
Duurzame 
drinkwatervoorziening 
voor Brabant



Duurzame drinkwatervoorziening voor Brabant 
Hoe kan Brabant Water op lange termijn blijven voldoen aan onze leveringsplicht voor 
voldoende en veilig drinkwater? En minstens zo belangrijk: hoe blijven we verantwoord 
omgaan met onze omgeving en zorgen we ervoor dat bodem, natuur, bronnen en de 
drinkwatervoorziening ook in de toekomst in balans zijn? Voor de periode 2020 -2025 heeft 
Brabant Water een koers met vijf sporen uitgezet. 

Duurzame drinkwatervoorziening via vijf sporen
Dat er een vitale infrastructuur is met genoeg bronnen van  

goede kwaliteit, is van groot belang voor de volksgezondheid en 

hoogwaardige bedrijfsprocessen. Er ligt dan ook een belangrijke 

opgave om aan de toekomstige drinkwatervraag te kunnen blijven 

voldoen, met voldoende aandacht voor de omgeving. 

Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 

•   We zien een duurzame drinkwatervoorziening als een  

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samenwerking,  

transparantie, dialoog en koppelkansen staan centraal.  

Alle waterpartners zijn hierbij nodig. 

•   We willen voor de toekomst niet meer grondwater  

onttrekken dan de huidige vergunde hoeveelheid.

•   We zetten in op het terugbrengen van de groei van de  

watervraag. 

Om een duurzame drinkwaterwatervoorziening in een  

veranderende wereld te blijven waarborgen, volgen we  

vijf sporen. Zorg voor robuuste bronnen staat daarbij bovenaan.

Spoor 1. We zorgen voor robuuste bronnen  
in een natuurlijk watersysteem
Dat we de grondstof voor ons drinkwater even lenen van de natuur, 

verplicht ons zeer zorgvuldig en zuinig met grondwater om te 

gaan. De zorg voor robuuste bronnen richt zich op de bescherming 

tegen invloeden van buitenaf en het proactief beperken van  

de mogelijke impact van onze eigen werkzaamheden op de  

omgeving. We doen er alles aan om bij de huidige bronnen  

in te zetten op optimale waterkwaliteit en -kwantiteit. We  

zijn voorbereid op aanvullend zuiveren, als bescherming en  

beheersmaatregelen onvoldoende zijn. We nemen onze  

verantwoordelijkheid en werken met partners samen aan een 

gezond watersysteem dat in natuurlijke balans is. 

Spoor 2. We zorgen voor voldoende drinkwater
We leveren 24/7 betrouwbaar en zuiver drinkwater in Brabant.  

In de Drinkwaterwet is deze leveringsplicht ook vastgelegd. Om 

aan deze leveringsplicht te kunnen blijven voldoen is robuustheid 

en flexibiliteit van belang. Zowel ons waterleidingnet als onze 

drinkwaterproductiebedrijven zijn toekomstbestendig en flexibel. 

Op deze manier kunnen we -binnen de vergunningen- altijd aan de 

drinkwatervraag en pieken hierin voldoen.



Spoor 3. We sturen op zo weinig mogelijk  
gebruik van drinkwater
Slimmer omgaan met drinkwater is belangrijk voor natuur en milieu. 

Minder is immers altijd beter. Met het Deltaplan Waterbesparing 

(gestart 2018) hebben we nog sterker ingezet op verlaging van het 

watergebruik – zowel dat van onszelf als dat van anderen. Bij alles 

staat het woord ‘samen’ centraal: zowel voor de industrie als voor 

huishoudens doen we actief mee met innovatieve projecten waar-

bij drinkwater kan worden bespaard en/of alternatieve bronnen 

voor laagwaardig gebruik worden verkend. We zijn immers zuinig 

op ons grondwater.  

Spoor 4. We versterken onze positie als waterpartner
Wat Brabant Water betreft biedt de gezamenlijke opgave ook kansen 

om op meer gebieden samen te werken: rond 

onze winningen zijn beschermingsgebieden 

aangewezen waar bewuster met water en bodem 

moet worden omgegaan. Dat zorgt voor (koppel)

kansen op het gebied van bijvoorbeeld natuur en 

duurzame landbouw. 

Voor een integrale benadering van het water-

vraagstuk is het belangrijk dat partners kennis 

hebben of krijgen van het watersysteem, grond- 

en drinkwater. Brabant Water levert graag een 

waardevolle bijdrage aan allerlei watergerelateerde 

thema’s. We delen onze expertise actief, en waterpartners kunnen ook 

met vragen bij ons terecht. En we zoeken aanvullende expertise op ge-

bieden, waarop onze kennis niet toereikend is. Al deze informatie helpt 

ons bij het maken van gefundeerde, onderbouwde beleidskeuzes en 

heldere, eenduidige communicatie. 

Spoor 5. We denken vooruit
De wereld om ons heen verandert. Daar willen we op voorbereid 

zijn. Dat vraagt om flexibiliteit, niet alleen van de middelen  

die we inzetten maar vooral van ons denken. Vanuit onze  

verantwoordelijkheid voor de drinkwatervoorziening doen  

we onderzoek naar mogelijke alternatieve bronnen en zuiverings-

technieken. Samen met partners willen we blijvend werken aan 

een gezond watersysteem.

Een robuuste drinkwatervoorziening:  
een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Provincie, gemeenten, waterschappen, Brabant Water, natuur-organisaties, 

de landbouwsector en andere partners: Als het gaat over een optimaal 

watersysteem in Brabant, hebben we allemaal een stukje van de puzzel in 

handen. Steeds meer partners delen het inzicht dat waterbeschikbaarheid 

een urgent thema op ieders agenda moet zijn. Ook Brabant Water  

wil graag nu samenwerken aan een robuust watersysteem, zodat de  

drinkwatervoorziening ook later nog steeds gegarandeerd is. 

De vijf sporen zijn gedetailleerd uitgewerkt in het Stragetisch Plan Water-

voorziening. Een keer hierover verder praten? Neem contact op met de 

afdeling Bestuurszaken op nummer 073 683 7337. 
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