Hoeveel grondwater mogen de waterleidingbedrijven gebruiken?
Voordracht uit de 45e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Grondwater of oppervlaktewater?, gehouden op 8januari 1993 aan de TU Delft

Inleiding
De vraag uit de aanhef van dit artikel
suggereert dat er ergens in de grond een
vat met water staat met een volume dat
we nog geen decennium geleden de 'winbare hoeveelheid' noemden en dat naar
goeddunken verdeeld kan worden. In het
eerste Grondwaterplan van de provincie
Noord-Brabant dat in 1987 door
Provinciale Staten werd vastgesteld, zat
deze benadering.
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Dit 'vraag- en aanbodplan' richtte zich
volledig op 'wat is winbaar' en 'hoe
verdelen we deze hoeveelheid'.
De provincie verdroogde inmiddels
overigens rustig verder en als voortgegaan
was met de discussie over de definitie van
'winbare hoeveelheid' en 'welke belangen
hebben primaat' zou er nog steeds geen
omslag in het beleid hebben plaatsgevonden.
De Tweede Kamer was dan ook niet erg
tevreden over de eerste generatie
provinciale grondwaterplannen, want
inmiddels was het milieu-thema
'verdroging' geïntroduceerd en aan dat
probleem werd in deze plannen nog
weinig concreets gedaan.
Dat stelden ook Provinciale Staten van
Noord-Brabant vast en ze eisten een nota
'Uitwerking grondwaterbeleid' waarin aan
de doelstellingen van het grondwaterbeheer meer aandacht zou worden
geschonken en waarin het vergunningenbeleid concreter moest worden uitgewerkt.
Het beleid zou van 'grotendeels volgend',
'meer sturend' moeten worden. De
Tweede Kamer ging zelfs zo ver, bij
amendement te bepalen dat het areaal
verdroogde gebieden in 2000 met 25%
zou moeten zijn afgenomen ten opzichte
van 1985. Hierbij overigens achteloos
voorbijgaand aan het feit dat het begrip
verdroging niet eenduidig is gedefinieerd,
laat staan dat het in 1985 verdroogde
areaal bekend is.
In de huidige generatie provinciale Waterhuishoudingsplannen is het begrip 'winbare hoeveelheid' dan ook volledig
verlaten. Het heeft plaatsgemaakt voor het
begrip 'gewenste grondwatersituatie',
conform overigens de wensen uit de
Derde Nota Waterhuishouding van het
rijk (1989).
Nu is er overigens nog geen enkele
provincie die het begrip 'gewenste grond-

gebruik en verbruik gezien, zoals in feite
met andere delfstoffen het geval is.
Menselijk ge- en verbruik is toegestaan
binnen de milicuvoorwaarden die voortvloeien uit het te beschermen of
ontwikkelen milieutype.

watersituatie' gebiedsdekkend heeft uitgewerkt in kwantitatieve en kwalitatieve
zin en heeft vertaald in voor het
vergunningenbeleid hanteerbare criteria.
Welke stijghoogten willen we in welke
pakketten, waar kwel, met welke
intensiteit, welke grondwaterstanden in
welke gebieden en welke kwaliteiten?.
Deze vragen moeten nog beantwoord
worden en doorvertaald naar beleidsstrategieën voor onttrekking van grondwater door verschillende categorieën
gebruikers en voor oppervlaktewaterbeheer. Maar wat dan te doen in de
tussentijd, nu dit soort objectieve doelstellingen er nog niet zijn? Het zal
duidelijk zijn dat er in deze situatie van
beleidskentering met korte- en langetermijn doelstellingen gewerkt moet
worden en dat er nog veel onderzoek
moet plaatsvinden.
De in dit artikel weergegeven ontwikkeling in grondwaterbeleid is
gebaseerd op de gang van zaken in
Noord-Brabant.

De toestand en het gebruik van het
grondwater
Noord-Brabant beschikt over grote
hoeveelheden zoet grondwater. In 1987
werd in totaal 372 miljoen m 3 grondwater
onttrokken. Uit studies blijkt dat de
permanente grondwaterwinning van dit
moment een duidelijke invloed heeft op
de grondwaterstand. Op regionale schaal
veroorzaken deze grondwateronttrekkingen verlagingen van 5 tot
30 cm. In de directe omgeving van de
onttrekkingen kunnen de verlagingen nog
een stuk groter zijn. Door beregening uit
grondwater kunnen 's zomers verlagingen
optreden van 10 tot 25 cm. Afbeelding 1
laat de sterke daling van de diepe stijghoogte zien op een lokatie in De Centrale
Slenk, die toegeschreven moet worden
aan onttrekkingen uit dit pakket. Andere
invloeden op de grondwaterstand vormen
de verbetering van de ont- en afwatering
van landbouwgronden en de intensivering
van de landbouw. Deze verbeteringswerken hebben in het zandgebied geleid
tot grondwaterstandsverlagingen van 15
tot 35 cm.

