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STrONG
Drinkwaterwinning is niet meer de enige gebruiker 

van de bodem en moet ‘concurreren’ met andere 

gebruiksfuncties. Onder onze voeten vinden steeds 

meer nieuwe activiteiten plaats, zoals winning 

van aardwarmte, opslag van CO2 of warmte/koude-

opslag. Bovendien wordt nagedacht over mogelijk-

heden van winning van schaliegas en opslag van 

kernafval in de ondergrond. Lang niet overal zijn 

deze activiteiten te verenigen met waterwinning. 

Verschillende functies strijden om de beperkt be-

schikbare ruimte in de ondergrond. Om richting 

te geven aan de ordening van de ondergrond, is het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu bezig met 

het opstellen van een Structuurvisie Ondergrond 

(STRONG). Vewin hecht groot belang aan deze struc-

tuurvisie, die een kader zal geven aan decentrale 

overheden om ondergrondse gebruiksfuncties af 

te wegen. Daarbij zal bescherming van grond water 

voor de drinkwatervoorziening voorop moeten 

staan.

Vewin wil de volgende zaken geregeld hebben in 

STRONG:

-  Bestuursorganen moeten de belangen van drink-

water laten prevaleren bij het gebruik van de on-

dergrond. Drinkwatervoorziening is immers een 

‘dwingende reden van groot openbaar belang’.

-  De ontwikkeling van normen voor grondwater 

moet zijn afgestemd op veiligstelling van de drink-

waterkwaliteit.

-  Het opstellen van een verdringingsreeks voor  

ondergronds ruimtegebruik, met prioriteit voor 

waterwinning.

-  Het versterken van de ruimtelijke bescherming van 

grondwateronttrekkingen en strategische grond-

water voorraad.

-  Het vastleggen van een formele positie van drink-

waterbedrijven bij besluiten over ontwikkelingen 

in de on dergrond.

-  De ontwikkeling van een systematiek voor 

3D-begrenzing van beschermingsgebieden en het 

aanwijzen van strategische grondwatervoorraden.


