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Met de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) wil de overheid de 

ondergrondse ruimte ordenen en activiteiten in de bodem beter 

op elkaar afstemmen. In het eerste kwartaal van 2015 is de 

structuurvisie naar verwachting gereed en wordt deze naar  

de Tweede Kamer gestuurd. 

De minister van Infrastructuur en Milieu 

heeft aangekondigd dat STRONG een afwe

gingskader zal bevatten voor besluitvor

ming over ondergronds ruimtegebruik, dat 

drinkwater als nationaal belang zal wor

den benoemd en dat aanknopingspunten 

worden geboden voor betere ruimtelijke 

bescherming van winningen. Ook zal een 

uitspraak worden gedaan over de nood

zaak tot aanwijzing van een strategische 

grondwatervoorraad voor de drinkwater

voorziening in relatie tot klimaatverande

ring en de wijze waarop die kan worden 

veiliggesteld. 

Momenteel wordt gewerkt aan de Nota 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD), de 

planMER en de Maatschappelijke Kosten

Batenanalyse (MKBA) voor STRONG. Hierbij 

worden varianten voor de structuurvisie 

uitgewerkt en beoordeeld op hun effecten.

Basisregistratie Ondergrond
Een ander belangrijk onderdeel van 

STRONG is een registratiesysteem voor de 

bodem en ondergrond: de Basisregistratie 

Ondergrond (BRO). Overheden moeten in 

dit systeem alle gegevens over de onder

grond zetten. Bij beslissingen over onder

grondse activiteiten kunnen zij deze ge

gevens gebruiken. Momenteel wordt hard 

gewerkt aan de realisatie van de BRO, de 

nieuwe wet Basisregistratie Ondergrond. 

Met deze wet worden in de toekomst alle 

relevante bodem en ondergrondgegevens 

op een centraal punt beheerd en beschik

baar gesteld. Naar verwachting wordt de 

BRO vanaf 2016 stapsgewijs gevuld met 

informatie.

Bodem: basis voor drinkwater
De ondergrond is cruciaal voor de drinkwa

tervoorziening in Nederland. Circa 55% van 

Structuurvisie Ondergrond

Nationaal belang  
drinkwater in STRONG
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het drinkwater wordt gemaakt van grond

water. Verspreid over circa 230 winlocaties 

wordt hiervoor grondwater onttrokken. 

Ook vindt infiltratie van (oppervlakte)

water in de bodem plaats voor drinkwater

bereiding. De bodem is ook drager van de 

infrastructuur.

De bodem biedt kansen voor nieuwe acti

viteiten die bijdragen aan het oplossen van 

maatschappelijke opgaven rond energie, 

bodem, water en ruimte. Toenemende ac

tiviteit in de ondergrond vormt een risico 

voor drinkwatervoorziening, als dit niet 

goed wordt gereguleerd. Dit vereist een goe

de balans tussen beschermen en benutten. 

STRONG biedt een goede basis om invulling 

te geven aan die ruimtelijke bescherming. 

Volgens Vewin moet STRONG in ieder ge

val een nadere uitwerking en omschrijving  

bevatten van de volgende (hoofd)zaken:

  belang van grondwater/drinkwater voor 

de volksgezondheid;

  verdringingsreeks voor ondergronds 

ruimtegebruik;

  versterken van de ruimtelijke  

bescherming van waterwinningen;

  strategische grondwatervoorraad voor 

drinkwaterproductie;

  benutting/bescherming van brak  

grondwater.

Volgens Vewin zijn er in deze fase drie 

onderwerpen die extra aandacht ver

dienen: verankering van drinkwater als 

nationaal belang, de strategische grond

watervoorraad en de rechtspositie van de 

infrastructuur.

