Bescherming van intrekgebieden van grondwaterwinningen.
Een interprovinciale standpuntbepaling

De provincies richten het beleid voor de
bescherming van het grondwater voor de
drinkwaterbereiding op de 25-jaar
beschermingsgebieden. Dit is het deel van
het intrekgebied waar het grondwater
binnen een verblijftijd van 25 jaar in het
watervoerende pakket de winmiddelen
bereikt.
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Hiermee wordt in de meeste gevallen de
kwaliteit van een deel van het op te
pompen water beschermd. Om de
winning van schoon grondwater in de
toekomst veilig te stellen moeten ook in
het niet beschermde deel van het intrekgebied de emissies naar het grondwater
verminderen.
De algemene milieukwaliteit waarbij het
grondwater in het gehele intrekgebied
voldoet aan de eisen voor drinkwaterbereiding is nog onvoldoende gerealiseerd. Om deze reden is in het Nationaal
Milieubeleidsplan aangegeven dat de
regeling Grondwaterbeschermingsgebieden voor kwetsbare situaties zal
worden uitgebreid tot het gehele intrekgebied [NMP, 1989].
De provincies is gevraagd hierover hun
mening te geven. In dit artikel wordt ingegaan op de wijze waarop de gezamenlijke
provincies hun standpunt hebben bepaald
[1FO, 1993].
Een belangrijk uitgangspunt bij het
formuleren van het standpunt is dat
bescherming van het gehele intrekgebied
een doelmatige maatregel moet zijn ten
opzichte van het nationale milieubeleid.
De doelmatigheid wordt bepaald door drie
aspecten:
- de extra milieuwinst bij het beschermen
van het gehele intrekgebied;
- de extra kosten en de gevolgen van het
beschermen van het gehele intrekgebied;
- de uitvoerbaarheid van het beleid.
Hieronder worden alle drie de aspecten
besproken, waarbij enkele conclusies
worden getrokken.

Samenvatting
In het Nationaal Milieubeleidsplan is de provincies gevraagd een standpunt in te
nemen over de bescherming van intrekgebieden van kwetsbare grondwaterwinningen. Deze standpuntbepaling is uitgewerkt in een interprovinciaal project (IPO
project A215). De provincies komen tot de conclusie dat de bescherming van
grotere delen van de intrekgebieden van kwetsbare winningen op grond van de
bedreiging van de waterkwaliteit wenselijk, financieel haalbaar en uitvoerbaar is.
Het begrip 'kwetsbare winning' is nader gedefinieerd. De uiteindelijke aanwijzing
van grotere gebieden gebeurt per provincie in het kader van het provinciaal
milieubeleidsplan en de milieuverordening.

Milieuwinst
De kwaliteit van het grondwater wordt
vooral bedreigd door vermesting, de
verspreiding van bestrijdingsmiddelen en
de uitworp van verontreinigende stoffen
uit lokale bronnen.
De uitworp van verontreinigende stoffen
uit lokale bronnen is bij het bepalen van
het standpunt buiten beschouwing
gebleven. De overwegingen hiervoor zijn:
- het beleid om verontreiniging door
lokale bronnen te verminderen maakt
goede vorderingen (in tegenstelling tol het
terugdringen van de vermesting en
verspreiding van bestrijdingsmiddelen);
- omdat bij lokale bronnen het vaak om
vermindering van het risico gaat, is de
milieuwinst voor het grondwater veel
moeilijker te bepalen.
De milieuwinst van een uitbreiding van
het 25-jaars beschermingsgebied tot het
gehele intrekgebied is de snelheid en de
mate waarin de kwaliteit van het opgepompte water verbeterd ten opzichte van
de situatie zonder uitbreiding van het
beschermingsgebicd.
Om de milieuwinst te voorspellen is een
modelstudie uitgevoerd, waarbij de
ontwikkeling van de kwaliteit van het
opgepompte water wordt voorspeld.
Bij de modelstudie zijn alleen kwetsbare
winningen betrokken. In totaal zijn er in
Nederland naar schatting 78 winningen
die in dit kader (verontreiniging door
mest/bestrijdingsmiddelen) als kwetsbaar
worden aangemerkt (zie intermezzo 1).
Omdat het betrekken van alle 78 kwetsbare winningen in de berekening voor een
standpuntbepaling een te grote inspanning
zou betekenen, is een modale kwetsbare
winning gedefinieerd en is uitsluitend
nitraat als meest bepalende stof in de
studie betrokken. Voor bestrijdingsmiddelen geldt eenzelfde patroon als voor
nitraat.
Om de berekeningen uit te kunnen voeren
moet een uitgangssituatie worden vastge-