Terugblikkend op de geschetste, bestuurlijke ontwikkeling in het grondwaterbeleid, zijn er twee samenhangende
conclusies te trekken:
1. Grondwater wordt kwalitatief en
kwantitatief beschouwd als een a-biotische
factor die bepalend is voor het
beschermen of ontwikkelen van een
bepaald natuurlijk milieu. Een en ander in
samenhang met de toegekende ruimtelijke
bestemmingen en waterhuishoudkundige
functies.
2. Het grondwater wordt niet meer als
een uitputbare grondstof voor menselijk

De sterke toename van grondwateronttrekking en de uitvoering van werken
tot verbetering van de ont- en afwatering
van landbouwgronden hebben in het
verleden onafhankelijk van elkaar plaats-

Ajb. 1-Sterkedalingstijghoogte m diepe watervoerendepakket (300 m) inCentrale Slenk (AA ) . Ookis de
fluctuatievan hetfrcatischgrondwater aangegeven (UU ) .
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Autonome ontwikkeling
grondwaterverbruik
in miljoen m3

Vermindering
grondwaterverbruik
in miljoen m3

Verbruik grondwater

Verbruik grondwater

B Bronbemaling
I

H H Bronbemaling

! Landbouw

i

Industrie

i Industrie

B M Waterleidingbedr.

1987

1989

Aß). 2 - Verloopgrondwateronttrekking bij ongewijzigdbeleid.

Het verdwijnen van circa 500 vennen in
Noord-Brabant in deze eeuw laat duidelijk
zien hoe de verdroging heeft toegeslagen.
De lagere grondwaterstanden hebben ook
geleid tot lagere oppervlaktewaterafvoeren in het zomerseizoen. In de
zomerperiode vallen bovenlopen van
beken eerder en langer droog. Uit een
landelijk onderzoek naar verdroging is
gebleken dat in Noord-Brabant zo'n
70 natuurgebieden in meerdere of
mindere mate zijn verdroogd.
Bij ongewijzigd beleid zal het grondwaterverbruik in het jaar 2000 circa 72 miljoen
m 3 hoger zijn dan in 1987 het geval was
(afb. 2).
Stand-still voor totaal van
onttrekkingen
Gegeven de groeiprognoses van het
verbruik bij autonome ontwikkeling en de
toch al ernstige verdrogingsproblematiek
is als eerste stap in het Water-

1989

-2000

-2000

•(autonome ontwikkeling)
"(a.g.v. beleid)

•(autonome ontwikkeling)

gevonden. Enig overleg over beide,
bijvoorbeeld om effecten te minimaliseren, vond niet of nauwelijks plaats.
Beide ontwikkelingen hebben negatieve
gevolgen gehad voor de grondwaterafhankelijke natuur en plaatselijk ook voor
de landbouw. Voor de grondwaterafhankelijke natuur gaat het daarbij niet
alleen om droogteschade maar ook om de
wijziging van kwel- en infiltratiestromen,
een verhoogde mineralisatie en een
geringere denitrificatie in de bovengrond.
Dit laatste heeft ook een negatief effect op
de kwaliteit van het grondwater en - via
de uitspoeling - op de kwaliteit van het
oppervlaktewater.

I13I Waterleidingbedr.

1987

'2000

! Landbouw

Afb. 3 - Verloopgrondieatcronttrekkingvolgens 'standstillprincipe
W'aterhuishoudingsplan.

