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HOOGEVEEN KIEST VOOR GEBIEDSGERICHTE
AANPAK GRONDWATERPROBLEMEN
In de gemeente Hoogeveen hebben alle betrokken partijen
gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak van de grondwaterproblemen. Met deze aanpak wordt een beter resultaat (tegen
lagere kosten) verwacht dan wanneer – zoals tot dusver de
gewoonte was – elke vervuiling afzonderlijk wordt aangepakt.
De projectgroep wordt gevormd door de gemeente Hoogeveen,
de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD), de provincie
Drenthe en de Waterleidingmaatschappij Drenthe. Bij het proces
zijn verder aanwezig: het waterschap Hunze en Aa’s en betrokken bedrijven.
Hoogeveen kampt al jaren met een ingewikkelde verontreiniging
van het grondwater, waarvan de exacte omvang nog niet volledig
in beeld is. Er duiken nog voortdurend nieuwe verontreinigingen
op. Het grootste vervuilingsprobleem betreft vluchtige koolwater
stoffen, die met name aan het begin van de twintigste eeuw
door uiteenlopende industriële bedrijven als oplosmiddelen zijn
gebruikt. Ze vormen een directe bedreiging voor de waterwinning
en daarmee voor de drinkwaterproductie, waarvan de locatie in de
jaren tachtig al een keer is verplaatst.

Tijdens een eerste sessie, waaraan alle betrokken partijen
meededen, werden de ambities en maatschappelijke opgaven
van de partijen gedeeld. Belangrijk resultaat van deze sessie was
de wens om gezamenlijk verder op te trekken. De ideeën van de
eerste sessie zijn uitgewerkt in de vorm van zes kansen voor het
gebied, die tijdens een tweede sessie inmiddels zijn besproken en
beoordeeld. Samen hebben de sessies geleid tot een heldere lijn
voor het vervolg van het project.
Centraal in de aanpak van de verontreiniging van bodem en grondwater staat het veiligstellen van de drinkwatervoorziening. Binnen
deze aanpak worden mogelijkheden gecreëerd voor stedelijke
herstructureringsopgaven van de gemeente en het benutten van
bodemenergie. De aanpak moet er volgens de betrokken partijen
toe leiden dat de verontreinigingen geen bedreiging worden voor
de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Meer informatie over de gebiedsgerichte aanpak in Hoogeveen is
verkrijgbaar via:
Klaas van der Veen (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe;
k.vanderveen@ruddrenthe.nl) en Erik Dusseljee (gemeente
Hoogeveen; e.dusseljee@dewoldenhoogeveen.nl

BRABANTSE DELTA WIL ANDER
BEHEER LEIDINGNET AFVALWATER
Waterschap Brabantse Delta heeft gekozen voor een andere
aanpak van het beheer van de 370 kilometer rioolbuizen die het
in beheer heeft. De oude benadering van ad hoc repareren wat
nodig is, wordt vervangen door een structurele aanpak om problemen voor te zijn. Met de methode, die volgens Brabantse Delta
nog door geen ander Nederlands waterschap wordt toegepast,
verwacht men minder vaak voor “onaangename verrassingen” te
staan .
De professionalisering concentreert zich op drie aspecten. Ten
eerste is bekeken of het waterschap op de leidingen een ‘zakelijk
recht’ heeft (bijvoorbeeld een afspraak met een grondeigenaar),
dat het waterschap altijd toegang geeft tot de leiding. Bij meer
dan de helft van het leidingnet bleek zo’n zakelijk recht niet te bestaan. Een groot deel van het leidingnet loopt door gemeentelijke
gronden zonder dat de juridische status goed is geregeld. Deze
leidingen moeten worden opgenomen in bestemmingsplannen van
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gemeenten; deze bestemmingsplannen (vooral rondom kwetsbare
locaties als wegen, bebouwde en agrarische terreinen) worden nu
door het waterschap nauwlettend in de gaten gehouden.
Ten tweede wordt planmatig aandacht besteed aan inspectie van
de staat van de leidingen; dat gebeurde tot dusver niet. De inspecties worden uitgevoerd door mensen en (bij kleinere leidingen)
door robotwagens. Ten slotte ontwikkelt Brabantse Delta prestatie-indicatoren om na te gaan welke delen van het systeem relatief
veel energie gebruiken om het afvalwater te transporteren.
Een uitgebreid artikel over dit onderwerp
werd voor H2O-Online geschreven door Rien
van Wanrooij, Steven Marijnissen en Marian
Adolphs (allen waterschap Brabantse Delta).
Het is te lezen door gebruik te maken van de
QR-code of te kijken op www.vakblad h2o.nl
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Het oplossen van dit type grondwaterproblemen is complex
omdat schuldigen vaak niet meer zijn aan te wijzen. Vaak sterven
processen die aanvankelijk met enthousiasme zijn gestart een
stille dood, vanwege gebrek aan commitment van (een deel van)
de partijen. In Hoogeveen werd daarom een projectgroep gevormd
die zich als doel heeft gesteld de belangen en uitdagingen (op het
gebied van bodem en water) van alle betrokken partijen goed in

beeld te brengen. Daarbij is een aanpak gehanteerd die ook bij
mediation wordt toegepast: het op een neutrale manier in kaart
brengen van de verschillende belangen om draagvlak te vinden
voor oplossingen. De neutrale rol binnen de projectgroep wordt
ingevuld door Otto Lussenburg (LuCsim) en Cors van den Brink
(Royal HaskoningDHV).

