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Het gebiedsdossier Sint Jansklooster dient in samenhang gelezen te worden met
Deel 1. Inleiding en Handleiding.
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20

Winning Sint Jansklooster

20.1

Beschrijving van de winning

20.1.1

Inleiding
De winning Sint Jansklooster ligt in de kop van Overijssel, tussen Meppel en Marknesse in het
Nationaal Park De Weerribben-Wieden. Het waterwingebied ligt ten zuidoosten van Sint
Jansklooster. De noordoostelijke helft van het vigerend intrekgebied ligt in het oppervlaktewater van
De Wieden (figuur 20.1) 1 .
Sint Jansklooster is een semi-gespannen winning, wat betekent dat het gewonnen water afkomstig
is uit een gedeeltelijk afgesloten watervoerend pakket. De winning van het grondwater is gestart in
1935. De onttrekking vindt plaats op een diepte van circa 35 tot 93 meter beneden maaiveld (mmv). De werkelijk onttrokken hoeveelheden grondwater lag in de periode 2005 – 2009 tussen de
4,82 en 4,93 miljoen m3/jaar. Het vergunningsdebiet is 5,00 miljoen m3/jaar.
Het gebiedsdossier betreft een beschrijving van de huidige situatie en huidige risico’s. Toekomstige
ontwikkelingen zijn hierin niet opgenomen, maar worden meegenomen in het proces dat volgt na
vaststelling van het gebiedsdossier .

1

De figuurnummering in het rapport wijkt af van de nummering volgens de structuur uit de tabellen
2.1, 2.2 en 2.4 in Deel 1. Inleiding en Handleiding.
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Figuur 20.1

Topografische ligging Sint Jansklooster

Het ruwwater wordt getypeerd als kalk- en veenwater en is onbelast tot zwakbelast Er is duidelijk
een tweedeling in de kwaliteit van het onttrokken ruwwater zichtbaar:
•

Water (circa 40%, met een toenemend aandeel in de tijd) afkomstig van de Wieden (grote plas)

•

Water afkomstig van hoger gelegen infiltratiegebied (Hoge Land).

en;

Het water van de Wieden onderscheidt zich van het water van het Hoge Land door een dieper
anaëroob karakter.
Het grondwater wordt behandeld en gezuiverd, zodat het leidingwater aan de wettelijke eisen
voldoet. De zuivering bestaat uit plaatbeluchting, voorfiltratie (zand/antraciet), beluchting,
palletontharding, nafiltratie (zand/antraciet) en vanaf medio 2011 ionenwisseling.
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20.1.2

Intrekgebied
Het intrekgebied vanaf maaiveld is het gebied waarbinnen grondwater vanaf maaiveld in de winning
terecht komt. In de Omgevingsverordening Overijssel 2009 is het vigerend intrekgebied
aangegeven.
Het berekend intrekgebied vanaf maaiveld valt deels buiten het vigerend intrekgebied. Ook het
grondwaterbeschermingsgebied valt deels buiten het vigerend intrekgebied. Omdat de berekening
van het intrekgebied vanaf maaiveld vooralsnog niet met het best beschikbare model is uitgevoerd,
wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de beschikbare zoneringen om daarmee ‘zoekgebieden voor
maatregelen’ te bepalen.
De buitenste contour van het vigerend intrekgebied, het berekend intrekgebied vanaf maaiveld en
het grondwaterbeschermingsgebied wordt daarmee aangehouden als grens van het gebiedsdossier.
Potentiële bedreigingen binnen deze contour zullen mogelijk risico’s met zich mee brengen wanneer
die de winning of individuele putten kunnen bereiken.
Het grondgebruik in het vigerend intrekgebied bestaat voor de helft uit oppervlaktewater. De andere
helft bestaat uit landbouw en natuur. De dorpskern van Sint Jansklooster ligt in het
grondwaterbeschermingsgebied. Het zuidelijke deel van het berekende intrekgebied vanaf maaiveld
reikt tot buiten het vigerend intrekgebied, waar het grondgebruik uit natuur en landbouw bestaat.
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Figuur 20.2

Intrekgebied vanaf maaiveld en vigerend intrekgebied drinkwaterwinning
Sint Jansklooster

20.1.3

Kwetsbaarheid van het watersysteem
De kwetsbaarheid van de winning is afhankelijk van de geohydrologische opbouw van het
watersysteem. Het grondwater wordt onttrokken op een diepte van circa NAP -26 tot NAP -85
meter. Een schematisatie van het geohydrologisch profiel is weergegeven in figuur 20.3.
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Figuur 20.3

Schematisatie geohydrologisch profiel Sint Jansklooster (Bron: Vitens)

Het grondwater wordt gewonnen uit het tweede watervoerend pakket. Dit pakket bestaat uit
zandige afzettingen van verschillende grofheid. Met name een zeer grofzandige tot grindachtige laag
op circa 35 tot 50 meter beneden maaiveld is hydrologisch van belang.
Boven het eerste watervoerend pakket is een slechtdoorlatende laag aanwezig, behorende bij de
Formatie van Drenthe. Deze laag is zeer inhomogeen van samenstelling en opbouw en de weerstand
van deze laag is dan ook zeer wisselend. In het westen van het gebied bestaat de eerste scheidende
laag uit gestuwde keileem behorende tot de Formatie van Drenthe. Dit keileem komt vooral voor in
de relatief hoger gelegen delen van de winplaats en ten westen van de winplaats. Deze keileemlaag
komt bij de winplaats en ten westen van de winplaats aan de oppervlakte. Elders in het gebied
bestaat het scheidende pakket uit klei- en veenafzettingen, behorende tot de Eemformatie. Ten
oosten van het pompstation komen deze Eemafzettingen niet overal aaneengesloten voor en is de
scheidende werking van dit pakket relatief gering.
Het tweede watervoerend pakket wordt begrensd door de tweede slechtdoorlatende laag. Dit is de
Formatie van Tegelen die onderdeel uit maakt van de Formatie van Harderwiik en heeft in het
westen een kleinere dikte dan in het oosten. Het derde watervoerende pakket bestaande uit de
Formaties van Oosterhout en Maassluis neemt in dikte toe van Oost naar West.
De fysische kwetsbaarheid is geschat op basis van de REFLECT methodiek. Hierbij zijn de
bodemkaart, dikte van slechtdoorlatende lagen boven putfilters en reistijden vanaf maaiveld
beoordeeld en gecombineerd. Uit deze verschillende kaartbladen is een kwetsbaarheidskaart
berekend (zie figuur 20.4).
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Figuur 20.4

Fysische kwetsbaarheid Sint Jansklooster vastgesteld met de REFLECTmethodiek

Uit figuur 20.4 blijkt dat de winning Sint Jansklooster weinig tot zeer kwetsbaar is. Deze
kwetsbaarheid wordt grotendeels verklaard door de ligging van slechtdoorlatende lagen en
verblijftijden. Rond het waterwingebied zijn de verblijftijden relatief kort (<10 jaar) en is slechts een
zeer geringe slechtdoorlatende laag aanwezig (met een dikte van <1 meter). Deze combinatie zorgt
ervoor dat de gebieden ten noordwesten en zuidoosten van het waterwingebied zeer kwetsbaar zijn.
Ondanks de relatief korte verblijftijden wordt de winning als geheel beoordeeld als een matig
kwetsbare winning vanwege de reactiviteit van de ondergrond. Deze reactiviteit wordt geïllustreerd
door de anaërobie van het onttrokken grondwater.
Een groot deel van het gebied dat begrensd wordt door de buitencontour van het vigerend
intrekgebied en het berekend intrekgebied vanaf maaiveld heeft in figuur 20.4 geen
kwetsbaarheidsscore. Het gaat hier om een moerassig gebied dat op de bodemkaart de functie
‘water’ of ‘petgat’ heeft. Deze functies krijgen in de REFLECT-berekening geen kwetsbaarheidsscore.
Overigens heeft het gehele gebied zonder kwetsbaarheidscore de met de waterwinning
harmoniërende functie Natura 2000-gebied, waardoor geen bedreigingen vanaf maaiveld worden
verwacht.
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20.1.4

Beoordeling ruwwater: beschrijving 2
Het ruwwater wordt getypeerd als kalk- en veenwater en is onbelast tot zwakbelast Er is duidelijk
een tweedeling in de kwaliteit van het onttrokken ruwwater zichtbaar:
•

Water (circa 40%, met een toenemend aandeel in de tijd) afkomstig van de Wieden (grote plas)
en;

•

Water afkomstig van hoger gelegen infiltratiegebied (Hoge Land).

