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Motie uitvoering fase 2 project Duurzaam Drents Drinkwater van het Waterbedrijf
Drenthe (WMD).

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 10 november 2021 ter bespreking
Tariefontwikkeling WMD (brief college van GS 2 november 2021),

Constaterende dat:
. Het Waterbedrijf Drenthe een stijging van 8% in 2022 van het drinkwatertarief

voorziet;
. De gestegen energielasten doorgerekend worden in de tarieven van de inwoners;
o De provincie Drenthe voor 50 % aandeelhouder/eigenaar is van de WMD;
. De provincie vanuit de Drinkwateru¡et* verantwoordelijk is voor de duurzame

veiligstelling van de open bare d rin kwatervoorziening ;

Overwegende dat:
WMD het voornemen heeft om in 2040 energieneutraalte zijn:

¡ Fase 1 (onderzoek) van het project Duurzaam Drents Drinkwater afgerond is;
. Fase 2 een pilot, bestaande uit een experiment met zon-wind-waterstof-accu

(combinatie van duurzame opwek en opslag)voor 1 drinkwaterproductiestation zou
kunnen starten;

. Het verpompen van het drinkwater op de productielocaties 90% van het gehele
energieverbruik van de WMD betreft;

. Deze productielocaties onderdeel zijn van de vitale infrastructuur zoals vermeld in de
Drinkwatenvet, art.7b;

o Met het project wordt beoogd in de toekomst fossielvrij drinkwater in Drenthe te
leveren en zo bij te dragen aan de doelstelling uit het klimaatakkoord, de
leveringszekerheid te vergroten en te zorgen dat de drinkwatertarieven voor inwoners
op termijn onafhankelijk zullen zijn van de stijgingen van de tarieven van de
energieproducenten.

Verzoeken het college:
. ln overleg met de WMD, eigenaar van het project Duurzaam Drents Drinkwater

uitvoering te geven aan fase 2 van het project door het starten en realiseren van de
piloVexperi ment voor 1 d rinkwaterprod uctiestation.

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens D66 fractie,
Henk Pragt, Anry Kleine Deters

*Drinkwatenvet:

Artikel 2
Bestuursorganen dragen zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervooaiening.
Artikel 7
De eigenaar van een drinkwaterbedrijf heeft tot taak:
a. het tot stand brengen en in stand houden van een duuzame en doelmatige openbare drinkwatervoorziening in het voor zijn

bedrijf vastgestelde distributiegebied ;

b. het tot stand brengen en in stand houden van de infrastructuur die noodzakelijk is voor de productie en distributie van

drinkwater in dat distributiegebied;
c. het overeenkomstig artikel 8 leveren van drinkwater binnen het voor zijn bedrijf vastgestelde distributiegebied, en

d. het borgen van de kwaliteit en duuzaamheid van het productie- en distributieproces en het geleverde drinkwater.