legd. Er zijn twee gevallen onderscheiden:
- een ongunstig geval waarbij het nitraatgehalte in het ondiepe grondwater tussen
1950 en 1990 is gestegen van circa 30 mg
nitraat per liter tot 250 mg nitraat per liter;
- een gunstig geval waarbij het nitraatgehalte in het ondiepe grondwater tussen
1950 en 1990 is gestegen van 30 mg
nitraat per liter tot 120 mg nitraat per liter.
Deze gevallen vormen de bandbreedte
waarbinnen in de praktijk het nitraatgehalte van het ondiepe grondwater in
kwetsbare situaties ligt.
Per geval zijn drie scenario's doorgerekend. De scenario's verschillen in het
tijdstip waarop in het 'niet beschermde
deel van het intrekgebied' het ondiepe
grondwater voldoet aan de drinkwaternorm voor nitraat van 50 mg nitraat per
liter.
Intermezzo 1 :

kwetsbare winningen
In Nederland zijn momenteel 279 (grond)waterwinningen. Het meest kwetsbaar voor
verontreiniging zijn de freatische grondwaterwinningen (winningen zonder beschermende kleilagen). Van deze groep winningen heeft uitbreiding van het beschermingsgebied in bepaalde situaties echter
weinig zin. Dit is het geval:
- bij winningen met oppervlakte- en diepinfiltratie;
- bij de winning van oevergrondwater;
- wanneer het nog niet beschermde deel
van het intrekgebied overwegend bos- of
natuurgebied is.
Het aantal kwetsbare freatische winningen
komt hiermee naar schatting op 78.Van 20
van deze winningen is het intrekgebied al
geheel beschermd, zodat er naar schatting
nog 58 over blijven.
De modale kwetsbare freatische winning
heeft de volgende (geohydrologische) kenmerken.
Het watervoerend pakket heeft een dikte
van 30 meter. De doorlatendheid is 600 m 2
per dag. De grondwateraanvulling is 0,7
mm per dag. De onttrekking is 2,5 miljoen
m 3 per jaar. Tot slot wordt naar schatting
33% van het op te pompen water
beschermd. Met het beschermen van een
100-jaar verblijftijdzone is dat 83%. Het
gebruikte model bij de berekeningen is
TRIWACO [Iwaco 1992].
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De scenario's zijn:
- geen uitbreiding van het 25-jaarsbeschermingsgebied. In het niet
beschermde deel van het intrekgebied
wordt met de uitvoering van het rijksbeleid bereikt dat het ondiepe grondwater
in het jaar 2000 een nitraatgehalte heeft
van 50 mg per liter.
- geen uitbreiding van het 25-jaarsbeschermingsgebied. In het niet
beschermde deel van het intrekgebied
wordt met het rijksbeleid bereikt dat het
ondiepe grondwater in 2015 een nitraatgehalte heeft van 50 mg per liter.
- een uitbreiding van het beschermingsgebied tot het intrekgebied. Met provinciaal beschermingsbeleid wordt bereikt
dal in 1995 in het hele intrekgebied het
ondiepe grondwater een nitraatgehalte
heeft van 50 mg per liter.

rijksbeleid pas in 2015 een grondwaterkwaliteit bereikt van 50 mg nitraat per liter
is de milieuwinst aanzienlijk. Als met het
rijksbeleid in 2000 deze kwaliteit wordt
bereikt is de milieuwinst echter gering.
Het is dus van groot belang te schatten of
de doelstellingen van het rijksbeleid - een
algemeen beschermingsniveau in het
gehele intrekgebied van elke waterwinning - tijdig worden bereikt.