Het water van de Wieden onderscheidt zich van het water van het Hoge Land door een dieper
anaëroob karakter (passage bodemslib). Dit uit zich in hogere gehaltes methaan, ammonium en
waterstofcarbonaat en lagere gehaltes sulfaat. De putten die deze kwaliteit vertonen zijn 30, 31, 34,
35, 36, 37, 38 en 39.
De putten met een waterkwaliteit, kenmerkend voor het Hoge Land, zijn 24, 25, 26, 27, 40, 41, 42.
De putten 21, 22, 23 liggen in het overgangsgebied tussen beide watertypen.
Het toenemend aandeel Wieden-water (veenwater) zorgt voor toenemende ammonium-gehaltes (en
in mindere mate DOC en kleur). Dit zal op termijn aanpassing van de zuivering vergen. In de
huidige situatie worden problemen met de zuivering voorkomen door de putten 34, 35, 36 en 38
slechts incidenteel te laten draaien.
De peilbuizen van het meetnet staan over het algemeen op grote diepte. De kwaliteit van het
grondwater is over het algemeen vergelijkbaar met de kwaliteit van het onttrokken water en
vertoont relatief weinig menselijke beïnvloeding.
Probleemstoffen

De belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de ruwwaterkwaliteit zijn de chloride-gehaltes
en de ontwikkeling van ammonium (en hieraan gerelateerd DOC en kleur).
Uit een modelstudie is gebleken dat het ammoniumgehalte zal stijgen tot gemiddeld boven 2 mg/l.
De grootste toename zou worden veroorzaakt door de putten 23, 24 en 41. In buis 28 is recent
eenmalig MCPP aangetroffen. Ten behoeve van het monitoren van de stabiliteit van een
restverontreiniging bij Monnikenweg 52 worden de meetbuizen 87P41, 86P39, 90P47 en 90P48
gebruikt en bij overschrijden actiewaarden 87P40 en 87P42. De productieputten 22, 23 en 24
worden door Vitens extra gemonitoord.

20.1.5

Beoordeling ruwwater: toetsing
De beoordeling van de zuiveringsinspanning bestaat uit het toetsen van de kwaliteit van het
ruwwater in individuele pompputten. Doel van deze toetsing is het beoordelen van de antropogene
(menselijke) beïnvloeding van het ruwwater. Als gevolg van een eventuele antropogene
beïnvloeding is extra zuivering nodig om drinkwater te produceren dat aan de drinkwaternorm
voldoet.
De toetsing van het ruwwater is uitgevoerd op basis van de dataset afkomstig uit het
Statusdocument ruwwaterkwaliteit 2007, dat voor elke winning beschikbaar is. Als toetscriteria is
uitgegaan van de wettelijke drinkwaternorm en 75% daarvan. De resultaten staan in tabel 20.1

2

De beschrijving van de grondwaterkwaliteit is ontleend aan het statusdocument dat Vitens voor
Sint Jansklooster heeft opgesteld.
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Tabel 20.1

Antropogene beïnvloeding ruwwater 3 in één of meer pompputten van de
winning Sint Jansklooster. Getoetst is aan de wettelijke drinkwaternorm
en 75% daarvan

Parameter

eenheid

1,1-Dichlooretheen

over-

75%

over-

Tabel

schrijding

norm

schrijding

Wlb

1

Tabel

0,75

IIIC

Tabel omschrijving
Gehalogeneerde
alifatische
koolwaterstoffen
Chemische

1,2-Dichloorethaan

ug/l

3

2,25

Tabel II

2,4-DP

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

pesticide

Acenafteen

ug/l

0,01

0,0075

Tabel II

PAK

Arseen

ug/l

10

Bentazon

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Benzeen

ug/l

1

0,75

Tabel II

Benzo-(a)-pyreen

ug/l

0,01

0,0075

Tabel II

Bromacil

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Cadmium

ug/l

5

3,75

Tabel II

Chloortoluron

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Diuron

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Fenanthreen

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

X

7,5

X

Tabel II

Isoproturon

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Lood

ug/l

10

7,5

Tabel II

MCPP

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Methabenzthiazuron

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Nikkel

ug/l

20

15

Tabel II

Nitraat

mg/l

50

37,5

Tabel II

Nitriet

mg/l

0,1

0,075

Tabel II

p,p-DDD

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Som Trihalomethanen

ug/l

25

18,75

Tabel II

ug/l

0,1

0,075

Tabel II

Trichlooretheen (tri)

Vinylchloride

Chemische
parameters
Chemische
parameters
Polyaromatische
koolwaterstof
Bestrijdingsmiddel
Chemische
parameters
pesticide
Chemische
parameters
Chemische
parameters
koolwaterstof

0,75

+Trichlooretheen

parameters

Polyaromatische

1

SomTetra-

Chemische

IIIC

ug/l

SomPAK(10VROM)

parameters

Tabel

Fluoreen

1

3

ug/l

Norm

ug/l

10

7,5

Tabel II

ug/l

10

7,5

Tabel II

ug/l

0,5

0,375

Tabel II

Chemische
parameters
Chemische
parameters
Chemische
parameters
pesticide
Chemische
parameters
Chemische
parameters
Chemische
parameters
Bestrijdingsmiddel
Chemische
parameters
Polyaromatische
koolwaterstof
Chemische
parameters
Som met Tetra tabel
II
Chemische
parameters

Het ruwwater wordt in de winning behandeld en gezuiverd. Het geproduceerde reinwater
(leidingwater) voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten.
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Parameter

eenheid

mg/l

Norm

0,2

over-

75%

over-

Tabel

schrijding

norm

schrijding

Wlb

X

0,15

X

Ammonium
Chloride

Geleidingsvermogen
K20

mg/l

mS/m

150

IIIa
Tabel

112,5

125

Tabel

IIIa
Tabel

93,75

IIIa

Tabel omschrijving
Indicatoren –
Bedrijfstechnische
parameters
Indicatoren –
Bedrijfstechnische
parameters
Indicatoren –
Bedrijfstechnische
parameters
Indicatoren –

Aluminium

ug/l

200

150

Tabel

Organoleptische/

IIIb

esthetische
parameters
Indicatoren –

Ijzer

mg/l

0,2

X

0,15

X

Tabel

Organoleptische/

IIIb

esthetische
parameters
Indicatoren –

Mangaan

mg/l

0,05

0,0375

Tabel

Organoleptische/

IIIb

esthetische
parameters
Indicatoren –

Natrium

mg/l

150

112,5

Tabel

Organoleptische/

IIIb

esthetische
parameters
Indicatoren –

Sulfaat

mg/l

150

112,5

Tabel

Organoleptische/

IIIb

esthetische
parameters

1,1-Dichloorethaan

ug/l

1

0,75

1,2-Dichloorpropaan

ug/l

0,1

0,075

1,2,3-Trichloorpropaan

ug/l

1

0,75

1,2,3-Trimethylbenzeen

1,2,4-trichloorbenzeen

1,2,4-Trimethylbenzeen

1,2-cis-Dichlooretheen

1,2Dibroometheen(cis+tra
ns)
1,2-Dichloorbenzeen
1,2-Dimethylbenzeen (oXyleen)
1,2-trans-Dichlooretheen

