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Josan Meijers, IPO

‘Gebiedsdossiers opgesteld:  
nu tijd voor doorpakken!’

Overheden, burgers en bedrijven die actief zijn rondom een 

drinkwaterwinning, kunnen invloed hebben op de kwaliteit  

van het grondwater. Een belangrijk instrument om risico’s in  

kaart te brengen zijn de gebiedsdossiers, die door de provincies 

moeten worden opgesteld. IPO-bestuurslid Josan Meijers over  

de bescherming van het grondwater.

Een gebiedsdossier beschrijft de ligging, de 

bron van het water, de waterkwaliteit en 

de activiteiten in de omgeving van de win

ning die de kwaliteit van het (bron) water 

negatief kunnen beïnvloeden. Op basis van 

deze informatie worden de knelpunten 

bepaald. Een gebiedsdossier vertaalt even

tueel aanwezige verontreinigingen naar 

risico’s voor de drinkwaterwinning en 

voor het halen van de doelstellingen van 

de openbare drinkwatervoorziening. 

Waarom een gebiedsdossier?
Het gebiedsdossier dient als ondersteuning 

van bestaande regels ter bescherming van 

grondwater en geldt niet als een vervan

ging van bestaande wetten en regels. De 

bestuurders van de betrokken overheden 

dragen samen zorg voor de uitvoering en 

naleving van deze maatregelen. Wat zijn 

de ervaringen van Josan Meijers, die naast por-

tefeuillehouder Water in het IPO-bestuur ook 

gedeputeerde is in de provincie Gelderland?

Meijers: ‘In de voorbereidende fase kost 

het even wat tijd om alle partijen op één 

lijn te krijgen, maar die inspanning ver

dient zich later dubbel en dwars terug in 

de uitvoering. Inmiddels zijn alle gebieds

dossiers klaar en geven ze een mooi beeld 

van waar we staan en wie wat gaat doen. 

We zien ook duidelijke continuïteit in de 

uitvoeringsprogramma’s. Ik heb zelf ge

merkt dat het belangrijk is dat de partners 

elkaar vertrouwen en versterken vanuit de 

eigen kracht; dat geeft een goede basis voor 
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verdere samenwerking. Als ik naar mijn 

eigen provincie kijk, dan zie ik dat we nu 

ook echt beginnen met de uitvoering; dat 

moet ook, want daar is het ooit allemaal 

om begonnen.’

Samenhang Drinkwaterwet en KRW
Artikel 4 van de Europese Kaderrichtlijn 

Water verplicht lidstaten maatregelen 

te nemen om de inbreng van verontrei

nigende stoffen in het grondwater te 

voorkomen of te beperken. Specifiek voor 

drink waterwinningen is opgenomen dat 

lidstaten moeten zorgen voor de nodige 

bescherming van de waterlichamen om het 

niveau van zuivering dat voor de productie 

van drinkwater is vereist, te verlagen. 

Hier zit een verbinding met de gebiedsdos

siers, die immers een instrument zijn om 

het voorzorgsprincipe in het beschermings

beleid en in de ruimtelijke ordening nader 

in te vullen. Het voorzorgsprincipe houdt 

in dat voor de bescherming van de kwali

teit van het grondwater risicovolle activi

teiten worden geweerd. Daarom is in de 

stroomgebiedbeheerplannen het opstellen 

van gebiedsdossiers voor drinkwaterwin

ningen als maatregel opgenomen. 

Meijers: ‘Gebiedsdossiers en stroom

gebiedbeheerplannen kunnen elkaar 

inderdaad versterken, zoals minister 

Schultz van IenM ook stelt in haar recente 

Beleidsnota Drinkwater. Daarbij is het 

juist zo belangrijk dat de waterschappen 

en de provincie op de verschillende dos

siers samenwerken, elk vanuit hun eigen 

kracht. Daarom hebben wij in Gelderland 

er ook veel aandacht aan besteed om het 

principe ‘Samen bereik je meer’ bij alle 

medewerkers over te brengen.’ 

‘In de uitvoeringsfase gaan we nu in een 

aantal gebieden concrete verbeteringen 

aanbrengen, afstemmen met gemeenten, 

zorgen voor voorlichting en informatie, 

en monitoren of de afspraken worden 

nagekomen. Op het gebied van de finan

ciering is afgesproken dat alle partijen 

zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 

maatregelen. Door te kijken hoe we elkaar 

daarbij kunnen helpen, bereiken we syner

gievoordelen die vroeger buiten beeld ble

ven. Samen je doelen bereiken met minder 

geld, of: méér bereiken met hetzelfde geld. 