huishoudingsplan bepaald dat het totaal
van de onttrekkingen in 2000 niet groter
mag zijn dan in 1987. Dit is per
gebruikerscategorie uitgewerkt voor de 3
relevante geohydrologische deelgebieden
van Noord-Brabant, namelijk Westelijk
Noord-Brabant, Centrale Slenk en de
Feelhorst/Slenk van Venlo. Het gewenste
'stand-still' kan alleen bereikt worden
door aanzienlijke besparingen in laagwaardig verbruik door de industrie, bronbemaling en beregening. Dientengevolge
kan de onttrekking door waterleidingbedrijven zelfs nog enigszins toenemen
(afb. 3). Dat hiervoor grote inspanningen
- ook in bestuurlijk en juridisch opzicht nodig zijn en blijven is duidelijk. De
perikelen rond de beperking van de
graslandberegening in Brabant, waarbij
circa 8900 vergunningen zijn verleend en
onmiddellijk gedeeltelijk ingetrokken,
hebben ruimschoots de pers gehaald.
Oud-gedeputeerde Welschen stelde
overigens terecht vast dat de voorziene
besparing van de categorie landbouwkundig gebruik ook bereikt zouden
kunnen worden door enkele
vergunningen van de waterleidingbedrijven in te trekken.
Hiermee wordt niet bedoeld dat de drinkwatervoorziening geen hoge prioriteit zou
hebben. Wel is hiermee aangeven dat van
de waterleidingbedrijven ook grote
inspanningen gevraagd mogen worden
terzake van waterbesparing.
Om in de toekomst eventuele groei van de
openbare watervoorziening veilig te
stellen en vermindering van grondwateronttrekkingen mogelijk te maken is in het

W'aterhuishoudingsplan ook bepaald dat
er alternatieve bronnen voor de openbare
watervoorziening ontwikkeld moeten
worden. In dat verband noemt het W'aterhuishoudingsplan:
- Biesboschwater
- infiltratieproject Lith
- diepinfiltratie ten zuiden van
Eindhoven
Aan de eerste twee alternatieven wordt nu
volop gewerkt. De voorbereiding van een
vierde Biesboschbekken is thans concreet
ter hand genomen evenals het infiltratieproject Eith. In het jaar 2000 moeten deze
alternatieven voor handen zijn als
alternatieve bron van drinkwatervoorziening. In het Brabantse W'aterhuishoudingsplan is namelijk bepaald dat
in 2000 in Midden- en Oost-Brabant inzet
van oppervlaktewater moet plaatsvinden
van minimaal 10 miljoen m op jaarbasis.
Eventuele verdere toename van de openbare waterbehoefte moet uit de inzet van
oppervlaktewater gedekt worden.
Overigens is over dit beleid vooraf overleg
geweest met de waterleidingbedrijven en
is geconstateerd dat, mits de waterleidingbedrijven hier tijdig op inspelen, de watervoorziening niet in gevaar hoeft te komen.
Plan van aanpak
verdrogingsbestrijding
Met een totaal 'stand-still' voor grondwateronttrekkingen wordt uiteraard nog
geen herstelbeleid geïntroduceerd.
Plaatselijk zou zelfs de verdroging door dit
beleid nog kunnen toenemen.
In het W'aterhuishoudingsplan is daarom
als 2e stap in het grondwaterbeleid aangekondigd dat gebiedsgericht onderzoek
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gaat plaatsvinden naar de aanpak van
verdroging.
Hiervoor is inmiddels een 'Plan van
aanpak verdrogingsbestrijding' door het
provinciaal bestuur vastgesteld.
Op grond van een geactualiseerd overzicht
van gebieden die te kampen hebben met
verdroging worden volgens een zekere
prioriteitenstelling (waarbij aard, ernst en
plaats van verdroging worden afgewogen)
alle verdroogde gebieden aangepakt. Voor
deze gebieden wordt primair de gewenste
grondwatersituatie vastgelegd, waarna
bepaald wordt via welke maatregelenpakketten deze situatie bereikt en gehandhaafd kan worden. Onttrekkingen,
cultuurtechnische ingrepen, wisseling van
gewassen, kappen van bossen etc. kunnen
onderdeel van deze maatregelenpakketten
vormen. De waterhuishoudkundige
situatie wordt namelijk niet alleen bepaald
door het neerslagoverschot en de grondwateronttrekkingen. De ont- en afwatering
heeft ook een behoorlijke bijdrage aan
verdroging geleverd en ook de steeds
verdergaande verharding waardoor
neerslag niet meer kan infiltreren. Omdat
de grondwatersystemen een lange reactietijd kennen, zullen de gevolgen van
sommige ingrepen pas na verloop van tijd
duidelijk worden.
Verdrogingsbestrijding is dus langetermijn beleid. Hoe snel dit gerealiseerd
kan worden hangt af van verschillende
factoren. De duur van het onderzoek en
het maatschappelijk draagvlak voor het
nemen van soms vergaande maatregelen
zijn belangrijk. Het beschikbaar zijn van
alternatieve bronnen voor de drinkwatervoorziening is onmisbaar, om überhaupt
over vermindering van onttrekkingen te
kunnen praten, als onderdeel van een
herstel-scenario. Ook belangrijk is of deze
alternatieven wel altijd nodig zijn. Wellicht
kan via vergaande waterbesparing het
gebruik van oppervlaktewater tot een
minimum beperkt worden.
Vergaande waterbesparing
De bestuurscultuur in ons land en zeker
ook de bedrijfscultuur bij waterleidingbedrijven is altijd zo geweest dat het
waterverbuik en de groeiprognose
daarvan als een gegeven werd beschouwd
waaraan voldaan moest worden, hetzij uit
grondwater, hetzij uit oppervlaktewater.
In het kader van de invoering van de Wet
verontreiniging oppervlaktewater werden
als 'neven-effect' enorme besparingen in
het industriële waterverbruik gerealiseerd.
Het geschetste beleid in Noord-Brabant
om laagwaardig verbruik terug te dringen
laat eveneens besparingsmogelijkheden
zien. De groeicijfers van het waterverbruik