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

1

1

1

1

1

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

ug/l

1

0,75

ug/l

1

0,75

ug/l

1

0,75
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Tabel

*

IIIc
Tabel II
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel

Bestrijdingsmiddel
Gehalogeneerde
alifatische
koolwaterstoffen
Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
Gehalogeneerde
monocyclische
koolwaterstoffen
Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
Gehalogeneerde
alifatische
koolwaterstoffen
Gehalogeneerde
alifatische
koolwaterstoffen
*

IIIc
Tabel

*

IIIc
Tabel
IIIc

Gehalogeneerde
alifatische
koolwaterstoffen

Parameter

1,3,5-Trichloorbenzeen

1,3,5-Trimethylbenzeen
1,3+1,4-Dimethylbenzeen

eenheid

ug/l

ug/l

Norm

over-

75%

over-

Tabel

schrijding

norm

schrijding

Wlb

1

1

1

0,75

1,3-Dichloorbenzeen

ug/l

1

0,75

1,4-Dichloorbenzeen

ug/l

1

0,75

2-Chlooraniline

ug/l

1

0,75

2-Ethylmethylbenzeen

ug/l

1

0,75

2-Hydroxymethylbenzeen

ug/l

1

ug/l

1

0,75

3-Ethylmethylbenzeen

ug/l

1

0,75

4-Ethylmethylbenzeen

4-Hydroxymethylbenzeen

ug/l

ug/l

ug/l

1

1

1

X

0

BAM

ug/l

1

0,75

Broomdichloormethaan

ug/l

1

0,75

Chloorbenzeen

ug/l

1

0,75

Chloorethaan

ug/l

1

0,75

Dichloormethaan

ug/l

1

0,75

0,75

Ethylbenzeen

ug/l

1

0,75

Fenol

ug/l

1

0,75
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Gehalogeneerde
monocyclische
koolwaterstoffen
Gehalogeneerde
monocyclische
koolwaterstof
*

IIIc
Tabel

*

IIIc
Tabel

*

IIIc
Tabel

*

IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel

Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
*

IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel

0,75

0

1

Tabel

0,75

ug/l

ug/l

IIIc

0,75

A.O.X.

Cyclohexaan

Tabel

0,75

3,4-Dichlooraniline

3-Hydroxymethylbenzeen

IIIc

0,75

ug/l

(m+p-Xyleen)

Tabel

0,75

Tabel omschrijving

IIIc
X

Tabel

Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
*

IIIc
Tabel

*

IIIc
Tabel
IIIc
Tabel

Gehalogeneerde
alifatische
koolwaterstoffen
*

IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel

Gehalogeneerde
alifatische
koolwaterstoffen
Monocyclische
koolwaterstoffen /
aromaten
Gehalogeneerde
alifatische
koolwaterstoffen
*

IIIc
Tabel
IIIc

Monocyclische
koolwaterstoffen /
aromaten

Parameter

Fenyletheen (Styreen of
Vinylbenzeen)
Methylbenzeen (Tolueen)
MTBE (methyl tertair butyl
ether)
n-Butylbenzeen

n-Propylbenzeen

Tetrachloormethaan (tetra)

tetrahydrofuraan

Tetrahydrothiofeen

Trichloormethaan
(chloroform)
Cyclohexeen

eenheid

ug/l

Norm

1

over-

75%

over-

Tabel

schrijding

norm

schrijding

Wlb

0,75

ug/l

1

0,75

ug/l

1

0,75

ug/l

1

0,75

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

ug/l

1

1

1

1

1

1

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Tabel
IIIc
Tabel

Tabel omschrijving
Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
*

IIIc
Tabel

*

IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc
Tabel
IIIc

Monocyclische
koolwaterstoffen/aro
maten
Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
Gehalogeneerde
alifatische
koolwaterstoffen
Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
Monocyclische
koolwaterstoffen/
aromaten
Gehalogeneerde
alifatische
koolwaterstoffen

Tabel
IIIc

Toetskader
Staat wel op de lijst Wlb en heeft een norm
Staat wel op de lijst Wlb en heeft een norm, incidentele overschrijdingen zonder ontheffing gedoogd
Signaleringsparameter
Komt niet voor op de lijst Wlb
*

Indicatoren – Signaleringsparameters (Deze kwaliteitseisen zijn bedoeld voor het signaleren van mogelijke
verontreinigingen. Wanneer de aangegeven waarde (1 µg/l) wordt gemeten is er geen risico voor de volksgezondheid, maar
zal er nader onderzoek plaats vinden. Deze parameters (als groep) zijn bedoeld om de kwaliteit van de bron te bewaken.
Het inzetten van multimethoden is een goede mogelijkheid om de meetinspanning te beperken.)

1

SomPAK's betreft de stoffen naftaleen, anthraceen, fenantreen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)anthraceen,
benzo(a)pyreen, benzo(a)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, indeno(1,2,3-cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen

Uit tabel 20.1 blijkt dat in het ruwwater de wettelijke norm wordt overschreden door 4 stoffen:
ammonium, ijzer, A.O.X. en arseen. Van de stoffen waarvoor de wettelijke norm wordt overschreden
is 1 een chemische parameter (tabel II van het Wlb 4 ), 2 zijn indicatoren – bedrijfstechnische
parameters (tabel IIIa van het Wlb) en 1 is een gehalogeneerde alifatische koolwaterstof (tabel IIIc
van het Wlb).
Ammonium, ijzer, arseen en mangaan zijn van nature voorkomende parameters. Ook A.O.X. komt
van nature in lage concentraties voor in grondwater. Verder is in peilbuis 28 MCPP en cyclohexaan
aangetroffen in concentraties beneden de norm.

4

Waterleidingbesluit.
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Er is dus in het ruwwater geen sprake van overschrijding van de normen door antropogene stoffen
gerelateerd aan functies en activiteiten aan maaiveld. Wel vormen de stoffen MCPP
(bestrijdingsmiddel) en cyclohexaan (oplosmiddel) een aandachtspunt.

20.2

Beschrijving van de bronnen van verontreiniging

20.2.1

Diffuse bronnen
Figuur 20.5 geeft het ruimtegebruik weer in het vigerend intrekgebied van Sint Jansklooster (CBS,
2003). Uit figuur 20.5 is af te leiden dat het vigerend intrekgebied voornamelijk bestaat uit
agrarisch gebied en natuur, waarbij de natuur voor een belangrijk deel bestaat uit oppervlaktewater
van De Wieden (tevens een Natura 2000-gebied). Binnen het grondwaterbeschermingsgebied ligt de
dorpskern van Sint Jansklooster.
Tevens vormt het oppervlaktewater (de Wieden) een belangrijk deel van het intrekgebied.
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Figuur 20.5

Ruimtegebruik in het vigerend intrekgebied Sint Jansklooster

Bestrijdingsmiddelengebruik gemeente Steenwijkerland
Binnen de bebouwde kom worden alle verhardingen, die gemeentelijk eigendom zijn, twee keer per
jaar gespoten met RoundUp. Er wordt alleen gespoten ter plaatse van aanwezig onkruid (via
detectie). Het spuiten wordt uitgevoerd met een Quad.