Naar aanleiding van mondelinge vragen 

van de PvdA over de betrokkenheid van de 

drinkwatersector in het STRONGproces 

heeft het ministerie overleg gevoerd met 

Vewin. De minister heeft vervolgens 

schriftelijk aan de Tweede Kamer geant

woord dat, voorafgaand aan bestuurlijke 

besluitvorming, met de sector zal worden 

overlegd over het proces en de inhoud van 

de Structuurvisie Ondergrond.

Drinkwater als nationaal belang
Drinkwater als nationaal belang heeft voor 

de drinkwatersector drie componenten: 

duurzame veiligstelling, een afwegings

kader voor ruimtelijke beslissingen en 

normen voor grondwater.

Duurzame veiligstelling
De Drinkwaterwet verplicht bestuurs

organen te zorgen voor duurzame veiligstel

ling van de openbare drinkwatervoorzie

ning. De Memorie van Toelichting meldt dat 

de rijksoverheid én de decentrale overheden 

een brede zorgplicht hebben. Daarom is een 

eenduidige visie op de betekenis van ‘duur

zame veiligstelling’ noodzakelijk. 

‘Duurzame veiligstelling van de drinkwa

tervoorziening’ wil zeggen: ‘een stringente 

bescherming van voldoende bronnen van 

goede kwaliteit voor de bereiding van 

drinkwater, wat leidt tot een zo laag moge

lijke zuiveringsinspanning’.

Effectieve bescherming van waterwinnin

gen vereist een op bescherming gerichte 

integratie van milieubeleid, waterbeleid 

en RObeleid op alle niveaus. Het rijk is 

hoofdverantwoordelijk om te borgen dat 

die bescherming tot stand komt en dat een 

duurzame veiligstelling wordt gegaran

deerd. In de uitvoering hebben met name 

provincies en gemeenten een rol.

De zorgplicht op grond van de Drink

waterwet voor een duurzame veiligstelling 

van de openbare drinkwatervoorziening 

is méér dan de bescherming van de bron

nen. Het rijk is dus hoofdverantwoordelijk 

voor bronbescherming voor de drinkwa

tervoorziening, én voor de bescherming 

en strategische reservering van boven en 

ondergrondse grondwatervoorraden voor 

de drinkwaterproductie.

Afwegingskader ruimtelijke beslissingen
Drinkwater is onlosmakelijk verbon

den met volksgezondheid. Volgens de 

Drinkwaterwet (art. 2) is duurzame vei

ligstelling van de openbare drinkwater

voorziening een ‘dwingende reden van 

groot belang’. Drinkwater onderscheidt 

zich daarmee van andere functies in de 

ondergrond. Dit moet tot uiting komen 

bij het verlenen van gebruiksrechten die 

op gespannen voet staan met duurzame 

veiligstelling. Drinkwater moet voorrang 

krijgen als deze veiligstelling in de knel 

komt, tenzij andere bovenliggende belan

gen – zoals veiligheid – in het geding zijn. 

Het rijk zal voor andere overheden een af

wegingskader en een algemene prioriteits

volgorde (verdringingsreeks) voor de orde

ning van de ondergrond moeten opstellen, 

waarin het in de Drinkwaterwet genoemde 

belang van drinkwater tot uiting komt.

Normen voor grondwater
De Drinkwaterwet stelt strenge eisen aan 

de kwaliteit van drinkwater, vanuit het 

voorzorgsprincipe en vanwege de volks

gezondheid. Deze kwaliteitseisen vinden 

nu onvoldoende doorwerking naar eisen 

voor grondwaterkwaliteit in gebieden die 

voor drinkwaterbedrijven van belang zijn. 

Ondergrondse activiteiten worden daar

door onvoldoende getoetst op hun effecten 

op grondwater dat is bestemd voor drink

waterproductie. 

Kwaliteitsnormen voor antropogene stoffen 

in grondwater moeten dit ondervangen. 

Deze normen bepalen ook de ruimte tussen 

beschermen en benutten van de ondergrond 

binnen de beschermingsgebieden van win

ningen. De nieuwe normen zullen juridisch 

verankerd moeten zijn in het Bkmw. 