De milieuwinst is het verschil tussen de
scenario's. In de afbeeldingen 1en 2 is de
milieuwinst van het beschermen van
intrekgebieden te bepalen uit de oppervlakte tussen de curve voor rijks- en
provinciaal beschermingsbeleid.
Naarmate het verschil in oppervlakte
tussen beide curven groter is, neemt de
milieuwinst toe en is er meer aanleiding
de intrekgebieden te gaan beschermen.
Uit de afbeeldingen is af te leiden dat de
milieuwinst van het beschermen van
intrekgebieden door provincies toeneemt
naarmate de provincie sneller beschermingsmaatregelen neemt en een grondwaterkwaliteit van 50 mg nitraat per liter
bereikt. Voor een situatie waarin de
provincie in 1995 overgaat tot gehele
bescherming van hel intrekgebied en het

Het RIVM schat dat met het voorgenomen mestbeleid in het jaar 2000 de
uitspoeling van nitraat onder circa 15%
van het landbouwareaal nog boven de
50 mg per liter komt [RIVM, 1991]. Het
gaat hierbij om een optimistische schatting. Deze overschrijding is bovendien
voor 95% geconcentreerd op de hoge
zandgronden, waar de meeste kwetsbare
winningen liggen. Het is daarom waarschijnlijk dat in de intrekgebieden van
kwetsbare winningen voor stikstof pas ver
na het jaar 2000 het algemeen beschermingsniveau wordt bereikt. De milieudoelstelling voor bestrijdingsmiddelen is
dat in het jaar 2000 het gebruik moet zijn
gehalveerd en dat geen middelen meer
zijn toegelaten die zeer schadelijk zijn
voor het milieu. Het blijkt dat vooral de
sanering van bestrijdingsmiddelen die
schadelijk zijn voor het milieu trager
verloopt dan is voorzien. Ook hier geldt
dat op de zandgronden in de intrekge-

Afb. 1 en2 - Demilieuwinst voornitraat bij
beschermingvan hetintrekgebied ten opzichte van liet
rijksbeleid op dereferentiewinning. Onderscheiden zijn
eengunstig en ecu ongunstiggeval. Deoppervlakte van
hetgearceerde deel is de milieuwinst.

Het algemeen beschermingsniveau voor
stikstof is vooral afhankelijk van het mesten ammoniakbeleid. Het beleid is erop
gericht om in het jaar 2000 een evenwichtsbemesting voor fosfaat te bereiken.
Tot het jaar 2000 is een duidelijke
reductie van fosfaat en stikstofbelasting te
verwachten [Notitie mest- en ammoniakbeleid derde fase, 1993].
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Kosten en gevolgen
Kwetsbare winningen zoals hiervoor
gedefinieerd komen vooral voor op de
zandgronden in het noorden, oosten en
zuiden van Nederland. De oppervlakte
grondwaterbeschermingsgebied in deze
regio's is nu circa 100.000 ha. De totale
oppervlakte die voor uitbreiding van de
bescherming in aanmerking komt is
geschat op circa 30.000 ha wat een uitbreiding met maximaal 30% betekent (zie
intermezzo 2).
De kosten van het beschermen van intrek-
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Conclusie
De bescherming van intrekgebieden van
kwetsbare (freatische) winningen tegen
belasting uit diffuse bronnen heeft uit
oogpunt van milieuwinst zin, omdat naar
verwachting in de intrekgebieden van de
meeste kwetsbare winningen pas ver na
het jaar 2000 het algemeen beschermingsniveau wordt bereikt.

