
Paragraaf 4.5 en 4.5.3. uit het Omgevingsplan (2015) gaan over drinkwater: 

 

4.5 Grondwater 
 
De provincie streeft naar het ontwikkelen en instandhouden van een zodanige grondwatersituatie 
(zowel kwalitatief als kwantitatief) dat naast een duurzaam gebruik tevens een duurzame 
ontwikkeling van natuur en bosgebieden is gewaarborgd. Van grondwater dient zo effectief mogelijk 
gebruik te worden gemaakt, waarbij verspilling wordt voorkomen. Ten aanzien van grondwater is 
extra aandacht voor een duurzaam en robuust watersysteem van belang. Immers, als kwetsbaar 
grondwater verontreinigd raakt, is deze situatie niet meer terug te draaien. De provincie wil 
kwalitatief hoogwaardig grondwater beschermen.  

Het Flevolandse drinkwaterbeleid is gebaseerd op de volgende duurzaamheidsdefinitie:  

• De drinkwatervoorziening voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen;  
• De drinkwatervoorziening levert continu voldoende water; 
• De voorraad zoetwater wordt op lange termijn niet kleiner en er treedt geen verzilting op;  
• Bronnen en infrastructuur kunnen langdurig worden gebruikt en staan zo min mogelijk bloot aan 

externe risico’s;  
• De drinkwaterwinning heeft geen onaanvaardbare effecten op de omgeving en heeft een goed 

beschermbare bron.  
Het zoete grondwater in het derde watervoerende pakket is op basis van het voorzorgsprincipe 
exclusief gereserveerd voor de openbare drinkwatervoorziening. 

De provincie wil in het kader van duurzaam gebruik van de Flevolandse ondergrond een optimale 
benutting van bodemenergie stimuleren. Daarbij gaat beschermen voor benutten, zodat geen 
onomkeerbare gevolgen optreden en worden de beschermingsgebieden voor grondwater ontzien. 

De provincie heeft haar visie op duurzaam gebruik van de ondergrond vastgelegd in de nota 
‘Ondergronds Verbinden. Duurzaam Gebruik van de Flevolandse ondergrond.’ Onderdeel van de visie 
is onder meer dat de ondergrond van Flevoland niet wordt benut voor het opsporen en winnen van 
aardgas uit onconventionele voorkomens (zoals schaliegas), dat het gebruik van hernieuwbare 
bronnen (grondwater, warmte) gaat boven eenmalig gebruik (delfstoffen, permanente opslag) en 
dat het benutten van de ondergrond ten behoeve van duurzame doelen gaat voor economisch 
gewin.  

 

4.5.3 Drinkwatervoorziening 
Het Flevolandse drinkwater wordt gemaakt van schoon grondwater. In Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland wordt grondwater gewonnen tussen de 100 en 225 meter diepte en op een eenvoudige 
manier gezuiverd tot drinkwater van uitstekende kwaliteit. In Noordelijk Flevoland zijn hiertoe geen 
mogelijkheden. Daar wordt drinkwater geïmporteerd uit Noordwest-Overijssel, waar wel voldoende 
zoet grondwater is. Vanwege de bevolkingstoename groeit de vraag naar drinkwater in met name 
zuidelijk Flevoland. Ook wordt grondwater geleverd aan Gelderland en Utrecht. Hierdoor hoeft in 
onze buurprovincies minder grondwater opgepompt te worden, zodat verdroging in natuurgebieden 
in die omgeving wordt tegengegaan. De provincie vindt het belangrijk dat het huidige 
kwaliteitsniveau van de drinkwatervoorziening gewaarborgd blijft. 