20.2.2

Puntbronnen
Een overzicht van de puntbronnen staat weergegeven in figuur 20.6. In deze figuur is onderscheid
gemaakt in zowel UBI-score als de zogenaamde categorie-indeling. De UBI-code is een score om de
ernst en omvang van de potentiële puntbron in te beeld te brengen. Hierbij zijn de puntbronnen
geclassificeerd volgens UBI 1-4, UBI 5 en 6 en UBI 7 en 8. Alleen de puntbronnen zijn geselecteerd
die liggen binnen de grens van het gebiedsdossier (de buitencontour van het
grondwaterbeschermingsgebied, het vigerend intrekgebied en een ruime contour rondom het
berekend intrekgebied vanaf maaiveld).
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Daarnaast is van de puntbronnen aangegeven in welk onderzoeksstadium ze verkeren, via de
categorie waarin ze voorkomen, namelijk:
•

categorie I: onderzocht, geen vervolgactie nodig;

•

categorie II: vervolgonderzoek nodig;

•

categorie III: wordt reeds gesaneerd.

Als basis voor de selectie van puntbronnen is gebruik gemaakt van het rapport ‘Bepaling
saneringsmaatregelen puntbronnen in relatie tot KRW doelen in de provincie Overijssel’ (Van
Oorschot en Van den Brink, 2008).
Voor de winning Sint Jansklooster geldt dat er 14 puntbronnen aanwezig zijn, zie figuur 20.6.
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Figuur 20.6

Puntbronnen die een aandachtspunt vormen op basis van de UBI-score in
het vigerend intrekgebied en het intrekgebied vanaf maaiveld van de
winning Sint Jansklooster

20.2.3

Lijnbronnen
De belangrijkste lijnbronnen in de omgeving van de winning Sint Jansklooster zijn weergegeven in
figuur 20.7. De belangrijkste lijnbronnen binnen het vigerend intrekgebied zijn:
•

diverse regionale en lokale wegen, waaronder de N762;

•

diverse sloten en watergangen;

•

diverse riolen.
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Figuur 20.7

Lijnbronnen in de omgeving van de winning Sint Jansklooster

Rioolbeheer gemeente Steenwijkerland
De riolering in het gebied dateert hoofdzakelijk uit 1965. De riolering dient deels vervangen te
worden, danwel dienen onderhoud-, reparatie- of herstelwerkzaamheden te worden uitgevoerd.
De gemeente heeft in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2015 vastgelegd dat het riool
op basis van kwaliteit wordt onderhouden. Hierin is aangegeven dat het riool op een basiskwaliteitsniveau (volgens een gemeentelijk scenario) moet zijn in 2015. In samenwerking met
waterschap Reest en Wieden wordt in 2011 een deel van de te vervangen riolering in Sint
Jansklooster afgekoppeld ten behoeve van de KRW-doelstellingen in het gebied. Daarnaast is in het
gebied woningbouw gepland, inclusief bijbehorende riolering.
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20.2.4

Beschermingsbeleid en -praktijk
Provinciaal en Rijksbeleid
Voor de drinkwaterwinning Sint Jansklooster zijn in de Omgevingsverordening Overijssel 2009 drie
beschermingszones weergegeven, het waterwingebied, het grondwaterbeschermingsgebied en het
intrekgebied (vigerend intrekgebied).
In de Omgevingsverordening zijn regels voor gedragingen binnen en buiten inrichtingen voor deze
gebieden opgenomen. Voorts is in de Omgevingsverordening het volgende opgenomen ten aanzien
van de planologische bescherming van deze gebieden in bestemmingsplannen:
2.13.2 Waterwingebieden
Bestemmingsplannen voorzien in een specifieke aanduiding voor waterwingebieden waarbij alleen
functies zijn toegestaan die ten dienste staan aan de drinkwaterwinning.
2.13.3 Grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden
Bestemmingsplannen voorzien in een aanduiding voor grondwaterbeschermingsgebieden en
intrekgebieden waarbij alleen functies worden toegestaan die harmoniëren met de functie voor de
drinkwatervoorziening.
Voor wat betreft het intrekgebied wordt er vanuit gegaan dat het vigerend intrekgebied in
bestemmingsplannen dient te worden opgenomen en niet het berekend intrekgebied vanaf
maaiveld. Het vigerend intrekgebied is immers bestuurlijk vastgesteld en het berekend intrekgebied
vanaf maaiveld niet.
In bijlage 5 van de handleiding is een overzicht gegeven van de voor grondwaterbescherming
relevante beleidskaders van het Rijk en de provincie. In dit overzicht zijn ook de belangrijkste
doelen opgenomen.
Bestemmingsplannen
De verschillende zoneringen met betrekking tot de drinkwaterwinning Sint Jansklooster vallen voor
een groot deel in het bestemmingsplan Buitengebied Steenwijkerland 2007. Dit bestemmingsplan is
nog in ontwerp. Omdat voor de toekomst dit nieuwe bestemmingsplan de planologische regeling
voor het waterwingebied, het grondwaterbeschermingsgebied en het vigerend intrekgebied zal
regelen, wordt in voorliggend gebiedsdossier uitgegaan van dit ontwerp plan.
Het waterwingebied valt geheel in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenwijkerland
2007. Het grondwaterbeschermingsgebied valt grotendeels in dit bestemmingsplan, maar daarnaast
in de bestemmingsplannen Sint Jansklooster en Heetveld. Het vigerend intrekgebied valt naast in
het bestemmingsplan Buitengebied Steenwijkerland 2007 in het bestemmingsplan Belt-Schutsloot.
De gemeente Steenwijkerland is voornemens om de bestemmingsplannen Sint Jansklooster,
Heetveld en Belt-Schutsloot voor 2012 te actualiseren.
Lopende projecten
Lopende projecten in het gebied zijn de actualisering van alle bestemmingsplannen. Het streven is
om de bestemmingsplannen in 2012 actueel te hebben.
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20.3

Analyse risico’s

20.3.1

Belasting met diffuse bronnen
Uitgaande van de CBS bodemgebruikskaart is een inschatting gemaakt van de actuele risico’s door
de beoordeling van de diffuse belasting te combineren met de fysische kwetsbaarheid van de
winning. Een ruimtelijk overzicht van de actuele risico’s staat weergegeven in figuur 20.9.
Figuur 20.9

