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› Achtergrond Rijksbeleid

› Aanvullende Strategische Voorraden

› - rapport Verkenning robuuste drinkwatervoorziening (IPO en Vewin)

› - beleidsvragen Rijk

› Nationale Grondwater Reserves

› - stand van zaken onderzoeken van het Rijk

› - beleidsvragen Rijk

› Grondwater in Brabant: vragen aan VIW

Presentatie
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› Ruimtelijk beleid voor de ondergrond

› Balans tussen drinkwater en energietransitie

› Indien mogelijk ruimtelijk scheiden

› ASV: aanwijzen en beschermen door provincies 

› NGR: aanwijzen en beschermen door rijk

Structuurvisie Ondergrond
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› “Het onttrekken van grondwater voor de levensmiddelenindustrie is 
geen nationaal belang en valt ook niet onder de vitale 
infrastructuur..... Een zelfde beschermingsregime als voor 
openbare drinkwatervoorziening is daarom niet aan de orde. Maar 
er wordt gebruik gemaakt van dezelfde grondwater lichamen en de 
belangen van de drinkwatervoorziening en de levensmiddelen 
industrie zijn vergelijkbaar, namelijk de behoefte aan voldoende 
schoon grondwater.“ 

Structuurvisie Ondergrond
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› Aanvullende Strategische Voorraden:

› - drinkwater voorziening tot 2040 

› Nationale Grondwater Reserves;

› - drinkwatervoorziening na 2040

› - reserve voor calamiteiten

› - natuurlijk kapitaal

Achtergrond ASV en NGR
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› Vastgesteld in Stuurgroep Water

› Doel: samen werken aan toekomstbestendige 
drinkwatervoorziening

› Activiteiten op gebied van:

– Voldoende drinkwaterbronnen

– Goede kwaliteit drinkwaterbronnen

– Bewust en zuinig drinkwater

– Drinkwaterbereiding, -kwaliteit en –levering blijvend op orde

– Beveiligde en weerbare drinkwatersector 

Implementatie- en Uitvoeringsagenda Beleidsnota 
Drinkwater
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› Implementatie Drinkwaterrichtlijn

› Herijking grondwaterbeschermingsbeleid

› Reikwijdte zorgplicht drinkwaterbedrijven

› Alternatieve bronnen voor drinkwater

› Handreiking voor toepassen preventieladder voor bescherming 
drinkwaterbronnen

› Verkennen instrumentarium drinkwaterrestricties

Specifieke activiteiten
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› Drinkwaterrichtlijn is herzien (12 januari 2021)

› Provincies maken gebiedsdossiers, bedrijven maken feitendossiers.

› Is er behoefte aan een presentatie over dit onderwerp?

Implementatie Drinkwaterrichtlijn
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Landelijke drinkwaterverkenning

- Aanvullende strategische voorraden
- Nationale grondwater reserves

9



› - rapportage IPO en Vewin zomer 2021

› - stand van zaken ASV’s verschilt per provincie

› - provincietour door EZK en IenW 

› - beter nationaal beeld

Aanvullende strategische voorraden
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› Voorzien in drinkwaterbehoefte tot 2040?

› Voldoende ruimte voor de energietransitie?

› Knelpunten: heroverwegen ASV?

Aanvullende strategische voorraden, beleidsvragen
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› Globale 2 D begrenzing in STRONG

› Meerwaarde 3D kartering

› Deelonderzoeken

Nationale Grondwater Reserves
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Locatie van de huidige NGR en inversiegebieden begrenzing (SOdM), zoet-brak en brak-zout
grensvlakken en locatie van de profielen van de Vitens studie (TNO)
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Profiel D met NHI chloride verdeling als achtergrond (versie 4, 50 % percentiel),
200 y infiltratiediepte (TNO), brak/zout grensvlak en REGIS lagen Peize/Waalre Formatie complexe 
eenheid
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› Deelonderzoek Bescherming NGR’s, handelingsperspectieven rijk

› - welke rol van het rijk is nodig/wenselijk 

› Deelonderzoek Onderbouwing omvang NGR’s

› - omvang en locatie relateren aan de 3 doelen 

› Onderzoek 3D kartering NGR’s

› - gereed eind 2023

› - bepalen van begrenzing en beschermingsregime

Nationale Grondwater Reserves
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› Aanwijzen en beschermen

› 1. niet aanwijzen

› 2. aanwijzen, niet beschermen

› 3. aanwijzen, beschermen (van licht tot zwaar)

› NGR’s aanwijzen voor verschillende doelen

› Bescherming generiek/regionaal  

Beleidsvragen
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› - Regionaal tekort aan voldoende schoon grondwater op termijn. In 
Brabant urgenter dan in aantal andere provincies.

› - Besparing en verschuiving van grondwater naar andere bronnen

› - Bescherming van de omvang en kwaliteit van het grondwater

› Rol van het Rijk?

Algemeen beeld
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› Provincie en industrie hebben uiterlijk 2022 samen de bestaande 
vergunningsruimte geanalyseerd. Daar waar sprake is van 
overcapaciteit gaat de provincie hier het gesprek met betreffende 
bedrijf aan om het laagwaardige gebruik te verkleinen tot een 
minimum.

› Waterbedrijven, industrie en provincie starten in 2022 een aantal 
pilots naar alternatieven voor grondwater als bron voor bestaand 
grondwatergebruik door de industrie.

Grondwaterconvenant Brabant
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› Welke zorgen leven er?

› Welke oplossingen ziet u?

› Bent u hierover met elkaar en met bijv. de agrarische sector in 
gesprek?

› Wat wil u meegeven aan het Rijk?

VIW: industrie heeft schoon grondwater nodig
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Vragen?
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