Intermezzo 2:
100-
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bieden van kwetsbare winningen pas ver
na het jaar 2000 het algemeen beschermingsniveau zal zijn bereikt.
De belasting van de bodem met meststoffen en bestrijdingsmiddelen verschilt
regionaal. Sommige kwetsbare winningen
liggen in gebieden waar de belasting
gering is. Milieuwinst wordt in die
gevallen ook bereikt wanneer door
uitbreiding van de bescherming tot het
gehele intrekgebied de belasting laag kan
worden gehouden. Voordat tot bescherming wordt overgegaan moet per winning
of per groep van kwetsbare winningen
worden bekeken in hoeverre bescherming
van het intrekgebied leidt tot een verbetering of het behoud van de kwaliteit van
het op te pompen water.
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Van de 78 winningen met een kwetsbaar
intrekgebied zijn van 20 winningen het
gehele intrekgebied al beschermd. De
oppervlakte van het intrekgebied van de
overige 58 winningen bedraagt circa
65.000 ha. Daarvan is circa 25.000 ha al
beschermd (25-jaars beschermingsgebied). De leidraad voor de omvang van het
te beschermen deel van het intrekgebied is
de 100-jaar verblijftijdzone vanaf de
grondwaterspiegel tot aan de pompput.
Een groter gebied wordt niet zinvol geacht.
Met het beschermen van een 100-jaar
beschermingsgebied wordt in de modale
situatie circa 83% van het op te pompen
water beschermd. De totale oppervlakte
intrekgebied die voor bescherming in aanmerking komt bedraagt dan circa 30.000
ha. Het grondgebruik verschilt. Van de
30.000 ha is er circa 60% cultuurgrond,
circa 20% bos en natuurgebied en circa
20% bebouwd.
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gebieden zijn geschat door een vergelijking te maken met de huidige kosten van
grondwaterbescherming. In 1990
betaalden de waterleidingbedrijven in
noord-, oost- en zuid-Nederland circa
7,5 miljoen gulden compensatievergoedingen aan de landbouw. De waterleidingbedrijven verwachten dat deze kosten tot
het jaar 2000 zullen stijgen tot circa
10 miljoen gulden per jaar [Achttienribbe
en Koek, 1992]. Aangenomen mag worden
dat de compensatievergoeding vooral
wordt betaald aan landbouwers in de
kwetsbare gebieden. Door bescherming
van het gehele intrekgebieden wordt de
oppervlakte 'kwetsbaar en beschermd'
ongeveer twee keer zo groot. De jaarlijkse
compensatievergoeding aan de landbouw
door het beschermen van intrekgebieden
komt dan op 5 â 10 miljoen gulden extra.
Dat betekent een regionale kostprijsstijging van het drinkwater van hoogstens
enkele centen per kubieke meter. Voor de
afzonderlijke bedrijven kan de kostprijsstijging groter zijn en wellicht in extreme
gevallen oplopen tot een dubbeltje per
kubieke meter.
De hoogte van de compensatievergoeding
aan agrariërs wordt mede bepaald door
vergelijking met collegabedrijven buiten
de grondwaterbeschermingsgebieden. Alle
bedrijven zullen op termijn verplicht zijn
hun bedrijfsvoering zodanig aan te passen
dat een algemene milieukwaliteit kan
worden bereikt. De compensatievergoeding wordt gegeven voor een overbruggingsperiode, waarbij de compensatievergoeding steeds minder zal worden.
Conclusie
Met de bescherming van intrekgebieden
neemt in het noorden, oosten en zuiden
van Nederland de oppervlakte beschermingsgebied met circa 30% toe. Uitbreiding van de compensatievergoeding tot
het gehele intrekgebied zorgt voor een
stijging van de drinkwaterprijs van gemiddeld enkele centen.
Uitvoerbaarheid
Bij de uitvoerbaarheid van het beleid zijn
twee aspecten van belang: de beschikbaarheid van instrumenten om de bescherming vorm te geven en het maatschappelijk draagvlak voor uitbreiding van de
bescherming.
Door de compensatievergoeding is het
draagvlak bij de landbouw binnen de
25-jaars beschermingszone vrij groot.
Verwacht wordt dat als gekozen wordt
voor een uitbreiding van de compensatievergoeding naar een groter beschermingsgebied er bij de landbouwbedrijven draagvlak zal zijn.

