De gevolgen van Natura 2000
voor de drinkwaterbedrijven
De drinkwaterbedrijven in Nederland moeten in het kader van Natura 2000,
het Europese netwerk van natuurgebieden, de waterwinningen binnen
die natuurgebieden gaan toetsen op hun eventuele negatieve effecten op
de natuur. Vooral de duinwaterbedrijven hebben veel winningen liggen in
beschermde gebieden. Die beschermende maatregelen worden nu in Europees
verband wat strenger. Volgens eerder IPO-onderzoek kost de stopzetting van
een grondwateronttrekking meer dan de helft van de totale kosten van alle te
nemen maatregelen ter bescherming van het milieu.

D

e Vogel- en Habitatrichtlijn vereist
extra bescherming van natuurwaarden in de EU-lidstaten.
Nederland wijst hiervoor 162 Natura
2000-gebieden aan, waarvoor beheerplannen
worden uitgewerkt. Deze plannen moeten
duidelijk maken welke maatregelen men neemt
om de natuur veilig te stellen. Waterwinning
moet een plek krijgen in die beheerplannen.
Daarom verzorgden Vewin en Kiwa Water
Research op 29 mei in Villa Sonsbeek in Arnhem
een seminar voor de medewerkers van drinkwaterbedrijven die inhoudelijk en op strategisch
niveau betrokken zijn bij het beleid ten aanzien
van de bronnen voor de drinkwatervoorziening
en het Natura 2000-beleid. Het merendeel van
de waterbedrijven was aanwezig.

verder onder druk komen te liggen met deze
nieuwe regelgeving. Wanneer een winning
gesloten of verplaatst moet worden, hangt
daar een fors prijskaartje aan. Verdroging
vormt het grootste knelpunt in de Natura
2000-gebieden. Uit onderzoek van Kiwa
Water Research naar de knelpunten én
mogelijkheden in 111 Natura 2000-gebiden
blijkt verdroging door ontwatering het
grootste probleem op te leveren. Verdroging
door het onttrekken van grondwater
vormt een kleiner probleem. Dat laatste, zo
berekende Kiwa, loopt wel in de papieren:
voor elf winningen in totaal 380 miljoen euro.
Het totaalpakket aan maatregelen tegen
verdroging omvat 682 miljoen euro, volgens
hetzelfde onderzoek.

De drinkwaterbedrijven vrezen dat hun
grondwaterwinningen in de natuurgebieden

Toch gaat het niet om veel winningen. Zo
hebben van de 100 grondwateronttrek-

Eén van de waterwingebieden van de Nederlandse drinkwaterbedrijven.
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kingen van Vitens er bijvoorbeeld 70 een
relatie met Natura 2000, maar bij slechts een
enkele waterwinning moet er iets gebeuren
om de natuur beter te kunnen beschermen
tegen met name verdroging.
In de hele discussie rond Natura 2000 speelt
het begrip ‘bestaand beleid’ een cruciale rol.
Het op 1 oktober 2005 vergund onttrekkingsniveau vormt daarbij de basis, niet
de actuele onttrekking door een drinkwaterbedrijf. Bas Roels van het ministerie van
LNV maakte de aanwezigen in Arnhem erop
attent dat het doel - bescherming van de
natuur, met name tegen verdroging - ook
bij de waterbedrijven voorop moet staan.
De locatie(keuze) voor een waterwinning
moet goed bekeken worden. Bestaande
winningen moeten getoetst worden aan de
Natura 2000-doelen.

verslag
Gebiedsprocessen vragen
combinatie van systeeminzicht
en pragmatisme
Waterschappen zijn de laatste jaren intensief bezig met integrale gebiedsprocessen. Verschillende waterschappen hanteren daarbij een vergelijkbare
aanpak, maar wel met gebiedspecifieke accenten. Om ervaringen te delen,
verzorgden het Hoogheemraadschap van Delfland en Royal Haskoning een
discussiemiddag onder de titel ‘GGOR als gebiedsgericht onderzoeksraamwerk’
op 20 mei bij het hoogheemraadschap in Delft. Vrijwel alle waterschappen in
West-Nederland woonden de bijeenkomst bij.
Rob Eijsink (Vewin) beaamde dat drinkwaterbedrijven in feite ook belangrijke natuurbeheerders zijn. En hoewel een waterwinning
als een groot openbaar belang wordt gezien,
is ieder bedrijf volgens de Natuurbeschermingswet vergunningplichtig wanneer een
grondwaterwinning leidt tot significante
effecten op de natuur in dat gebied. Vewin
stelt daarom voor dat de drinkwaterbedrijven
een integrale aanpak van de verdroging in de
beheerplannen opnemen. Vewin pleit er voor
dat de drinkwaterbedrijven compensatie
krijgen voor de te nemen maatregelen.
Voor de elf prioritaire gebieden gaat het
zoals gezegd om 380 miljoen euro, voor alle
gebieden samen om ongeveer 1,5 miljard
euro.

