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Geachte Gemeenteraad van de gemeente West Betuwe, 

DUIN & WATER 

De omgevingsvisie die ter inzage ligt in uw gemeente biedt voor Dunea N.V. aanleiding om een korte 
zienswijze in te dienen. Dunea is drinkwaterleverancier in het westelijke deel van Provincie Zuid-Holland. 
Wij leveren geen drinkwater in West-Betuwe, maar hebben wel een zeer 
belangrijke ondergrondse rivierwaterleiding door uw gemeente lopen: de zogenaamde Andelse Maas 
Leiding (AML). De drinkwatervoorziening in Zuid-Holland is direct afhankelijk van deze waterleiding van 
1,5 meter doorsnee. Deze leiding verbindt onze rivierwaterinname uit de Andelse Maas in Brake' met onze 
productielocaties in het duingebied. 

De ruimtelijke opgaven waar uw gemeente voorstaat, zien wij als drinkwaterbedrijf ook. Zowel de 
verstedelijking, als de energietransitie, als de klimaatadaptatie vragen ook vanuit 
drinkwaterperspectief veel aandacht. Het huidige drinkwatersysteem moet fors worden 
uitgebreid/aangepast. De snelle bevolkingsgroei in Zuid-Holland gaat gepaard met steeds minder 
openbare ruimte, óók in de ondergrond. Bestaande leiding-tracés zijn daarmee kwetsbaarder en 
belangrijker dan ooit voor een betrouwbare drinkwatervoorziening. 

In de bijlage is een PDF toegevoegd waarin duidelijk te zien is hoe de AML door het westelijke deel van 
uw gemeente loopt (zwarte lijn). 

Wij willen u verzoeken om het belang van dit bestaande vitale teidingtracé een plek te geven in uw 
omgevingsvisie. Vitale ondergrondse zoals deze, verdient gedegen planologische bescherming. Daarnaast 
is het van groot belang dat de maatschappelijke waarde van een dergelijk tracé bekend zijn bij aanvang 
van het planvorming-proces in uw gemeente. De gemeente heeft zoals u weet een zorgplicht met 
betrekking tot drinkwatervoorziening. 

Mocht deze zienswijze nog vragen oproepen, nodig ik u van harte uit om mij persoonlijk te 
benaderen. Hartelijk dank alvast voor het in behandeling nemen van onze zienswijze. 

Met vriendelijke groet, 

Mark Janssen Lok 

Strategisch Omgevingsmanager Infrastructuur 

Tel: +316 53 70 18 74 
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