
Beleidsontwikkelingen STRONG 



Even voorstellen 

Roland Aben 

- Projectmanager uitvoering / Technisch manager 

programma Water, provincie Noord-Brabant 

 

- Voorzitter IPO Kernteam integratie Grondwater in 

STRONG (KiGiS) 

 



Basisdocument STRONG 

– Beleidsopgave voor de ondergrond 

• Energievoorziening 

• Beschikbaarheid vast delfstoffen 

• Watervoorziening 

• Gezonde bodem voor landbouw en natuur 

• Bodem om op te bouwen 

• Cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed in de bodem 



Watervoorziening 

– Uitgangspunten van beleid; 

• Koppeling met  beleidsnota drinkwater 

• Duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening 

• grondwater voor productie drinkwater heeft voorkeur 

• Koppeling KRW 

• Geen achteruitgang water voor menselijke consumptie 

• Streven naar eenvoudige productie bereiding drinkwater 

• Evenwichtige waterbalans bij grondwaterontrekkingen 

• Zuinig omgaan strategische grondwater 

 



Totstandkoming beleidsopgave 



Beleidsopgave 

A Opgave identificeren en aanwijzen (strategische) 

 grondwaterreserves 

 

B Aanvullende ruimtelijke maatregelen / 3D 

 bescherming 

 

C Beter samenspel  decentrale overheden bij 

 besluitvorming watervooziening en gebruik 

 grondwater/ondergrond 



A Opgave identificeren en aanwijzen 

 (strategische) grondwaterreserves 

 – Vraag 

• Wat is de huidige vraag en toekomstige behoefte 

(korte, midden en lange termijn) 

– Aanpak 

• Strategische verkenning.  

• Toekomstige behoefte,  

• Waar liggen de voorraden, 

• bepalen (extra)grondwaterreserve  

– Provinciale rol 
• Hoeder van grondwater 

• resultaten afwachten,  

• vanuit prov rol inpassen vanuit de borging van de brede 

maatschappelijke belangen 

 



B Aanvullende ruimtelijke maatregelen 

 / 3D bescherming 

 – Vraag 
• Aanvullende ruimtelijke bescherming verbeteren? 

– Aanpak 
• Verkenning naar mogelijke maatregelen  

• Projectgroep uitvoeringsprogramma beleidsnota 

drinkwater 

• Intensieve landelijke projectgroep gebiedsdossiers 

– Provinciale rol 
• Niet eenzijdig beeld van deze opgave 

• Voldoende instrumenten aanwezig voor ruimtelijke 

bescherming  

• Meerdere ruimtelijke belangen (bijv menselijke 

consumptie) 

• gebiedsdossiers 



C Beter samenspel  decentrale 

 overheden bij besluitvorming 

– Vraag  
• Maken brede maatschappelijke belangen afweging  

• Versnippering bevoegd gezag 

• Activiteiten in samenhang bezien en besluitvorming op 

elkaar afgestemd 

– Aanpak 
• Workshop “samenwerken in grondwater”  

• Afwegingssystematiek in ontwikkeling 

– Provinciale rol 
• In samenwerking met waterschappen 

• Hoeder van grondwater 

• Maken brede maatschappelijke belangen afweging en 

dus soms andere keuze 

• Balans beschermen en benutten 



Conclussie 

– Nog volop in ontwikkeling 

 

– In goede samenwerking verder, met respect voor 

ieders rol. 

 

– Leidend naar een ontwerp STRONG najaar 2015 

naar de Tweede Kamer  


