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PROVINCIE GELDERLAND MAAKT BREDE AFWEGING

Aardappelproducent
maggrondwateronttrekkingverdubbelen
AardappelproducentCélaVttawildeproductiedekomendejaren uitbreiden.Eenvanderandvoorwaardenisdetoekomstigewatervoorziening.Naeenvoorbereidingstijdvancircatweejaar
heeftdeprovincieGelderlandonlangseenvergunningafgegevenvooruitbreidingvandegrondwateronttrekking:van450.000kubiekemeterperjaar nunaaroptermijn880.000kubiekemeter.
VoorCêlaVfta iswater vandrinkwaterkwaliteit vanessentieelbelangbijhetwassen,stomen,snijden enblancheren vande
aardappels.Hetbedrijfstreeft vanuit milieuenkostenoogpunt naareenzo efficiënt
mogelijk watergebruik. Daarvoor heefthet
aljaren eenspeciale waterbesparingsgroep,
diehetwatergebruik scherpindegaten
houdt.Inhetfabriekscomplex inWezep
staan ruim30watermeters.Elkeverandering
inhetwatergebruik wordtdirect opgemerkt
ennagetrokken.Dankzijditactievewaterbeheer heeft deaardappelproducent reële
besparingsmaatregelen kunnen doorvoeren.
Voortoekomstige productiegroei isuitbreidingvandewatervoorziening noodzakelijk.

Opwelkemanierindetoekomstige
waterbehoefte moestworden voorzien, was
aanvankelijk nietduidelijk. Uitbreidingvan
debestaandegrondwaterwinning lagvoor
dehand.In2003 washettweedeprovinciale
Waterhuishoudingsplan noggeldig
(WHP1996-2000,verlengd tot2004). Het
beleidwasgericht opbeperkingvandetotaleomvangvandeonttrekking opdeVeluwe
omnegatievegevolgeninrelatietotnatuur
enverdrogingtebeperken.Uitbreidingvan
degrondwaterwinning vanhetbedrijfin
Wezeppastenietinhettoenvigerend beleid.

Alternatieven
KWABedrijfsadviseurs kreegde

opdrachtominoverlegmetdeprovincie
Gelderlandalternatieventezoeken,zoals
inkoopvandrink-ofindustriewater, uitbreidingvandeonttrekking, mogelijkheden
voorinfiltratie enterugwinningenhergebruik vangezuiverd effluent. Eenaantal
alternatieven bleekalsnelniet haalbaar
vanwegetehogekosten,technische beperkingenofandere bedrijfseconomische
aspecten.
Reëlealternatieven blekendeinkoopvan
drinkwater (basisalternatief) ofuitbreiding
vandegrondwaterwinning. Onderscheid
konnoggemaakt worden tussen uitbreiding
vandeondiepewinningofdediepewinning.Verwachtvoordeelvanuitbreidingvan
dediepewinningzijn dekleineregevolgen
voornatuur. Bijuitbreidingvandediepe
winninginhettweedewatervoerend pakket
moetechter welrekeningworden gehouden
met brakgrondwater inhetonderstegedeeltevanhetpakket.Duurzame winning kan
danalleenplaatsvinden door onrtrekking
vanzoetgrondwater boveninherpakket,in
combinatiemetonttrekking vanbrakwater
onderin hetpakket,eentechnisch moeilijke
opgave.
Dedriereëlealternatieven (inkoop
drinkwater,uitbreiding ondiepewinningen
uitbreidingdiepewinning]zijn verder uitgewerktopinvesteringskosten, kostprijsen
geohydrologische effecten.
Investeringenkostprijs
Bijinkoopvandrinkwaterzijndeinvesteringskosten nihil.Dekostprijs ligtechter
hooginvergelijkingmetdeandere alternatieven: 1 à1,20europerkubieke meter.
Uitbreiding vandeondiepe winning
vergteenbeperkteinvestering(raming
60.000eurovooreenextrawinput).Dekostprijs islaag:circa0,20à0,30europerkubieke
meter.

CêlaVit

Uitbreiding vandediepewinning vergt
eeninvesteringindeordegroottevan600.000
euro,vanwegedediepewinputten eneen
benodigdeRO-installatievoor behandeling
vandedeelstroom brakwater.Deintegrale
kostprijs bedraagt circa0,50à0,60europer
kubieke meter.
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Geohydrologischeejfecten
Degeohydrologischeeffecten zijn uitgewerktmetbehulpvanmodelberekeningen(ziekader).Voordenatuur zijnmet
nameveranderingen vanbelangopdeland-