In Flevoland wordt de functie ‘water voor de openbare drinkwatervoorziening’ toegekend aan het 
diepe zoete grondwater in Zuidelijk Flevoland en het grondwater rondom de winningen Harderbroek 
en Bremerberg. De gebieden zijn op figuur 5 aangegeven als respectievelijk 
milieubeschermingsgebied voor grondwater en boringsvrije zone. Dit grondwater wordt gebruikt 



voor de onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water zoals bedoeld in de KRW. In 
deze gebieden is de inrichting en het beheer van de waterhuishouding gericht op een kwaliteit van 
het grondwater die overeenkomt met de eisen die zijn opgenomen in het waterleidingbesluit. Indien 
de kwaliteit beter is dient deze behouden te blijven. Daarnaast is rond alle drinkwaterwinningen 
een waterwingebied begrensd. Binnen het waterwingebied mogen alleen activiteiten worden 
uitgevoerd die nodig zijn in het kader van de winning en bereiding van drinkwater voor de openbare 
drinkwatervoorziening. 

De huidige grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening heeft een duurzaam karakter en de 
vergunde onttrekkingen kunnen zonder problemen gecontinueerd worden. Voor de eerstkomende 
decennia beschikken Oostelijk en Zuidelijk Flevoland over voldoende grondwater om in de 
drinkwaterbehoefte te kunnen voorzien, ook bij een eventuele maximale groeitaakstelling. Een 
belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het waterverbruik per inwoner niet groeit. Gelet op de trend 
van dit gebruik is dit een reëel uitgangspunt. Van de drinkwaterbedrijven wordt verwacht dat zij 
het verstandig gebruik van drinkwater door afnemers stimuleren en het eigen verbruik terugdringen. 
Er is voldoende grondwater om in ieder geval tot 2040 in de eigen behoefte te kunnen voorzien en 
de bestaande export te continueren. Noordelijk Flevoland kan van drinkwater voorzien blijven 
worden door import uit Overijssel. Het jaarlijkse drinkwaterverbruik in dit gebiedsdeel zal naar 
verwachting beperkt groeien. Knelpunten in de toekomstige drinkwaterbehoeften kunnen lokaal 
opgelost worden. Extra export van grondwater is in ieder geval tot 2040 niet aan de orde. In deze 
periode zijn in Flevoland geen aanvullende bronnen voor de drinkwatervoorziening nodig. 

In Zuidelijk Flevoland speelt het diepe zoete grondwater ook in de toekomst een belangrijke rol in 
de drinkwatervoorziening. Er zijn hier wellicht mogelijkheden voor extra grondwateronttrekkingen. 
Daarom dient dit zoete grondwater in het derde watervoerende pakket op basis van het 
voorzorgsprincipe exclusief gereserveerd te blijven voor de openbare drinkwatervoorziening. Omdat 
er ruimte lijkt te zijn om op een duurzame wijze extra grondwater te winnen, is er in Zuidelijk 
Flevoland een zoekgebied voor een nieuwe winlocatie gesitueerd ten westen van pompstation 
Fledite en ten zuiden van pompstation Spiekzand. Het reserveringsgebied voor de openbare 
drinkwatervoorziening wordt beperkt tot het gedeelte van Zuidelijk Flevoland dat op figuur 5 is 
weergegeven als ‘boringsvrije zone’. Het Markermeer hoeft in de komende decennia niet te worden 
ingezet voor de openbare drinkwatervoorziening in Flevoland, zodat voor dit doel reserveren wat de 
provincie Flevoland betreft niet nodig is.  

Het grondwater dat bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening wordt beschermd door 
aanwijzing als milieubeschermingsgebied voor grondwater. In deze gebieden gelden aanvullende 
regels om een beschermingsniveau voor het grondwater te waarborgen dat hoger ligt dan het 
nationale algemene milieubeschermingsniveau. Daarnaast is sinds 2009 in de Verordening voor de 
fysieke leefomgeving een absoluut verbod opgenomen voor bodemverstoringen binnen de 
boringsvrije zone, zoals grondwateronttrekkingen uit en infiltraties in het derde watervoerende 
pakket in Zuidelijk Flevoland. Het doel is het beschermen van deze grondwatervoorraad. Reeds 
vergunde bestaande onttrekkingen uit het derde watervoerend pakket mogen blijven bestaan tot 
uiterlijk 2025. Nieuwe grondwateronttrekkingen in Zuidelijk Flevoland, niet puttend uit het derde 
watervoerend pakket, blijven op basis van een vergunning- of meldingsplicht mogelijk. 
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