Dat moet ook, want bijvoorbeeld vanuit 

het Bestuursakkoord Water (BAW) ligt er 

natuurlijk nog een flinke opgave.’

Niet boren naar schaliegas
De bestaande gebiedsdossiers blijken zich 

vooral te richten op de huidige risico’s voor 

de waterkwaliteit bij een winning. Maar de 

dossiers zijn ook bedoeld om toekomstige 

risico’s te beperken – bijvoorbeeld bij het 

maken van ruimtelijke plannen en bij het 

monitoren van risico’s van stoffen die kun

nen vrijkomen bij activiteiten in de om

geving van een winning, zowel boven als 

ondergronds. Bij ondergrondse activiteiten 

kan worden gedacht aan warmtekoude

opslag en de winning van schaliegas. 

Wat zijn voor de provincies de komende jaren de 

uitdagingen als het gaat om de bescherming van 

het grondwater en hoe is dat in Gelderland?

Meijers: ‘We hebben hier vooral te maken 

met uitspoeling van nutriënten uit mest, 

het afvalwater van de land en tuinbouw 

en de winning van delfstoffen. In onze 

Omgevingsvisie is opgenomen dat het 

verboden is te boren naar schaliegas in de 

intrekgebieden. We moeten afwachten hoe 

het beleid rondom de schaliegaswinning 

zich landelijk ontwikkelt.’ 

‘Verder loopt er via de Landelijke Werk

groep Grondwater een project om samen 

te bepalen welke nieuwe stoffen we willen 

gaan volgen. Zo lijkt de aanwezigheid van 

medicijnresten in het grondwater een gro

ter probleem dan aanvankelijk verwacht. 

Gelderland is samen met Vitens en de wa

terschappen een project begonnen om op 

basis van bestaande metingen te inventari

seren wat de huidige situatie is.’

Wat zijn voor de provincies de belangrijkste pun-

ten uit de Nota STRONG?

Meijers: ‘Nog onlangs heeft het IPO zich 

ervoor uitgesproken om de Structuurvisie 

voor schaliegas te integreren in STRONG. 

Het is zeer onwenselijk dat deze onderwer

pen apart van elkaar worden uitgewerkt: 

vanwege de sterke samenhang is juist een 

integrale benadering nodig. De provincies 

verwachten ook dat zij een steviger positie 

in de Mijnbouwwet krijgen, juist vanwege 

andere belangen in de ondergrond waar wij 

verantwoordelijk voor zijn, zoals grondwa

ter en de drinkwatervoorziening.’

Nationaal belang
De Drinkwaterwet bepaalt dat bestuursor

ganen bij de uitoefening van hun bevoegd

heden de duurzame veiligstelling van de 

drinkwatervoorziening moeten meewegen 

als ‘dwingende reden van groot openbaar 

belang’. De bijbehorende Memorie van 

Toelichting kwalificeert de drinkwater

voorziening als een ‘vitale publieke dienst 

van groot algemeen belang’. 

Beide omschrijvingen geven volgens de re

cente Beleidsnota Drinkwater van minister 

Schultz aan dat het belang van de openbare 

drinkwatervoorziening in zijn totaliteit, 

‘van bron tot tap’, in ruimtelijke afwegin

gen zwaar moet worden meegewogen. 

Zou drinkwater in dit kader niet gewoon als 

nationaal belang moeten worden opgenomen in 

de wet, bijvoorbeeld in de nieuwe Omgevingswet?

Meijers: ‘Het IPO is kritisch op het aanwij

zen van drinkwater als nationaal ruim

telijk belang. Uiteraard moet de drink

watervoorziening zwaar meewegen in de 

ruimtelijke keuzes die worden gemaakt. 

Maar dit wordt voldoende geborgd door 

de kwalificering ‘dwingende reden van 

groot openbaar belang’. Wij kunnen ons 

voorstellen dat de minister aanvullend op 

deze kwalificering de drinkwatervoorzie

ning als nationaal belang benoemt om de 

afweging te kunnen maken met andere 

nationale belangen – bijvoorbeeld bij scha

liegas. Dit mag echter geen aanleiding zijn 

voor het rijk om de afwegingen, die pro

vincies maken bij het verlenen van vergun

ningen voor drinkwateronttrekkingen en 

de bijbehorende ruimtelijke bescherming 

van intrekgebieden, nog eens dunnetjes 

over te doen.’ 

 

‘integreer strong en structuurVisie Voor schaliegas’


