
Geachte heer/mevrouw,   
 
Op 12 oktober mochten wij de stakeholders uit de provincie Gelderland verwelkomen op onze 
productielocatie Soestduinen tijdens de bestuurlijke dialoogsessie ‘Toekomst van ons drinkwater’. Graag 
geven wij u een korte terugblik op onze dialoog, en blijven we met u in gesprek over de gezamenlijke 
aanpak voor een duurzame en robuuste drinkwatervoorziening.  
 

 
 
Inhoud van de dialoog 
Onder leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis gingen Jelle Hannema (CEO) en Karin Driessen 
(Manager Finance & Control) in informele setting en op basis van vertrouwelijkheid (‘Chatham House 
Rule’) met gemeenten, provincie en het waterschap in gesprek over de drinkwateropgaven, de wijze 
waarop Vitens aan deze opgaven wil werken, en de rollen en verantwoordelijkheden van gemeenten, 
waterschap en provincie hierin.  
 
Enkele onderwerpen die tijdens deze ochtend de revue zijn gepasseerd, waren: 
▪ De uiteenzetting van de drinkwateropgaven, waaronder: de effecten van klimaatverandering, de 

toename drinkwatervraag door bevolking- en economische groei, drukte in de ondergrond en 
milieuvervuilingen en knelpunten in drinkwaterinfrastructuur en wetgeving. 

 
▪ Wat op de korte en lange termijn nodig is om aan deze opgaven te werken:    

▫ Op de korte termijn: het versnellen van de procedures, het aanwijzen en ontwikkelen van 
drinkwaterreserveringen, waterbewust nieuwbouw en (drink)waterbesparing.  

▫ Op de lange termijn: waterbesparing (duurzaam en spaarzaam) en een watertransitie waarin de 
waarde van water wordt (h)erkend en waarbij in de ruimtelijke inrichting rekening worden 
gehouden met de sturende principes van het bodem- en watersysteem. 

 
▪ De benodigde investeringen in het komend decennium om de drinkwatervoorziening op peil te 

houden, en de daarvoor beoogde investeringsstrategie.  
 
▪ De rollen en verantwoordelijkheden van gemeenten gegeven de wettelijke zorgplicht voor de 

openbare drinkwatervoorziening, de vergunningenprocedures en gebiedsprocessen, de 
omgevingsdialoog over inrichten van drinkwaterwinningen en -voorzieningen, de communicatie naar 
burgers en bedrijven over bewust en zuinig watergebruik en over watervriendelijk bouwen.  

 
Tijdens de dialoogsessie was er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende 
uitdagingen. Een goede discussie was het resultaat. Hierbij is duidelijk geworden dat er een grote 



urgentie is om de drinkwatervoorziening op korte en langere termijn te verzekeren, dat samenwerken 
erg belangrijk is en dat waterbesparing bij iedereen hoog op de agenda moet komen te staan.  
 
Voortzetting dialoog over gezamenlijke aanpak ’Toekomst van ons drinkwater’ 
Wij hebben bij u duidelijk commitment gevoeld voor de realisatie van de opgaven, met daarbij de oproep 
de dialoog verder vorm te geven. Daarbij is aandacht gevraagd om in deze dialoog een zorgvuldig proces 
te doorlopen met oog voor de diverse belangen én het, gezien de urgentie, voortvarend aanpakken van 
de drinkwateropgaven. 
 
Graag blijft Vitens met u in gesprek om gezamenlijk te blijven werken aan een duurzame en robuuste 
drinkwatervoorziening in de provincie Gelderland. Deze gesprekken zullen, waar mogelijk, ondergebracht 
in bestaande bestuurlijke overleggen zoals de adaptieve strategie drinkwater Gelderland (vervolg op ASV-
besluit) en processen die zijn georganiseerd rondom aanverwante thema’s als zoetwater, 
klimaatadaptatie, of de inrichting van het Landelijk Gebied (NPLG).  
 
Parallel hieraan zullen wij de aandeelhouders in de halfjaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen 
informeren over ontwikkelingen, voortgang en besluitvorming over de strategie en het financieel beleid.  
 
Als vervolg op deze dialoogsessie zijn wij voornemens jaarlijks een informele strategiesessie te 
organiseren waarin we met u willen spreken over drinkwateropgaven, de voortgang in de aanpak van 
deze opgaven en het vervolg. 
 
Mocht u naar aanleiding van de bestuurlijke dialoogsessie of voorliggende (drink)wateropgaven in uw 
gemeente willen spreken met Vitens, dan kunt u contact opnemen met Johan Driessen (Strategisch 
Omgevingsmanager Gelderland) via Johan.Driessen@vitens.nl. 
 
Bijlagen:  
▪ Presentaties bestuurlijke dialoogsessies _oktober 2022 
▪ Regionale sheets over specifieke drinkwateropgaven in de provincies Gelderland en Flevoland: 

situatie, ontwikkelingen en opgaven 

 
Met vriendelijke groet, 
  

   
Jelle Hannema     Marike Bonhof 
Voorzitter directie    Lid directie 
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