Actuele risico’s gerelateerd aan het huidige landgebruik in Sint
Jansklooster

De kwetsbaarheid in het gebied, gecombineerd met functies die mogelijk risicovol zijn voor het
grondwater geeft aanleiding tot plekken waar sprake is van een actueel risico. Dit zijn met name
gebieden in het grondwaterbeschermingsgebied langs de doorgaande weg van Heetveld naar Sint
Jansklooster en in het gebied bij Belt-Schutsloot. Tevens vormt een strook land van noordwest naar
zuidoost, ter hoogte van Sint Jansklooster, een aandachtspunt. Het gaat hier om agrarische
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activiteiten en om woongebied en bouwterrein in de dorpskern van Sint Jansklooster. Daarnaast
wordt op de kwetsbaarheidskaart een aantal hoofdwegen als knelpunt weergegeven. Deze worden
behandeld onder lijnbronnen (paragraaf 20.3.3). Het overige deel van het gebied heeft de
classificatie ‘geen probleem’.
Waterkwaliteit de Wieden
Circa 40% van het gewonnen drinkwater van de winning Sint Jansklooster (met een toenemend
aandeel in de tijd) is afkomstig van de Wieden (grote plas) in de omgeving. De Wieden behoren tot
de boezem van Noordwest Overijssel, die voor 95% bestaat uit Wieden en Weerribben. Deze zijn
ontstaan door het afgraven van veen voor turfwinning. De gebieden bestaan uit trekgaten en plassen, rietvelden, hooilanden en moerasbossen. De overige 5% bestaat uit de watergangen
(kanalen) die water vanaf het Drents Plateau naar de boezem aanvoeren. Naast het water uit
Drenthe (Wapserveense- en Vledder Aa 5 ) wateren ook de aangrenzende (landbouw)polders af op de
boezem, evenals het Vollenhovermeer.
Uit meerjarig chemisch en biologisch onderzoek van waterschap Reest en Wieden blijkt dat de
waterkwaliteit en de ecologische toestand van de Wieden en Weerribben steeds beter wordt. Vooral
in de Weerribben is de waterkwaliteit sterk verbeterd. In de afgelopen tien jaar is de soortenrijkdom
van planten en macrofauna in de Wieden en Weerribben ongeveer verdubbeld. De meeste meren
voldoen echter nog niet aan het gewenste referentiebeeld voor de waterkwaliteit.
Factsheet KRW
De waterkwaliteit van de Wieden is weergegeven in de beschrijving van KRW-waterlichamen
(Factsheet KRW), die als bijlage bij het Waterbeheerplan 2010-2015 van waterschap Reest en
Wieden is opgenomen (Reest en Wieden, 2009). Het betreft hier het KRW-waterlichaam Boezem van
Noordwest Overijssel. In onderstaand figuur 20.10 is de biologische en algemeen fysisch chemische
toestand van dit waterlichaam gegeven.
Figuur 20.10
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Op basis van de toetsing van figuur 20.10 kan geconcludeerd worden dat de normen voor
drinkwaterrelevante parameters – voor zover meegenomen bij deze beoordeling - niet worden
overschreden. Er is wel sprake van overschrijding van de stikstofnormen voor totaal stikstof in het
oppervlaktewater, maar de concentraties zijn factoren lager dan de drinkwaternormen voor nitraat.
In de Factsheet KRW zijn daarnaast de resultaten van een toetsing van de chemische toestand en
overige relevante stoffen opgenomen. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (BKMW)
zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd.
5 De Wapserveense Aa gaat in Overijssel over in de Steenwijker Aa
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De toetsing wijst uit dat geen van de parameters uit het BKMW wordt overschreden. In de Vledder
Aa, die via de Wapserveense Aa afwatert op de Boezem, wordt de BKMW-norm voor koper
overschreden. In de Wapserveense Aa wordt de BKMW-norm voor koper niet overschreden.
Onderzoek hormoonverstorende stoffen
In 2005 heeft het Waterschap Reest en Wieden een verkennend onderzoek gedaan naar
hormoonverstorende stoffen in het beheersgebied van het Waterschap (Grontmij Aquasense,
2005) 6 . Als er teveel hormoonverstorende stoffen in het water aanwezig zijn, kunnen deze stoffen
leiden tot veranderingen in organismen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op drie
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), te weten de RWZI’s van Steenwijk, Vollenhove en Echten.
De RWZI van Steenwijk loost op water dat in verbinding staat met de Boezem van Noordwest
Overijssel. In het onderzoek is geconstateerd dat de aanwezigheid van hormoonverstorende stoffen
in het effluent van de RWZI’s milieurelevant is en dat maatregelen gewenst zijn.
Herkomst bedreigende stoffen
In het KRW-rapport Reest en Wieden (2008) is aangegeven dat is een groot deel van het water in
de Wieden afkomstig is vanuit Drenthe en vanuit de directe omgeving. Het gaat hier om de
stroomgebieden van de Boezem van Noordwest Overijssel, de Vledder Aa en de Wapserveense Aa.
Bedreigende stoffen vanuit deze stroomgebieden kunnen uiteindelijk de drinkwaterwinning van Sint
Jansklooster bereiken.
In onderstaande figuur 20.11 zijn de stroomgebieden van de Boezem van Noordwest Overijssel, de
Vledder Aa en de Wapserveense Aa weergegeven.
Figuur 20.11
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In onderstaande figuur 20.12 is de herkomst van het water in de boezem te zien. Deze figuur is
afkomstig van een water- en fosfaatbalans met gegevens van de jaren 1996-2002 (Arcadis,
2004).Te zien is de verhouding van de verschillende bronnen van de aanvoer van water. De
Steenwijker Aa staat voor het water uit de Wapserveense/Vledder Aa.

6

Grontmij | AquaSense (2005). Influent- en effluentonderzoek rwzi’s Deel B: hormoonverstorende
stoffen. In opdracht van: Waterschap Reest en Wieden. Rapportnummer: 2360.
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Figuur 20.12

Jaargemiddelde aanvoer van water in de boezem – 100% representeert
269 miljoen m3 water (Arcadis, 2004)

Inlaat Stroink is de aanvoer van water uit het Vollenhovermeer bij het gemaal Stroink. Deze inlaat
wordt gebruikt om in droge periodes water in de boezem in te laten. Deze aanvoer is nagenoeg 0%,
echter was de aanvoer in de beschouwde jaren wel heel laag. In de periode 2006-2009 was de
inlaat gemiddeld ruim 6 miljoen m3 per jaar. Maar ook dit blijft een kleine procentuele bijdrage.
Vooral warme, droge zomers met veel verdamping en weinig natuurlijke aanvoer is kan de inlaat
toch aanzienlijk zijn en daarmee van belang voor de waterkwaliteit van de boezem.
Diffuse bronnen stroomgebied Boezem van Noordwest Overijssel, Vledder Aa en Wapserveense Aa
Het actuele grondgebruik in de stroomgebieden van de Boezem van Noordwest Overijssel en van de
Vledder Aa en de Wapserveense Aa (die uitmonden in de Boezem) bestaat voor het grootste
gedeelte uit grasland (22.515 ha) en natuur (12.932 ha). Daarnaast komen de functies akkerbouw
(4.043 ha), water (3.453 ha) en stedelijk gebied (3.452 ha) voor. Voorts zijn nog enkele water
gerelateerde functies te onderscheiden. Het gaat om waterafvoer en –aanvoer (ten behoeve van
landbouw), ecologische functie (ecologische verbindingszones), grondwaterbeschermingsgebied en
grondwaterwingebied, recreatie (beperkt kanoën) en rietteelt
Vanuit het grondgebruik kan worden verwacht dat deze een bepaalde diffuse belasting op het
oppervlaktewater leveren. Voor grasland en akkerbouw kan worden verwacht dat nutriënten en
bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Daarnaast kunnen via de verspreiding
van mest diergeneesmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Vanuit het stedelijk gebied
kunnen diverse chemische verontreinigingen, waaronder ook bestrijdingsmiddelen, naar het
oppervlaktewater worden geëmitteerd. Vanuit de functies natuur en water worden geen bedreigende
stoffen verwacht.
Puntbronnen stroomgebied Boezem van Noordwest Overijssel, Vledder Aa en Wapserveense Aa
Naast de bijdrage van diffuse bronnen aan het oppervlaktewater, zijn er verschillende puntbronnen
die lozen op het oppervlaktewater. De bijdrage van de puntbronnen in het stroomgebied van de
Boezem van Noordwest Overijssel en van de Vledder Aa en de Wapserveense Aa is met name
afkomstig van industrie en RWZI’s.
In het Stroomgebied Beheerplan van de Rijndelta 2009-2015 (Ministerie van V&W, 2009), is een
inventarisatie gedaan van de lozingslocaties van rioolwaterzuiveringen en industriële en andere
lozingen van prioritaire en andere belangrijke (gevaarlijke) stoffen (Ministerie van V&W, 2009). In
figuur 20.11 is het relevante stroomgebied weergegeven. In de figuren 20.13 en 20.14 zijn
uitsneden gegeven van lozingslocaties van respectievelijk rioolwaterzuiveringen en industriële en
andere lozingen in de Rijndelta, waartoe ook het relevante stroomgebied behoort.
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Figuur 20.13

Lozingslocaties van rioolwaterzuiveringen in de Rijndelta (uitsnede)
(Ministerie van V&W, 2009)

