Knelpunten in het grondwaterbeschermingsbeleid:
een verkenning

De Wet bodembescherming voorziet in
een algemene bescherming van de
kwaliteit van bodem en grondwater.
Tevens voorziet deze wet in een
bijzondere bescherming van bodem en
grondwater in zogenaamde bodembeschermings- en grondwaterbeschermingsgebieden. Het algemene
beschermingsniveau moet worden gerealiseerd door landelijk geldende regels,
die zijn vastgelegd in de Wet bodembescherming en in Algemene Maatregelen
van Bestuur.

Samenvatting
Het grondwaterbeschermingsbeleid in Nederland heeft een nieuwe impuls
gekregen door de Wet Bodembescherming. De Wet Bodembescherming biedt
onder meer de grondslag voor het opstellen van de provinciale grondwaterbeschermingsplannen en de provinciale grondwaterbeschermingsverordeningen.
De vaststelling van deze plannen en verordeningen is nagenoeg voltooid. In dit
artikel wordt een overzicht gegeven van enkele in die plannen neergelegde
beleidsmaatregelen.
Verder worden in dit artikel een aantal actuele en potentiële knelpunten in het
grondwaterbeschermingsgebied gesignaleerd. Deze knelpunten hebben betrekking op het algemene beschermingsniveau, op de aanwijzing van grondwaterbeschermingsgebieden, op de handhaving en coördinatie. Ook wordt het
nagenoeg ontbreken van complementair gemeentelijk grondwaterbeschermingsgebied als knelpunt aangemerkt.
Tenslotte worden vraagtekens geplaatst bij het 'end-of-pipe' (effectgerichte)
karakter van het tot nu toe gevoerde en voorgenomen beleid. Bepleit wordt een
meer op preventie gericht beleid.

DRS. P. BASSET
medewerker van de Vakgroep
Milieu, Natuur en Landschap
aan de KL' ie Nijmegen*

DRS. H. M. A.JANSSEN
medewerker van de Vakgroep
Milieu, Natuur en Landschap
aan de KL'te Nijmegen

DRS.J. C.M. KLAVER
medewerker van de Vakgroep
Milieu, Natuur en Landschap
aan de KU te Nijmegen

Het bijzondere beschermingsniveau dient
te worden gerealiseerd door regels, die
zijn vastgelegd in door de provincies op te
stellen plannen en verordeningen.
In dit artikel staat het grondwaterbeschermingsbeleid, dat op basis van de
Wet bodembescherming wordt gevoerd,
centraal. In dit beleid zijn een aantal
actuele en potentiële knelpunten te
onderscheiden die betrekking hebben op:
- het algemene beschermingsniveau;
- het bijzondere beschermingsniveau;
- de aanwijzing van grondwaterbeschermingsgebieden;
- de handhaving;
- de coördinatie;
- het complementaire gemeentelijke
beleid.
Deze knelpunten worden in dit artikel
achtereenvolgens besproken.
Daaraan vooraf gaat een korte schets van
de huidige stand van zaken met betrekking tot het grondwaterbeschermingsbeleid.

* Sinds 1 september 1989 medewerker bij
het wetenschappelijk bureau van de PPR te
Amsterdam.

zogenaamde grondwaterbeschermingsgebieden. Het gaat daarbij in het bijzonder
om bescherming ten behoeve van de
waterwinning. Inmiddels zijn er in
11 provincies grondwaterbeschermingsplannen en -verordeningen vastgesteld.
Alleen van de provincie Flevoland moet
de vaststelling nog plaatsvinden.

2. Schets van het grondwaterbeschermingsbeleid
2.1. Algemeen
Ten behoeve van de algemene bescherming van bodem en grondwater zijn
inmiddels twee AMvB's van kracht, te
weten het Besluit gebruik dierlijke
meststoffen en het Besluit grondwaterbeschermingsplan. Daarnaast zijn twee
ontwerp-besluiten gepubliceerd: het
Üntwerp-Lozingenbesluit bodembescherming en het Ontwerp-besluit gebruik
overige organische meststoffen (in
combinatie met het Ontwerp-besluit
kwaliteit overige organische meststoffen).
Het Besluit gebruik dierlijke meststoffen
geeft landelijk geldende regels voor het
gebruik van mest van rundvee, kalkoenen,
kippen en varkens (tabel Ia en Ib).

De Wet bodembescherming biedt
provincies mogelijkheden om via de vaststelling van bodembeschermingsgebieden
en -verordeningen de ecologische functie
van het grondwater te beschermen.
Gemeenten beschikken onder meer in het
kader van de Hinderwet en de Wet op de
ruimtelijke ordening over mogelijkheden
om een complementair beschermingsbeleid te voeren.