Geohydrologische modelberekeningen
Indedirecteomgevingvanhetbedrijfzijndegrondwaterstanden relatiefdiepenkomtgeen
grondwaterafhankelijke natuur voor.Voordenatuurzijnmetnameveranderingenvanbelang
opdelandgoederenDeOldhorstenIJsselvliedt.Uitoriënterendegeohydrologischemodelberekeningenengedetailleerdeberekeningentenbehoevevandevergunningaanvtaagblijktdat
bijuitbreidingvandeondiepegrondwateronttrekking vanCêlaVitaopdelandgoederengeen
significantegrondwaterstanddalingen optreden(veranderingen bedragenminderdanvijfcm,
ziekaart).Dekwelflux vermindertwel,indeordegroottevantenhoogste0,1 mmperdag,wat
neerkomtopeenkwelverminderingvanvijftottienprocent.
Vanwegedeverhoogdeliggingvandelandgoederenendeoplandbouwgerichteoppervlaktewaterhuishoudingwordtnietverwachtdatdoordeze(beperkte)kwelafnamedenatuurwaarde
zalverminderen.Uitberekeningenvanuitbreidingvandediepegrondwateronttrekking blijkt
datvrijwelgeenverschilineffecten bestaattussenuitbreidingvandeondiepewinningende
diepewinning.

goederenDeOldhorst enIJsselvliedt,opcirca2,5kmtennoordwesten vanhet bedrijf
Deresultaten zijn opvallend:opdelandgoederenbestaatvrijwelgeenverschilin effectentussen uitbreidingvandeondiepeende
diepewinning.Deoorspronkelijk verwachte
voordelenvanuitbreiding vandediepewinning-kleineregevolgen voordenatuur blijken dusnietoptegaan.Denadelen
-moeilijke techniek, hogekosten, mogelijke
beïnvloeding vanhetzoet-btakgrensvlakzijn doorslaggevend.Degevolgen van het
basisalternatief, inkoopvandrinkwater, zijn
afhankelijk vandeherkomst vanhet drinkwater.Alsdeleveringverzorgdzou worden
door hetnabijgelegen drinkwaterpompstation inWezep,zijn deeffecten opde
natuur vergelijkbaar metdievanuitbrei-

dingvandeeigengrondwaterwinning van
CêlaVita.

Waterhuishoudingsplan
2005-ZOO<>
Indezelfde periodewerktdeprovincie
Gelderland aanhaar nieuwe,derdeWaterhuishoudingsplan. Hetonderzoek bij
CêlaVitablijkt eengoedegelegenheid om
hetnieuwebeleid(WHP2005-2009)inde
praktijk tetoetsen.Inhet nieuwebeleid
wordthetonttrekkingenplafond voorde
Veluwelosgelatenengekozenvoormeer
lokaalgebiedsgerichtgrondwaterbeheer. In
hetderdeWaterhuishoudingsplan zijn de
ecologischedoelstellingenendeomstandighedendaarvooroplokaleschaal uitgewerkt.
Ditdetailniveau maakt hetmogelijkom

LiggingvanCêlaVitainWezependelandgoederenDeOldhorstenIJsselvliedt.Delijnenindekaartgevende
berekendeverlagingvandegrondwaterstand(inmeter)aanahgevolgvandegrondwatenvinningvandeaardappelproducent.

gebieden meteenhogenatuurwaarde beter
tekunnenbeschermenenandereontwikkelingen niet tebelemmeren alsdatniet nodig

Aanvragenomvergunning voorpermanenteonttrekkingen wordendoordeprovinciegetoetstaanhetbasisbeleidvoor
duurzame onttrekking.Criteria hierbij zijn
eenefficiënt eneffectief watergebruik(AIARA-niveau)engeenaantasting vanandere
milieufuncties ofbeperkingenvoortoekomstigegeneraties.

Aanvraag voor uitbreiding
ondiepe grondwaterwinning
Naafronding vande alternatievenstudie,zijn CêlaVita,deprovincieGelderland en
KWAweeromdetafelgaanzitten.Voorde
provincieGelderland wasduidelijk gewordendat hetbedrijfeenbeperktaantal alternatievenheeft voorhaar watervoorziening.
Vanwegedenieuwe beleidsuitgangspunten
isuitbreiding vandeondiepewinning in
principemogelijk, mitsvoldaanwordt aan
decriteriavoorduurzame onttrekkingen.
Uiteindelijk iseenvergunning aangevraagd
voorhetvoorkeursalternatiefvanCêlaVita:
uitbreiding vandeondiepewinning.In
overlegmetdeprovincieisbesloten om
naastdeinformatie uit de alternatievenstudieeengedetailleerde geohydrologische
effectenstudie optenemen.Devergunningaanvraagisin2004ingediend eninproceduregegaan.Deprovincietrokdeconclusie
datvoldaanisaandedoelstellingen van het
nieuwebeleid.Ditjaar isdaarom vergunningverleendvooruitbreidingvandeondiepewinningvan450.000naar880.000kubieke
meterperjaar.
Methetverkrijgen vandevergunning
heeft CêlaVitadewatervoorziening voorde
langetermijn zekergesteld.Uitbreidingvan
dewatervoorziening ismogelijkdoor uitbreidingvandeondiepewinning,meteen
geringeinvesteringeneenlage kostprijs.
Daarmeeisvoldaan aaneen belangrijke
randvoorwaarde voorhetrealiserenvan
verdereproductie-uitbreiding,f"
Marette Zwamborn (KWABedrijfsadviseurs)
Piet Dalhuisen (CêlaVita)
Chris Visser (Provincie Gelderland]
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