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Hoe zuinig watergebruik bij burgers, bedrijven en agrariërs stimuleren? Hoe zorgen voor eerlijke 
verdeling grondwater tussen industrie, boer en burger en dat iedereen zijn deel betaalt? 
GS zet in op een breed pakket aan maatregelen om tot een klimaatrobuust en veerkrachtig water- en 

bodemsysteem te komen. Doel is te komen tot een balans in de aanvulling en onttrekkingen van het 

grondwater. Iedereen in Brabant, inwoners en bedrijven, heeft een verantwoordelijkheid om daaraan 

bij te dragen. Daarbij hoort het zoveel mogelijk reduceren van het watergebruik en eerlijk verdelen 

van het beschikbare water. In samenspraak met partners wordt ingezet op onder meer 

publiekscampagnes en worden afspraken gemaakt over grondwateronttrekkingen. Ook het 

beregeningsbeleid, waarvoor de waterschappen verantwoordelijk zijn, wordt betrokken bij de 

afspraken. 

 

 

Hoe gevolgen van 50 jaar mest uitrijden in 6 jaar aanpakken? Is dit wel haalbaar en welke concrete 
afspraken worden gemaakt met agrariërs? 
Een belangrijk element in de aanpak van GS is komen tot een vitale bodem en het minimaliseren van 

de verliezen van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater. De bodem is door zware machines 

verdicht en door het injecteren van drijfmest en intensieve grondbewerking zijn het bodemleven en de 

bodemstructuur achteruit gegaan. De bodemvitaliteit kan via niet-kerende grondbewerking, 

uitgekiende bemesting en wisselteelten en dergelijke in een periode van 5 á 10 jaar aanzienlijk 

verbeteren. In de planperiode wordt een breed uitvoeringspakket ingezet, waaronder het 

ondersteunen van ca. 1.500 agrarisch ondernemers om via gerichte maatregelen in de bedrijfsvoering 

de bodemvitaliteit te verbeteren. In dit project, genaamd BodemUp 2.0, werkt de provincie samen met 

de ZLTO en waterschappen. Daarnaast wordt onder meer de handhaving op overbenutting van 

nutriënten geïntensiveerd. 

 

Wordt er gezocht naar alternatieve bronnen voor drinkwaterwinning? 
De drinkwaterproductie in Brabant vindt nu nog volledig plaats door het winnen van grondwater. 

Voordelen daarvan zijn de lage kosten, de uitstekende kwaliteit en het lage risico op 

verontreinigingen. Door de toenemende vraag naar drinkwater, de toenemende verdroging zet GS in 

op het verkennen van de mogelijkheden en consequenties om andere bronnen dan grondwater voor 

de drinkwaterproductie in te gaan zetten. Daarbij zal onder meer de winning van drinkwater uit brak 

grondwater en oppervlaktewater worden bezien.  

Gezien de verwachte toename in drinkwatergebruik zet GS daarnaast in op het terugdringen van het 

laagwaardig gebruik van drinkwater (zoals gebruik van leidingwater voor het spoelen van het toilet of 

het gebruik als koelwater). Lagere kwaliteit water is nog maar in beperkte mate beschikbaar, onder 

meer door de beperkte bestaande infrastructuur daarvoor.  

 

 