Figuur 20.14
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Met name rioolwaterzuiveringsinstallaties blijken op basis van de normoverschrijdende stoffen een
belangrijke puntbron voor de oppervlaktewateren. Verreweg het grootste deel van de huishoudens
(ruim 98%) en ook de meeste kleinere en middelgrote bedrijven zijn aangesloten op een openbare
RWZI. Ook een deel van de verontreinigingen vanuit diffuse bronnen (bijvoorbeeld wegverkeer en
corrosie van bouwmetalen) komt via het rioolstelsel in de RWZI’s terecht. De beheerders van de
RWZI’s meten regelmatig de nutriënten (N-totaal en P-totaal) en de zware metalen (cadmium, lood,
kwik, nikkel, arseen, chroom, koper en zink) in het influent, het effluent en het zuiveringsslib.
(Ministerie van V&W, 2009). Op basis van lozingslocaties zoals aangegeven in figuur 20.12 kan
worden geconcludeerd dan er één RWZI loost in een water dat uitkomt op de Boezem van
Noordwest Overijssel. Dit is de RWZI bij Steenwijk.
In het beheergebied van het waterschap Reest en Wieden bevinden zich ruim 300 overstorten uit
gemengde
rioolstelsels,
circa
300
regenwateruitlaten
en
-overstorten
en
8
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Een deel hiervan watert af op de Boezem van Noordwest
Overijssel of op wateren die daarmee in verbinding staan (Vledder Aa, Wapserveense Aa,
Steenwijker Aa).
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In de Rijndelta bevindt zich een aantal industriële lozers, die niet via een RWZI lozen. Het
huishoudelijk afvalwater van deze bedrijven is over het algemeen aangesloten op de riolering of op
een biologische zuiveringsinstallatie. Het bedrijfsafvalwater is meestal niet met biologische
methoden te zuiveren en ondergaat daarom een fysisch-chemische zuivering. (Ministerie van V&W,
2009). Op basis van lozingslocaties zoals aangegeven in figuur 20.13 kan worden geconcludeerd dat
geen industriële lozingen plaatsvinden in de Boezem van Noordwest Overijssel, de Vledder Aa en de
Wapserveense Aa.

20.3.2

Belasting met puntbronnen
In Sint Jansklooster zijn de puntbronnen geselecteerd die vallen binnen het gebiedsdossier. Er zijn in
totaal 14 puntbronnen aanwezig. Hiervan zijn inmiddels 8 onderzocht en is gebleken dat er geen
vervolgacties nodig zijn (categorie I locatie). Voor 2 puntbronnen zijn reeds vervolgacties ingezet
(categorie III locatie). Voor 4 locaties geldt dat deze verder moeten worden onderzocht (categorie II
locatie). Dit betreft twee benzine servicestations, een opslag van alifatische koolwaterstoffen en een
dieselpompinstallatie.
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Figuur 20.15

Puntbronnen die een aandachtspunt vormen op basis van de UBI-score,
gecombineerd met de fysische kwetsbaarheid van de winning Sint
Jansklooster

In onderstaande tabel 20.2 is voor de puntbronnen die nog verder moeten worden onderzocht
(categorie II) weergegeven hoeveel er in niet kwetsbaar, matig kwetsbaar of kwetsbaar gebied
vallen.
Tabel 20.2
UBI-score

Aantallen categorie II puntbronnen naar UBI-score en kwetsbaarheid.
Aantal categorie II puntbronnen
Totaal

Niet kwetsbaar

5-6

1

1

7-8

3

1

Matig kwetsbaar

1-4
2

onbekend
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Kwetsbaar

De aanbeveling is om de categorie II locaties daadwerkelijk te onderzoeken. Hierbij ligt het voor de
hand om prioriteit te geven aan de puntbronnen die zich in kwetsbaar gebied bevinden en met een
hoge UBI-score 7 .

20.3.3

Belasting met lijnbronnen
Vrijwel alle lijnbronnen in het vigerend intrekgebied van de winning Sint Jansklooster vallen in matig
kwetsbaar gebied, zie figuur 20.16. Bijna het hele gebied is immers als matig kwetsbaar
geclassificeerd.
De feitelijke risico’s worden mede bepaald door lokale omstandigheden, zoals de mate waarin
afstromend wegwater wordt opgevangen (bij wegen), of de ligging ten opzichte van de
grondwaterstand (bij riolering en kanalen). Daarom valt zonder nader onderzoek of aanvullende
informatie niets te zeggen of de lijnbronnen al dan niet een actueel risico of aandachtspunt vormen.
De belasting met lijnbronnen is gezien het type bronnen en mate van kwetsbaarheid van de winning
gescoord als een aandachtspunt.

7
De lijst met puntbronnen die als basisdata is gebruikt in het gebiedsdossier Sint Jansklooster, is in
2007 opgesteld. Inmiddels zijn provincie en gemeenten waarschijnlijk een stap verder met het
onderzoeken en eventueel saneren de categorie II en categorie III locaties. Hierdoor is het mogelijk
dat een aantal van de aangegeven categorie II locaties inmiddels onder categorie I of III vallen.
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Figuur 20.16
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20.3.4

Planologische bescherming
Waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied
Het waterwingebied valt geheel in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenwijkerland
2007. Het grondwaterbeschermingsgebied valt grotendeels in dit bestemmingsplan, maar daarnaast
in de bestemmingsplannen Sint Jansklooster en Heetveld. Het streven van de gemeente
Steenwijkerland is om de bestemmingsplannen Sint Jansklooster en Heetveld voor 2012 te
actualiseren.
Verbeelding
In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenwijkerland 2007 zijn het waterwingebied en het
grondwaterbeschermingsgebied juist op de verbeelding aangegeven. In de bestemmingsplannen
Sint Jansklooster en Heetveld ontbreekt het grondwaterbeschermingsgebied op de verbeelding.
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Regels
In het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenwijkerland 2007 zijn regels opgenomen ter
bescherming
van
de
drinkwaterwinning
binnen
het
waterwingebied
en
het
grondwaterbeschermingsgebied. In het bestemmingsplan Sint Jansklooster zijn ook regels ter
bescherming van de drinkwaterwinning opgenomen. In het bestemmingsplan Heetveld ontbreken de
regels.
Vigerend intrekgebied
Het vigerend intrekgebied valt in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenwijkerland 2007
en in de bestemmingsplannen Heetveld en Belt-Schutsloot. In geen van de bestemmingsplannen is
het vigerend intrekgebied opgenomen, op de verbeelding of in de regels.
Samenvattend overzicht
Een samenvattend overzicht van de planologische bescherming in bestemmingsplannen is gegeven
in tabel 20.3. Hierin is aangegeven of de bescherming van de verschillende type gebieden voldoende
geregeld is in de verbeelding en in de regels van het bestemmingsplan.
Tabel 20.3

Samenvattend overzicht planologische bescherming in bestemmingsplannen

Gebied

Bestemmingsplan

Actueel1

Type
zonering

Verbeelding2

Regels3

Sint Jansklooster
(gemeente
Steenwijkerland)

Buitengebied
Steenwijkerland 2007
(ontwerp)

nog niet
(2010)

wwg

+

+

Sint Jansklooster

gwbg

+

+

vig

-

-

nee
(1985)

gwbg

-

+

Heetveld

nee
(1987)

gwbg

-

-

vig

-

-

Belt-Schutsloot

nee
(1980)

vig

-

-

1

Een bestemmingsplan is actueel wanneer deze minder dan tien jaar oud is.
Met ‘Verbeelding’ wordt beoordeeld of de zonering van het gebied overgenomen is op de verbeelding van het
bestemmingsplan.
3
Met ‘Regels’ wordt beoordeeld of de regels bij de functies adequaat zijn voor de bescherming van het gebied. De
verbeelding en regels zijn onafhankelijk van elkaar beoordeeld, waardoor beiden een verschillende uitkomst
kunnen hebben.
4
5
6
wwg = waterwingebied; gwbg = grondwaterbeschermingsgebied; vig = vigerend intrekgebied.
2

