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Aan de Raad,

Algemeen
Door bevolkingsgroei en langere periodes van droogte is de verwachting dat de drinkwatervraag de 
komende decennia groeit. In de provincie Noord-Brabant is grondwater de bron voor het 
drinkwater. Om ook in de toekomst aan de drinkwatervraag te kunnen blijven voldoen wordt er 
gekeken naar een optimale infrastructuur voor de winlocaties. Brabant Water wint op 35 locaties 
verspreid over de gehele provincie grondwater. Op 29 locaties wordt dit water gezuiverd tot 
drinkwater. In het westen van Brabant is er een geringer aanbod van drinkwater dan in de andere 
delen van Brabant. In combinatie met een verwachte toename van de groei naar drinkwater is hier 
een winlocatie nodig om de drinkwatervoorziening veilig te stellen.

Samenwerken in de opgave
In het veiligstellen van de drinkwatervoorziening trekken provincie Noord-Brabant en Brabant Water 
gezamenlijk op. Hierbij wordt o.a. gewerkt aan de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater en het 
duurzaam veiligstellen van de drinkwatervoorziening. De provincie is het bevoegd gezag voor de 
vergunningverlening. Het gaat dan om een onttrekkingsvergunning in het kader van de Waterwet. 
Het is aan de gemeente om in het bestemmingsplan de nodige regels vast te leggen die waarborgen 
dat de drinkwatervoorziening kan plaatsvinden en dat er geen activiteiten plaats vinden strijdig met 
het uitgangspunt van drinkwaterwinning, Dit dient plaats te vinden door het aanwijzen van een 
milieuzone waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied.

Onderzoeksproces
Het proces start met een onderzoeksfase. Tijdens deze onderzoeksfase wordt onderzocht of er 
mogelijkheden zijn voor een nieuwe winning. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Techniek 
is één van de factoren. Hiervoor voert Brabant Water onder andere een aantal boringen uit. De 
resultaten van dit onderzoek bepalen mede of er mogelijkheden zijn voor een nieuwe 
grondwaterwinning. Daarnaast spelen bij de locatiekeuze vele andere factoren een rol. Momenteel 
is het op de volgende pagina weergegeven zoekgebied gedefinieerd. In het onderzoeksgebied liggen 
drie gemeenten, onze gemeente, gemeente Roosendaal en gemeente Halderberge. De kern 
Kruisland en de directe omgeving vallen binnen het onderzoeksgebied.
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Doorlooptijd
Het is van groot belang dat we met elkaar (provincie, Brabant Water en betrokken gemeenten) het 
proces zorgvuldig doorlopen. Het proces om te komen tot een nieuwe winlocatie zal meerdere járen 
in beslag nemen. Tijdindicaties en/of einddatum kunnen en willen we nog niet geven.

Betrokkenheid gemeenteraad
In ieder geval wanneer de onderzoeksresultaten vanuit Brabant Water bekend zijn zullen wij u op de 
hoogte brengen. Wij willen afhankelijk van de resultaten van de uitkomsten van het onderzoek er 
dan ook naar streven om dan meer inzicht te geven in het vervolgproces en planning.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,/ 
de secretaris, de burgemeester,
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