Het Besluit grondwaterbeschermingsplan
heeft de provincies genoodzaakt per
1 januari 1989 een grondwaterbeschermingsplan met een daarbij
behorende grondwaterbeschermingsverordening vast te stellen. Hierin worden
bijzondere regels geformuleerd voor de
bescherming van het grondwater in

2.2. Grondwatcrbeschermingsplannen
De Wet bodembescherming biedt de
grondslag voor het opstellen van de
provinciale grondwaterbeschermingsplannen. De wet voorziet in een maximale
planperiode van 10 jaar. In de plannen
zelf wordt een eerste herziening binnen
vijfjaar voorzien.

TABEL Ia - Mestnormeringvolgens besluitgebruik dierlijke meststoffen(inkg P205/ha/jaar).
Fase
Ie

2e
3e
4e

Periode
1-5-1887 tot 1-1-1991
1-1-1991 tol 1-1-1995
vanaf circa 1-1-1995
vanaf circa 2000

Grasland

Maisland

Bouwland

250
200
ca. 175
eindnorm 1

350
250
ca. 175
eindnorm'

125
125
125
eindnorm'

eindnorm is gewasonttrekkingsnorm (zie tekst).

TABEL lb - Uitrijverboden volgens besluitgebruik dierlijke meststoffen.
Grondgebruik
grasland
snijmaisland en bouwland
op zandgrond
snijmaisland en bouwland
op zandgrond met nagewas

Periode
1-10/30-11, en op besneeuwde grond 1-1/15-2
vanaf oogst (omstreeks 1-7) tot en met 31-10
1-10/31-10
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Op basis van de richtlijnen uit het Besluit
grondwaterbeschermingsplan komen in de
grondwaterbeschermingsplannen de
volgende aspecten aan bod:
- de beleidsdoelstellingen en -uitgangspunten;
- de omvang en kwetsbaarheid van de
grondwaterbeschermingsgebieden;
- het beschermingsbeleid in hoofdlijnen
en per doelgroep;
- het uitvoeringsprogramma en de
financiële consequenties.
De grondwaterbeschermingsplannen
hebben de bescherming van de waterwinning ten doel. Deze hoofddoelstelling
is nader uitgewerkt in beleidsdoelstellingen, uitgaande van nader geformuleerde uitgangspunten. De huidige eerste
generatie plannen is uitgewerkt in een
bescherming van gebieden rondom operationele openbare drinkwaterwinningslocaties. In de provincies Flevoland,
Friesland, Groningen, Limburg,
Overijssel, Noord-Holland en ZuidHolland zijn ook potentiële of voorgenomen drinkwaterwinningslocaties in
de plannen opgenomen. Daarentegen zijn
een aantal operationele winningen niet
voorzien van beschermingsgebieden.
Het betreft hier winningen die volgens de
provincies niet beschermd kunnen
worden.
De omvang van de grondwaterbeschermingsgebieden varieert (tabel II).
In principe is bij de berekening van de
omvang uitgegaan van de totale reistijd
van het water vanaf het tijdstip van
infiltratie in de bodem tot aan het
bereiken van de winputten. In het geval
van freatische winningen of winningen
met een geringe geohydrologische
bescherming wordt veelal alleen de
horizontale verblijftijd gehanteerd; bij
diepe winningen wordt uitgegaan van het
tijdstip van infiltratie in de beschermende
kleilaag. Ter bescherming van kleilagen
worden dan boringsvrije zones aangegeven.
In totaal gaat het in Nederland om 265
grondwaterbeschermingsgebieden met
een totaal oppervlak van 140.472 hectare.
De grootste oppervlakken beschermingsgebied liggen in Drenthe (4,45%), Gelderland (3,20%), Limburg (10,7% binnen,
1,9% buiten de provinciegrenzen), NoordBrabant (3,97%), Noord-Holland (5,26%),
Overijssel (3,18%), Utrecht (4,26%) en
Zuid-Holland (4,97%). De cijfers tussen
haakjes geven de percentages grondwaterbeschermingsgebied ten opzichte van het
gemeentelijk ingedeelde oppervlak per
provincie.
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In de plannen is het grondwaterbeschermingsbeleid nader uitgewerkt naar de
doelgroepen landbouw, industrie, verkeer,
afvalverwerking, huishoudens, recreatie en
delfstoffenwinning. Het voorziene beleid
wordt in de grondwaterbeschermingsverordeningen vertaald in de vorm van
geboden, verboden en andere regels.
Tenslotte bevatten alle grondwaterbeschermingsplannen een uitvoeringsprogramma en een overzicht van de
financiële consequenties van de uitvoering
van dit programma.