20.3.5

Calamiteitenplannen
Algemeen
Risico’s voor de drinkwatervoorziening door lijnbronnen zijn deels gerelateerd aan de continue
belasting door een dergelijke bron, maar deels ook vanwege calamiteiten. De calamiteiten die voor
de belasting van het grondwater relevant zijn, zijn calamiteiten op vaarwegen, het spoor en wegen.
De beschikbaarheid van een calamiteitenplan draagt bij aan het beheersen van dergelijke risico’s.
De hulpverlening in geval van calamiteiten wordt gecoördineerd door de veiligheidsregio’s. Deze
veiligheidsregio’s hebben een werkwijze waarin afstemming met betrokken partijen - waaronder
provincie, waterschap, Rijkswaterstaat, gemeenten – geregeld is. In aanvulling hierop hebben
regionale brandweerkorpsen een ambtenaar gevaarlijke stoffen in dienst die adviseert in geval van
calamiteiten met gevaarlijke stoffen.
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Indien sprake is van verspreiding – of er een vermoeden bestaat dat dit aan de orde is – wordt de
bevoegde of beherende instantie(s) geïnformeerd waarvan mogelijk belangen geschaad kunnen
worden. Dit betreft in de regel de milieupolitie (overigens geen bevoegde of beherende instantie in
dit kader) en of de grondeigenaar en het waterschap. De calamiteit wordt vervolgens, voor wat
betreft de dreiging ‘waterverontreiniging’ conform het calamiteitenplan van de betrokken beheerder
of bevoegd gezag aangepakt. Het borgen van het grondwaterbelang en of drinkwaterfunctie van
grond- of oppervlaktewater moet dan ook in deze (onderliggende) plannen geregeld worden.
De hoofdweg N762 die door het vigerend intrekgebied van de winning Sint Jansklooster loopt is in
beheer van de provincie. Voor de overige wegen geldt dat deze in het beheer zijn van de gemeente.
Naast wegen komen ook vaarwegen (niet zijnde sloten en watergangen) in het gebied niet voor.
Tevens bestaat een belangrijk deel van het gebied van de winning Sint Jansklooster uit
oppervlaktewater van De Weerribben-Wieden. Voor de drinkwaterwinning Sint Jansklooster zijn dan
ook de calamiteitenplannen van de beheerders provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland en
Waterschap Reest en Wieden relevant.
Provincie
Voor de provinciale wegen is de procedure bij ongevallen/calamiteiten als volgt: bij een calamiteit
met bijvoorbeeld lekkende chemicaliën worden eerst de lokale hulpdiensten (o.a. brandweer)
opgeroepen. Deze maken vervolgens melding van het incident bij de dienstdoende provinciale
coördinator of het provinciale meldpunt. Daar is altijd iemand van de provincie bereikbaar. Mocht
het zo zijn dat er chemicaliën in de berm zijn terecht gekomen, dan stuurt de provincie iemand van
milieu naar de betreffende locatie om dit vast te stellen. Vervolgens kan er dan een gecertificeerde
instantie worden ingehuurd om de plek te saneren. In veel gevallen wordt dan een deel van de
bodem afgegraven en opnieuw aangevuld met schone grond. Niettemin is de bescherming van
grondwater in dit protocol niet expliciet geborgd. De procedure is (nog) niet vastgelegd op papier en
het wil nog wel eens gebeuren dat er door de meldkamer van de hulpdiensten geen melding bij de
provincie wordt gemaakt. De afgelopen tijd zit hier echter wel verbetering in.
Gemeente Steenwijkerland
Er is binnen de gemeente Steenwijkerland geen calamiteitenplan voorhanden ten aanzien van
grondwater.
Waterschap Reest en Wieden
Het bevoegde gezag voor oppervlaktewater in het vigerend intrekgebied van de winning Sint
Jansklooster is het waterschap Reest en Wieden. Voor calamiteiten in het oppervlaktewater hebben
de Overijsselse waterschappen (samen met Rijkswaterstaat Oost-Nederland) calamiteitenplannen
opgesteld ter bestrijding van de calamiteit en voor het inlichten van betrokken externe
netwerkpartijen. Hierin is onder andere de procedure van opschaling opgenomen. Dit plan treedt
veelal in werking nadat de hulpdiensten het bevoegd gezag hebben geïnformeerd. Een
aandachtspunt is het betrekken van Vitens bij een calamiteit. In het project “Intentieverklaring
Vechterweerd” wordt bekeken of een aanpassing van de calamiteitenplannen plan nodig is. Dit leidt
uiterlijk in 2011 tot bestuurlijke afspraken.
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Resultaten analyse en mogelijke maatregelen

Sint Jansklooster

Tabel 20.5

2

2

2

2

Planologische
bescherming

Punt
bronnen

Lijn
bronnen

Belasting

Diffuse
bronnen

Winning

3

3

Intrekgebied
vanaf maaiveld
en
zonering
gwbg

Resultaten analyse

Ruwwater
kwaliteit

Tabel 20.4

Kwetsbaarheid
winning

20.4

3

Toelichting op de resultaten van de analyse (tabel 20.4)
Geen probleem (1)

Aandachtspunt (2)

Actueel risico (3)

Kwetsbaarheid winning

Weinig kwetsbaar.

Matig kwetsbaar.

Kwetsbaar.

Ruwwaterkwaliteit

Geen verontreinigingen in Wel verontreinigingen in
het ruwwater
ruwwater, maar geen
aangetroffen.
overschrijding van de
norm.

Wel verontreinigingen in
ruwwater, overschrijding
van de norm.

Belasting diffuse bronnen,
puntbronnen en lijnbronnen

Combinatie van
Belasting is zodanig, dat
kwetsbaarheid en
het grondig volgen van de
belasting leidt niet tot een ontwikkelingen onder en
knelpunt.
boven maaiveld
voldoende zal zijn.

Nader onderzoek gewenst
om de aard en omvang
van de bedreiging in te
schatten. Dit kan
aanleiding zijn voor het
opstellen van
maatregelenpakketten.

Planologische bescherming

Bescherming via het
bestemmingsplan
voldoende gewaarborgd.

Nieuw bestemmingsplan
is in ontwikkeling,
bescherming lijkt in
(voor)ontwerp
bestemmingsplan
voldoende gewaarborgd.

Bescherming via het
bestemmingsplan
onvoldoende
gewaarborgd.

Intrekgebied vanaf maaiveld en
zonering grondwaterbeschermingsgebied

Consensus over ligging
intrekgebied vanaf
maaiveld. Berekend
intrekgebied komt
overeen met provinciale
zonering
grondwaterbeschermingsgebied waardoor
voorkantsturing voldoende
geborgd is.

Consensus over
berekening intrekgebied
vanaf maaiveld. Berekend
intrekgebied is groter dan
provinciale zonering
grondwaterbeschermingsgebied. Noodzaak van
aanvullend beleid in de
vorm van voorkantsturing
wordt nader onderzocht.

De berekening van het
intrekgebied vanaf
maaiveld dient nader
gecontroleerd te worden.
In dat geval wordt het
berekende intrekgebied in
de tekst aangeduid als
een ‘zoekgebied voor
maatregelen’.

