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Advies Grondwater 
 
Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen en mevrouw Van Veldhoven, 
 
Bijgevoegd stuur ik u het advies van de Adviescommissie Water (AcW) over 
Grondwater. Aangezien grondwater zowel het waterbeleid als het bodembeleid raakt is 
dit advies aan u beiden gericht.   
 
De kwaliteit en kwantiteit van het grondwater staan onder druk. Dit heeft grote 
maatschappelijke gevolgen voor de drinkwatervoorziening en andere vitale functies, 
zoals de voedselvoorziening, natuur en de leefbaarheid in stedelijke gebieden. Onder 
invloed van de klimaatverandering, energietransitie en economische groei zal het steeds 
complexer worden om de kwaliteit van het grondwater te waarborgen en om 
grondwateroverlast en –onderlast te voorkomen. De commissie vindt dat er meer 
bestuurlijke aandacht en inzet nodig is voor integraal en toekomstgericht 
grondwaterbeheer, met name voor het verbeteren van de grondwaterkwaliteit en voor 
gebieden die te maken hebben met bodemdaling.   
 
De commissie beveelt aan dat gemeenten en provincies gebiedsgerichte en integrale 
visies voor grondwater maken als onderdeel van de omgevingsvisies. Het Rijk moet 
vanuit haar systeemverantwoordelijkheid dit proces ondersteunen en zorgen voor een 
kennisprogramma en landelijke afspraken met sectoren. De governance moet worden 
vereenvoudigd door waterschappen een meer centrale rol te geven in de uitvoering van 
het grondwaterbeheer. Ook is meer financiële armslag nodig om de aanpak van de 
grondwateropgaven te bekostigen. De commissie beveelt aan om over de bovenstaande 
punten interbestuurlijke afspraken te maken.  
 
In verband met het besluit tot opheffing van de AcW per 1 januari 2018, is dit het 
laatste advies van de AcW. Wij zijn vanzelfsprekend graag bereid dit advies aan u toe te 
lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
De voorzitter van de Adviescommissie Water, 
Hans van der Vlist 

Aan 
De Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
Mevrouw drs. C. van Nieuwenhuizen en mevrouw drs. S. van Veldhoven 
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