Natura 2000 omvat in Nederland 162
gebieden met een totale oppervlakte van
ruim één miljoen hectare. Daarvan beslaat
het waddengebied en de delta 31 procent.
In totaal gaat het dus om zo’n 300.000
hectare land oftewel tien procent van de
oppervlakte van het Nederlandse vasteland.
Het doel van Natura 2000 is het instandhouden van de huidige soorten en habitats.
De beheerplannen moeten duidelijk
maken hoe dit gegarandeerd kan worden.
Via vergunningverlening kan desnoods
ingegrepen worden. En middels monitoring
moet duidelijk worden hoe het werkelijk
staat met de soorten en habitats in de
Natura 2000-gebieden.
Afgelopen februari zijn de eerste drie
gebieden definitief aangewezen: Voornes
Duin, de duinen van Goerree en de Kwade
Hoek én de Voordelta. Nog 116 gebieden
moeten aangewezen worden voor
september 2009. Voor 43 gebieden moet
eerst nog een ontwerpbesluit opgesteld
worden. Binnen drie jaar na aanwijzing moet
er een beheerplan op tafel liggen voor de
zes komende jaren. Het bestaande gebruik
in de natuurgebieden mag doorgaan als het
maar getoetst wordt en vergunningplichtig
is. Volgens de zogeheten instandhoudingsdoelstelling mag compensatie van verloren
gegane natuur eventueel buiten de grenzen
plaatsvinden, als de landelijke staat van
instandhouding maar gelijk blijft. In 2010
moet de teruggang van de biodiversiteit in
Nederland gestopt zijn.

J

ohan Ellen van Waternet gaf een
toelichting op de ervaringen met
watergebiedsplannen. Per plan voert
men een uitgebreide systeemanalyse uit,
met aandacht voor waterbalansen, toetsing
van de NBW-normen, het gewenst grond- en
oppervlaktewaterregime (GGOR), de waterkwaliteit en ecologie. Daarnaast loopt een
communicatietraject met diverse informatiebijeenkomsten. De plannen vergen veel tijd,
maar leveren ook veel op. Door opgedane
gebiedskennis kunnen voorstellen goed
onderbouwd worden.
Collega Jan-Willem Voort ging in op het
instrumentarium dat in de watergebiedsplannen wordt ingezet om grondwaterstanden op perceelsniveau inzichtelijk te
maken. Het werkt op basis van kaartlagen en
enkele eenvoudige formules. Hierdoor kan
snel en pragmatisch inzicht worden geboden
in het grondwaterregime.
Chantal Raes van Waterschap ZeeuwsVlaanderen lichtte de gebiedsprocessen in
het meest westelijke puntje van Nederland
toe. Het regionale watersysteem wordt
daar gekenmerkt door een vergaande
verzilting en een tekort aan zoet inlaatwater.
Daarnaast zijn vrijwel alle landbouwgronden
gedraineerd, waardoor de invloed van
het oppervlaktewater op het grondwater
minimaal is. Daarom wordt nog steeds
gewerkt met droogleggingsnormen in
plaats van bewerkelijke grondwaterberekeningen. De GGOR-benadering wordt vooral
toegepast in combinatie met de toetsing van
NBW-normen: knelpunten worden opgelost
door op lage gedeelten de landbouwfunctie
te veranderen in een natuurfunctie. De rol
van de provincie is hierbij van groot belang.
Henk van Hardeveld van het Hoogheemraadschap van Delfland richtte de aandacht op de
invloed van gebiedspecifieke kenmerken op
het gebiedsproces. Delfland heeft het meest
verharde beheergebied van alle waterschappen. Wateroverlast vormt dientengevolge een dominant probleem. Om de
wateropgave op te lossen, is Delfland een
intensieve samenwerking met gemeenten
aangegaan, waarbij gezamenlijke waterplannen het centrale element vormen. Sinds
vorig jaar wordt de inhoudelijke basis voor
een waterplan gelegd in watergebiedstudies.
De aanpak lijkt sterk op de aanpak van de
watergebiedsplannen van Waternet. Ook
bij Delfland is de conclusie dat de studies
veel tijd vergen, maar tevens waardevolle

informatie en goed onderbouwde
voorstellen opleveren.
Frans Jorna van Royal Haskoning wijdde zijn
presentatie aan de integrale gebiedsanalyses
van Waterschap Brabantse Delta. Evenals
Waternet heeft dit waterschap in een aantal
gebieden het gebiedsproces al volledig
doorlopen. Ook hier worden binnen één
studie diverse inhoudelijke aspecten geïntegreerd. Daarbij zijn zowel de beschrijving van
de actuele situatie als die van de effecten van
maatregelen gebaseerd op modelstudies.
De studies zouden in principe binnen een
jaar uitgevoerd kunnen worden indien het
bureaustudies waren. Het gebiedsproces
met alle belangengroepen kent echter zijn
eigen dynamiek, waardoor meer tijd nodig
is. Alleen als hieraan voldoende tijd wordt
besteed, zal de studie in een bevredigend
eindproduct resulteren, meent Jorda.
In de afsluitende groepsdiscussie werd
geconstateerd dat het cruciale element in de
gebiedsprocessen de betrokkenheid van de
streek is. Analyses helpen om goed beslagen
ten ijs te komen, maar successen worden
pas behaald als de analyses gepaard gaan
met een gedegen communicatie. Ondanks
vele overeenkomsten tussen de gebiedsprocessen blijken ook vele gebiedseigen
accenten te worden geplaatst. Elke waterbeheerder combineert echter systeeminzicht
met een gepaste dosis pragmatisme om
te komen tot de gewenste situatie van het
watersysteem. De algemene conclusie luidde
dat de inspanningen voor gebiedsprocessen
aanzienlijk zijn, maar zich terugbetalen in
een betere acceptatie van de maatregelen.
Henk van Hardeveld (Hoogheemraadschap
van Delfland)
Léon Brouwer (Royal Haskoning)

Kopijsluiting

A

ls u een bijdrage wilt leveren aan H2O,
dan moet deze minimaal twee weken
voor eventuele plaatsing op de redactie
binnen zijn. De kopijsluiting voor een
volgend nummer is dus altijd op de dag dat
H2O uitkomt.
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