
 
 
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
 
 
 
Arnhem, 3 maart 2022 
 
 
Geacht College,  
 
Uw college wil overgaan tot de aanwijzing van zogenaamde Drinkwaterreserveringsgebieden 
(DWRG). Een voorstel daarover heeft inmiddels ter inzage gelegen. Provinciale Staten zal over 
het voorstel en de daarover ingediende zienswijzen in het kader van de vaststelling van de 9e 
actualisering van de Omgevingsverordening een besluit nemen.    
 
Over de gevolgen van de drinkwaterreserveringsgebieden voor de agrarische bedrijven in het 
Rivierenland is onrust ontstaan1. Ook vanuit de Liemers ontvingen wij dergelijke signalen. CDA 
Gelderland maakt zich samen met de ondernemers zorgen over de consequenties van de 
DWRG’s voor het voortbestaan van hun agrarische bedrijven. De voorgestelde DWRG’s zijn 
groot. Dit heeft, in combinatie met een tijdloze reserveringsclaim gevolgen voor het 
toekomstperspectief van veel agrarische bedrijven. 
 
Drinkwater wordt steeds meer een kritische voorziening. Om ook in de toekomst over voldoende 
drinkwater te kunnen beschikken moeten er nu de nodige stappen worden gezet. De zorg voor 
grondwater en de drinkwatervoorziening is een taak van provincie. Helder is dat we als 
provincie extra Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) moeten aanwijzen om ook in de 
toekomst over voldoende en schoon drinkwater te kunnen beschikken.  
 
Tegelijkertijd moeten de agrarische bedrijven in de gebieden die mogelijk worden aangewezen 
tot DWRG’s, ook in de toekomst hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren. Het CDA wil dat er 
voldoende ruimte blijft voor de agrarische bedrijven in de betreffende gebieden om te 
ondernemen. Het kan niet de bedoeling zijn dat door het aanwijzen van DWRG’s agrarische 
bedrijven kopje onder gaan. 
 
Er moet dus een goede balans worden gevonden tussen het benutten en het beschermen van 
de ondergrond, ook als het om drinkwater gaat.  
 
Soms hebben regels al voor dat ze worden ingevoerd een effect op bijvoorbeeld de waarde van 
grond, zogeheten schaduwwerking. Geen gewenst effect, maar wel een mogelijk gevolg van 
stappen die je zet om een besluit te kunnen nemen over de nieuwe regels.  
 
Nu is het voornemen om grote gebieden aan te wijzen tot DWRG’s en vervolgens de feitelijke 
winningslocaties te bepalen. Is het niet verstandiger om sneller zo exact mogelijke gebieden 
aan te wijzen tot reserveringsgebieden? De aan te wijzen gebieden kunnen dan in omvang 
zoveel mogelijk worden beperkt waardoor de impact voor de in het gebied gevestigde -
agrarische- bedrijven ook beperkter is.  

 
1 https://www.hetkontakt.nl/regio/westbetuwe/304177/cda-west-betuwe-laat-agrarische-bedrijven-niet-
kopje-onder-gaan- 



 
De provincie zit nu midden in het traject van de beoordeling van de ingediende zienswijzen.   
  
Gezien de zorgen vindt de Gelderse CDA fractie dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet 
komen over de uiteindelijk aan te wijzen DWRG’s en daarbinnen te bepalen winningslocaties. 
Daarvoor is overleg met de betrokken stakeholders, waaronder de fruittelers en het waterschap, 
nodig. Tevens zouden wij willen pleiten voor één provinciaal loket waar betrokkenen met vragen 
over grondwater terecht kunnen. Ook een overzichtelijke webpagina met een overzicht van de 
meest voorkomende vragen en antwoorden zou kunnen helpen bij het geven van helderheid. 
 
De CDA fractie roept het College van Gedeputeerde Staten op om: 
 

- in het te voeren overleg zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over het al dan 
niet aanwijzen van DWRG’s.  
 
- te onderzoeken hoe de impact van de aanwijzing tot DWRG’s zo veel mogelijk kan 
worden beperkt door een gerichtere en dus beperktere aanwijzing van de gebieden.  
 
- ervoor te zorgen dat de bedrijven die in de DWRG’s zijn gevestigd zo min mogelijk 
beperkingen ondervinden van de DWRG’s en de daarbinnen aan te wijzen 
winningslocaties. 
 
- de termijn van reservering zo kort mogelijk te laten zijn  
 
- heldere communicatie en korte lijnen naar inwoners en betrokkenen. 
 
- de zogenaamde schaduwwerking zoveel mogelijk te voorkomen.  

 
Graag vernemen wij als CDA fractie op korte termijn uw reactie op deze oproep. Desgewenst is 
de CDA fractie bereid om deze oproep in een gesprek nader toe te lichten.  
 
 
Met groene groet,  
 
Gerhard Bos      Bea Schouten 
Fractievoorzitter     woordvoerder Water 