Kwetsbaarheid en ruwwaterkwaliteit
De winning Sint Jansklooster is over het algemeen gezien matig kwetsbaar. Er is in het ruwwater
geen sprake van overschrijding van de normen door antropogene stoffen gerelateerd aan functies
en activiteiten aan maaiveld. Wel vormen de stoffen MCPP (bestrijdingsmiddel) en cyclohexaan
(oplosmiddel) een aandachtspunt.
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Diffuse bronnen
De kwetsbaarheid in het gebied, gecombineerd met functies die mogelijk risicovol zijn voor het
grondwater geeft aanleiding tot plekken waar sprake is van een actueel risico. Dit zijn met name
gebieden in het grondwaterbeschermingsgebied langs de doorgaande weg van Heetveld naar Sint
Jansklooster en in het gebied bij Belt Schutsloot. Tevens vormt een strook land van noordwest naar
zuidoost, ter hoogte van Sint Jansklooster, een aandachtspunt. Het gaat hier om agrarische
activiteiten en om woongebied en bouwterrein in de dorpskern van Sint Jansklooster. Daarnaast
wordt op de kwetsbaarheidskaart een aantal hoofdwegen als knelpunt weergegeven.
De stedelijke functies (dorpskern) laten zich moeilijk verplaatsen. Gezien de kwetsbaarheid van het
gebied is voor deze functies de aanbeveling om afspraken te maken met terreinbeheerders over een
duurzame inrichting en duurzaam beheer.
Gezien de kwetsbaarheid van het gebied is de aanbeveling om de belasting ten gevolge van het
landbouwkundig gebruik nader te onderzoeken en dit gebruik eventueel te extensiveren
(voorkantsturing).
Puntbronnen
In het vigerend intrekgebied van de winning Sint Jansklooster komen 4 locaties voor die verder
moeten worden onderzocht. Dit betreft twee benzine servicestations, een opslag van alifatische
koolwaterstoffen en een dieselpompinstallatie. De aanbeveling is om de categorie II locaties
daadwerkelijk te onderzoeken. Hierbij ligt het voor de hand om prioriteit te geven aan de
puntbronnen die zich in matig kwetsbaar gebied bevinden en met een hoge UBI-score.
Lijnbronnen
Vrijwel alle lijnbronnen in het vigerend intrekgebied van de winning Sint Jansklooster vallen in matig
kwetsbaar gebied. Bijna het hele gebied is immers als matig kwetsbaar geclassificeerd.
De aanwezige lijnbronnen kunnen niet eenvoudig verwijderd worden. Wel kan in overleg met de
eigenaren gekeken worden naar maatregelen om het risico op belasting te verkleinen.
Oppervlaktewater
Circa 40% van het gewonnen drinkwater van de winning Sint Jansklooster (met een toenemend
aandeel in de tijd) is afkomstig van de Wieden (grote plas) in de omgeving. De Wieden behoren tot
de boezem van Noordwest Overijssel, die voor 95% bestaat uit Wieden en Weerribben. De gebieden
bestaan uit trekgaten en -plassen, rietvelden, hooilanden en moerasbossen. De overige 5% bestaat
uit de watergangen (kanalen) die water vanaf het Drents Plateau naar de boezem aanvoeren. Naast
het water uit Drenthe (Wapserveense- en Vledder Aa) wateren ook de aangrenzende
(landbouw)polders af op de boezem. In droge perioden wordt water vanuit het Vollenhovermeer
ingelaten, dat in verbinding staat met de IJssel.
Op basis van de toetsing in het kader van het Waterbeheerplan 2010-2015 van waterschap Reest
en Wieden kan geconcludeerd worden dat de normen voor drinkwaterrelevante parameters – voor
zover meegenomen bij deze beoordeling - niet worden overschreden. Daarnaast wijst een toetsing
van de chemische toestand en overige relevante stoffen uit dat geen van de parameters uit het
Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (BKMW) wordt overschreden. In de Vledder Aa, die via
de Wapserveense Aa afwatert op de Boezem, wordt de BKMW-norm voor koper overschreden. In de
Wapserveense Aa wordt de BKMW-norm voor koper niet overschreden. In een onderzoek naar
hormoonverstorende stoffen in 2005 is geconstateerd dat de aanwezigheid van deze stoffen in het
effluent van de RWZI’s milieurelevant is en dat maatregelen gewenst zijn.
Vanuit het grondgebruik in het stroomgebied van de Boezem van Noordwest Overijssel, Vledder Aa
en Wapserveense Aa kan worden verwacht dat deze een bepaalde diffuse belasting op het
oppervlaktewater leveren. Het gaat hier om nutriënten en bestrijdingsmiddelen vanuit agrarische
gebied en diergeneesmiddelen die via verspreiding van mest in het oppervlaktewater terecht komen.
Daarnaast betreft het diverse chemische verontreinigingen, waaronder ook bestrijdingsmiddelen,
vanuit stedelijk gebied.
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De bijdrage van de puntbronnen in het oppervlaktewater is doorgaans met name afkomstig van
industrie en RWZI’s. De RWZI van Steenwijk loost op oppervlaktewater dat naar de Boezem van
Noordwest Overijssel stroomt. Er vinden geen industriële lozingen plaats in de Boezem van
Noordwest Overijssel, de Vledder Aa en de Wapserveense Aa.
Het beeld van de potentiële dreiging vanuit het oppervlaktewater is echter niet compleet. Dit heeft
enerzijds te maken met de complexiteit omtrent de herkomst van de stoffen in het
Vollenhovermeer/ de IJssel en de regionale ‘aanrijking’ daarvan. Daarnaast is niet bekend in
hoeverre de ondergrond van de winning Sint Jansklooster een filterende werking heeft. Een
aanbeveling is om deze filterende werking nader te onderzoeken.
Planologische bescherming
De planologische bescherming van het waterwingebied is goed geregeld. De planologische
bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied deels goed geregeld; in het bestemmingsplan
Sint Jansklooster ontbreekt het grondwaterbeschermingsgebied op de verbeelding en in het
bestemmingsplan Heetveld ontbreekt het grondwaterbeschermingsgebied op zowel de verbeelding
als in de regels. De planologische bescherming van het vigerend intrekgebied is in geen van de
bestemmingsplannen geregeld.
De aanbeveling is om de planologische bescherming in de bestemmingsplannen in orde te maken.
Daarbij geldt voor het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenwijkerland 2007 de aanbeveling
om bij de gemeente aan te geven dat de planologische bescherming van het vigerend intrekgebied
ook geregeld dient te worden in het definitieve bestemmingsplan (voor zover dit nog niet gebeurd
is).
Calamiteitenplannen
De calamiteiten die voor de belasting van het grondwater relevant zijn, zijn calamiteiten op wegen
en vaarwegen. De beschikbaarheid van een calamiteitenplan draagt bij aan het beheersen van
dergelijke risico’s.
De wegen en vaarwegen in het vigerend intrekgebied zijn in beheer van verschillende partijen
(provincie, gemeente en waterschap). In de calamiteitenplannen van de provincie, de gemeente en
het waterschap is de bescherming van het grondwater ten behoeve van drinkwaterwinningen niet
expliciet geborgd.
Intrekgebied vanaf maaiveld en zonering grondwaterbeschermingsgebied
Het berekend intrekgebied vanaf maaiveld van de winning Sint Jansklooster valt voor een groot deel
buiten het grondwaterbeschermingsgebied en deels ook buiten het vigerend intrekgebied. Omdat de
berekening van het intrekgebied vanaf maaiveld vooralsnog niet met het best beschikbare model is
uitgevoerd, wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de beschikbare zoneringen om daarmee
‘zoekgebieden voor maatregelen’ te bepalen. De buitenste contour van het vigerend intrekgebied,
het berekend intrekgebied vanaf maaiveld en het grondwaterbeschermingsgebied wordt daarom
aangehouden als grens van het gebiedsdossier.
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