via de openbare watervoorziening in OostBrabant zitten de laatste jaren vooral in de
intensieve veehouderij.
Ieder blikje bier dat wordt geproduceerd
vereist volgens het huidige produktieproces nog steeds 7 blikjes aan grondwater.
Er zijn stellig mogelijkheden om het totale
waterverbruik met tientallen procenten
terug te brengen.
Er is daarvoor een verdergaande omslag
in het denken nodig, dan de geschetste
ontwikkeling in het begin van deze
inleiding.
(Grond)water is een schaars goed,
waarvan ieder gebruik, dus ook hoogwaardig, alleen vergund mag worden als
het echt nodig is en niet in strijd met de
watersysteemdoelstellingen.
Ander ontwerp van gebouwen, produktieprocessen en gedrag zijn hiervoor noodzakelijk. Een motor om dit proces op gang
te brengen zou wel eens het prijsmechanisme kunnen zijn.
In die zin kan water niet duur genoeg
gemaakt worden. Het kwartje van minister
Kok, een hogere provinciale grondwaterheffing, invoering van één waterbelasting:
zij zullen allemaal aanleiding geven beter
na te denken over hoe we met ons water
omgaan.
De maatschappelijke winst van deze
'bronbenadering' kan een enorme omvang
aannemen: kleinere rioleringssystemen,
kleinere zuiveringsinstallaties, geen
gekunstelde waterzuiveringstechnieken
voor de drinkwaterbereiding.
Een tweede motor in dit omschakelingsproces zouden de waterleidingbedrijven
moeten zijn. Erkenning zoeken in een
lagere afzet, in plaats van een hogere;
geen 'waterleverancier' maar 'milieubedrijf; een progressief tariefsysteem voor
grootverbruikers etc.
Slotwoord
Terug naar de vraag aan het begin van dit
ar:ikel. Hopelijk is duidelijk geworden dat
beantwoording van deze vraag alleen
mogelijk is als de gewenste grondwatersituatie bestuurlijk is vastgesteld en ook
een bestuurlijke verdeling van het dan
beschikbare water heeft plaatsgevonden.
Het gaat dus niet alleen om een technischwetenschappelijk vraagstuk maar ook om
bestuurlijk/politieke keuzes.
Tegelijkertijd zijn prikkelende vragen aan
de bedrijfstak gesteld: 'hoeveel water hebt
u nodig en hebt u dat echt nodig?'.
De waterleidingbedrijven zullen veel
aandacht moeten besteden aan dit proces
van 'verinnerlijking'. Niet alleen binnen
het eigen bedrijf maar ook bij hun
afnemers zal dit op gang gebracht moeten
worden.

Het deelnemen van waterleidingbedrijven
aan het opstellen van bedrijfsmilieuplannen, het betrekken van de waterleidingbedrijven bij de verlening van
Integrale Milieuvergunningen zou moeten
worden nagestreefd. Om de vraag te
beantwoorden: hoeveel water hebt u persé
nodig.
Over 10 jaar kan hopelijk in de vakantiecursus verteld worden hoe succesvol deze
herbezinningsoperatie verlopen is. Dat het
waterverbruik dat jaar opnieuw aanzienlijk
is teruggebracht en dat de groeiprognoses
uit het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening van 1993 nog eens bij
wijze van grap, ten tonele worden
gevoerd. We hebben dan al een aantal
jaren van forse krimp meegemaakt.
Hoe konden we in 1993 nog denken dat
diepinfiltratie in De Kempen nodig zou
zijn of een uitbouw van het infiltratieproject in Eith tot 50 miljoen nr'/jaar?
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