In het VEWIN-Milieuplan [VEWIN,
1991] geven de waterleidingbedrijven aan
dat zij, vooruitlopend op het bereiken van
het algemeen beschermingsniveau het
gewenst vinden dat winningen met een
kwetsbaar intrekgebied beter worden
beschermd. De voorwaarde die de waterleidingbedrijven hierbij stellen, is dat als
gevolg daarvan wel de kwaliteit van de
grondstof moet verbeteren. De extra
compensatievergoeding zal tot het jaar
2000 plaatsvinden.
In maart 1993 is de Wet milieubeheer in
werking getreden. Daarin wordt de
provincies de bevoegdheid toegekend
milieubeschermingsgebieden aan te
wijzen. De grondwaterbeschermingsgebieden moeten verplicht als milieubeschermingsgebied worden aangewezen
in de provinciale milieuverordening. Als
ook vanuit ander sectoraal beleid, zoals
het bodembeschermingsbeleid en het
natuur- en landschapsbeleid behoefte aan
bescherming van het gebied bestaat, kan
eerst door stapeling en vervolgens door
samenvoeging van het beleid een integraal
milieubeschermingsgebied ontstaan. In
die gevallen wordt de bescherming van
het grondwater versterkt omdat ook op
grond van andere beleidsdoelen beperkingen worden opgelegd en functies en
kwaliteiten van een gebied beter op elkaar
worden afgestemd.
De provincie kan via het streekplan
functies die met het oog op de bescherming van het grondwater voor de drinkwaterbereiding niet gewenst zijn, weren
uit het milieubeschermingsgebied. Anderzijds kunnen functies die zich goed
verdragen met de waterwinning juist
worden bevorderd.
Het draagvlak voor een integrale benadering kan worden verkregen door te
streven naar een win-win situatie. Voorbeelden van zo'n win-win situatie zijn de
ROM-gebieden (Ruimtelijke Ordening en
Milieugebieden; [NMP, 1989]). Zo wordt
in het ROM-project de Gelderse Vallei
gestreefd naar een optimalisatie van de
landbouw in minder kwetsbare gedeelten
van de Vallei en naar extra bescherming
van de kwetsbare Ecologische Hoofdstructuur (milieubeschermingsgebied).
Zonder de ROM-aanpak hebben in de
Vallei zowel de landbouw als het milieu
slechte vooruitzichten. De provincies
spelen bij de ROM-aanpak een belangrijke leidende rol.
Naast regelgeving, het ruimtelijk beleid en
de zogenaamde ROM-aanpak kan de
provincie een stimuleringsbeleid voeren
om op bedrijfsniveau stikstofverliezen en
de emissie van bestrijdingsmiddelen te

beperken. Het maatregelenpakket hangt af
van de bedrijfsvoering en de kwetsbaarheid van de bodem. Er zal sprake moeten
zijn van maatwerk. Intensieve voorlichting
en zo mogelijk financiële stimulansen zijn
noodzakelijk. Hiervoor ontwikkelt het
Centrum voor Landbouw en Milieu in
opdracht van 6 'zand'provincies, enkele
waterleidingbedrijven en de VEWIN het
instrument van resultaatbeloning. Deze
vorm van stimuleringsbeleid is een vorm
van een gedeeltelijke en tijdelijke
compensatievergoeding.
Conclusie
De provincies hebben verschillende
instrumenten die zij als een mix in kunnen
zetten om de drinkwaterfunctie in milieubeschermingsgebieden veilig te stellen:
regelgeving, stimuleringsbeleid/resultaatbeloning en gebiedsgericht beleid. Voor
het draagvlak is het daarbij van groot
belang dat gezocht wordt naar een
win-win situatie. Voor regelgeving lijkt bij
de landbouw alleen draagvlak als ook een
compensatievergoeding wordt gegeven.
Voor stimuleringsbeleid is draagvlak zeker
wanneer de consequenties van het generieke landbouw-milieubeleid voor het
individuele bedrijf zichtbaar worden
gemaakt.
Standpunt van de provincies
De gezamenlijke provincies staan op het
standpunt dat bescherming van een groter
deel van het intrekgebied van kwetsbare
grondwaterwinningen (freatische
winningen met voornamelijk bodemgebruik landbouw) wenselijk, financieel
haalbaar en uitvoerbaar is. De uitbreiding
van de beschermingsgebieden wordt
opgenomen in het provinciale milieubeleidsplan en de milieuverordening.
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