Strategische grondwatervoorraad 
Aanwijzing en bescherming van 
strategische grondwatervoorraden
Strategische grondwatervoorraden zijn 

gebieden voor de onttrekking van grond

water voor drinkwatervoorziening in de 
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toekomst. Deze zijn bedoeld om te voor

zien in vraaguitbreiding, vervangende 

capaciteit te leveren om bestaande win

ningen te verduurzamen, bij calamiteiten 

snel nieuwe capaciteit beschikbaar te 

hebben en ruimte te bieden voor extra ca

paciteit bij langetermijnwijzigingen in de 

beschikbaarheid van huidige winningen. 

Ook in noodsituaties die leiden tot uitval 

van bestaande winningen, zal op korte ter

mijn alternatieve capaciteit beschikbaar 

moeten zijn. 

Deze ‘opslaggebieden’ moeten goed be

schermd kunnen worden tegen ongewens

te en onomkeerbare ontwikkelingen.

Ondergrondse voorraadvorming 
en compensatie-infiltratie
Klimaatverandering zal volgens het RIVM 

periodiek leiden tot knelpunten voor de in

name van oppervlaktewater. Ondergrondse 

voorraadvorming kan bijdragen aan het 

overbruggen van perioden met minder 

wateraanbod of met aanbod van mindere 

kwaliteit water. 

Ondergrondse voorraadvorming kan ook 

van belang zijn in situaties waarbij effec

ten van grondwaterwinningen gecompen

seerd moeten worden. Het water wordt 

hierbij opgeslagen in ondergrondse lagen 

met een waterkwaliteit die van nature an

ders is dan het geïnfiltreerde water: denk 

aan infiltratie van zoet oppervlaktewater 

in lagen met brak of zout grondwater. 

Vanwege beleidsmatige onzekerheden 

komt deze techniek onvoldoende van de 

grond. Het is gewenst om hierbij onnodige 

barrières te beslechten en ruimte te bieden 

aan experimenten.

Infrastructuur en rechtspositie
De Drinkwaterwet verplicht drinkwater

bedrijven om iedereen, die daar om ver

zoekt, een redelijk aanbod te doen voor 

de levering van drinkwater. Ook moeten 

zij de infrastructuur, die daarvoor beno

digd is, aanleggen en onderhouden. Deze 

verplichtingen brengen met zich mee dat 

drinkwaterbedrijven de mogelijkheid 

moeten hebben om die infrastructuur 

aan te leggen, ook in situaties waar een 

grondeigenaar weigert om daaraan mede

werking te verlenen. De procedures om in 

dergelijke situaties een gedoogplicht op te 

leggen of te onteigenen, moeten worden 

vereenvoudigd. 

Andersom krijgen drinkwaterbedrijven 

in stedelijk gebied steeds vaker verzoeken 

van bijvoorbeeld gemeenten om leidingen 

om te leggen vanwege ingrepen in de 

ruimtelijke ordening, zoals reconstructie 

van wegen of dijken. Dit brengt voor de 

drinkwaterbedrijven hoge kosten met zich 

mee door voortijdige afschrijving van de 

infrastructuur.

Om hun rechtspositie in de ondergrond te 

verstevigen, zouden de drinkwaterbedrijven 

de mogelijkheid moeten krijgen om in ge

meentelijke of provinciale grond een zake

lijk recht te vestigen op de waterleidingen.

Vewin-inzet voor de 
Structuurvisie Ondergrond
De complete inzet van de drink

watersector op het gebied van STRONG 

staat in het Vewinrapport ‘Inzet voor 

de Structuurvisie Ondergrond’. Met 

deze agenda wil de sector een balans 

bereiken tussen beschermen en benut

ten van de bodem, waarbij de drink

watervoorziening nu en in toekomst is 

verzekerd.

‘ondergrond is cruciaal voor de nederlandse drinkwatervoorziening’


