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Kwaliteit drinkwaterbronnen onder druk

Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer: Provincies kunnen meer doen om
het drinkwaterbelang te behartigen
De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland kunnen meer doen om de kwaliteit en
de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen nu en in de toekomst veilig te stellen. De kwaliteit van het
ruwwater dat gebruik wordt voor de productie van drinkwater, staat onder druk. Dat concludeert de
Randstedelijke Rekenkamer in haar rapport Bron van bescherming, dat zij op 2 juni publiceert.
De drinkwatervoorziening is geen vanzelfsprekendheid. Schoon en voldoende drinkwater is van grote waarde en
vraagt blijvend om aandacht. Bij een deel van de drinkwaterwinningen in de Randstedelijke provincies staat de
kwaliteit van het gewonnen ruwwater echter onder druk. Uit de gebiedsdossiers, die provincies voor elke
drinkwaterwinning opstellen, blijkt dat bij zowel oppervlaktewaterwinningen als de (oever)grondwaterwinningen eisen en signaleringswaarden worden overschreden.
Er is een toename in het aantal belangen dat conflicteert met (de bescherming van) drinkwater, bijvoorbeeld
op het gebied van woningbouw, energietransitie en landbouw. Om de kwaliteit en de beschikbaarheid van
drinkwaterbronnen nu en in de toekomst veilig te stellen moet het drinkwaterbelang beter worden behartigd. De
provincies hebben daarbij een belangrijke taak en kunnen hier volgens de Rekenkamer meer aan bijdragen.
Provincies hebben een verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de bescherming van drinkwaterbronnen ligt bij meerdere overheden. Het Rijk is
systeemverantwoordelijk. De provincies zijn vooral verantwoordelijk op het gebied van grondwater, bijvoorbeeld
door het aanwijzen van beschermingsgebieden en het vaststellen van regels om de drinkwaterwinningen te
beschermen. Omgevingsdiensten houden toezicht op de regels in beschermde gebieden. Ook voert de provincie
regie op de gebiedsdossiers die worden opgesteld voor drinkwaterwinningen en stelt zij kaders voor het regionale
waterbeheer. De Rekenkamer constateert in haar rapport dat de Randstedelijke provincies de doelen en
maatregelen omtrent de bescherming van drinkwaterbronnen in hun beleid hebben opgenomen, maar de
uitvoering op onderdelen vaak tekort schiet. Zo zijn de regels die gelden in beschermingsgebieden niet voldoende
bekend, zijn gebieden niet altijd (goed) verankerd in bestemmingsplannen en worden het toezicht en de
handhaving niet altijd goed uitgevoerd.
Zorgplicht drinkwater
Overheden hebben als het gaat om drinkwater te maken met een zorgplicht. De zorgplicht drinkwater vereist dat
bij het opstellen en uitvoeren van beleid het drinkwaterbelang zwaar moet worden meegewogen. Dat betekent
bijvoorbeeld dat bij afwegingen over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen het drinkwaterbelang zwaar meeweegt.
Voor het bereiken van haar doelen zijn provincies sterk afhankelijk van andere partijen. Het aanpakken van
bestaande problemen en het voorkomen van nieuwe problemen is niet alleen iets van de provincie en daarbinnen
niet alleen iets van een afdeling. Voor een duurzame drinkwatervoorziening is het essentieel dat iedereen binnen
de provincie het belang van drinkwater op het netvlies heeft staan.
_______________________________________
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ans Hoenderdos, bestuurder/directeur Randstedelijke
Rekenkamer, tel. 020 58 18 585 of info@randstedelijke-rekenkamer.nl. Het onderzoeksrapport Bron van
bescherming te vinden op www.randstedelijke-rekenkamer.nl.