2.3. Grondwaterbeschermmgsverordenmgen
In de grondwaterbeschermingsverordeningen zijn nadere regels, geboden en
verboden vastgelegd met betrekking tot
de opslag, het gebruik en het vervoer van
schadelijke stoffen, afvalstoffen en
meststoffen. Daarnaast zijn regels vastgesteld voor de aanleg van infrastructuur,
recreatievoorzieningen en voor het
verrichten van grondwerkzaamheden.
Van deze regels, geboden en verboden is
in nader bepaalde of te bepalen gevallen
ontheffing of vrijstelling mogelijk.

TABEL II - Omvanggrondwaterbeschermingsgebiedenperprovincie m verblijftijdenzones.
Provincie
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Waterwingebied

Beschermingsgebied I

Beschermingsgebied II

60 dagen
60 dagen
60 dagen
1 jaar
60 dagen
60 dagen
60 dagen
60 dagen
60 dagen
60 dagen
1jaar
60 dagen

10jaar
10jaar
10jaar
10jaar
10jaar
25 jaar of intrekgebied
maximaal 10 jaar'
25 jaar
10jaar
25 jaar
intrekgebied
50 jaar of intt ekgebied

maximaal 25 jaar'
maximaal 25 jaar'
25 jaar
25 jaar
25 jaar
maximaal 25 jaar1
maximaal intrekgebied'
25 jaar
25 jaar
50jaar of intrekgebied

variabel, afhankelijk van kwetsbaarheid.

TABEL III - Mestnormen (kgP20s/ha/jaar) perprovincie indegrondwaterbeschermingsgebieden.
Provincie

Bouwland

Snijmaïsgrond

Grasland

Drenthe
Flevoland
Friesland2
Gelderland5
- kwetsbaar
- zeer kwetsbaar
Groningen
Limburg6
- waterwingebieden en
freatische GWB-gi ïbieden
met uitzondering van Mergelland
- waterwingebieden en niet- freatische
GWB-gebieden in Mi ;rgelland
Noord-Brabant6
- Boxmeer
- Vierlingsbeek
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht6 u
Zeeland12
Zuid-Holland6

70'
70'
1253

75
75
1253

125
110
1254

125(125)
125( 75)
701

350(125)
125( 75)
75

250(125)
125(110)
110

=
=
=
=
=
=

1257

-

1257

70'

75 8

110"

125
125'0
70
125

125
12510
75
125

125
125
110
125

Maximaal 140 kg P 2 0 5 /ha/2 jaar.
Verboden in 3beschermingsgebieden op Schiermonnikoog en Ameland.
Conform Besluit gebruik dierlijke meststoffen maximaal 25 m3 waterige fractie.
Conform Besluit gebruik dierlijk meststoffen maximaal 50m3 waterige fractie.
Tussen haakjes zijn de normen die gelden vanaf 1 januari 1991 weergegeven.
Voor andere dan de genoemde specifieke situaties gelden de mestnormen volgens het Besluit
gebruik dierlijke meststoffen (zie tabel Ia).
= Maximaal 250 kg P 2 0 5 /ha/2 jaar.
= Maximaal 150 kg P 2 0 5 /ha/2 jaar.
= Maximaal 220 kg P 2 0,/ha/2 jaar.
= Tevens geldt hier vanaf 1 januari 1990 een kunstmestverbod.
= Voor zandgronden kiest men voor een aanpak op basis van nitraatgehalte. Voor de overige gronden
wordt onderzocht of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Indien dit nodig is dan worden in de
eerste planperiode de fosfaatnormen uit het Besluit gebruik dierlijke meststoffen verscherpt.
—Art. 3 1.la: Het is verboden in waterwingebieden en in grondwaterbeschermingsgebieden Ien II
schadelijke stoffen te hebben, te gebruiken, te vervoeren of op of in de bodem te brengen.
Art. 5 1.ld: Het verbod art. 3 1.1a geldt in grondwaterbeschermingsgebieden I en II niet voor:
het brengen van anorganische en organische mest,- uitgezonderd zuiveringsslib en zwarte grond-,
op het land, indien deze mest ter uitoefening van de normale bodemexploitatie voor onmiddelijke
verspreiding is bestemd.
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De procedure van ontheffingsverlening is
in de verordeningen vastgelegd.
De provinciale verordeningen wijken voor
het merendeel van de aspecten nauwelijks
van elkaar af. Er zijn echter opmerkelijke
verschillen te constateren in de bijzondere
regels voor het gebruik en uitrijden van
dierlijke mest in grondwaterbeschermingsgebieden (tabel III en IV).
Geconstateerd kan worden, dat in de
provincies Drenthe, Flevoland,
Groningen, Limburg (Mergelland) en
Noord-Holland de strengste normering
wordt aangehouden (althans in de eerste
planperiode). In andere provincies wordt
invoering van de eindnorm pas op termijn
voorzien. Ter verklaring kan worden
bedacht, dat in de eerstgenoemde provincies en in Mergelland het mestprobleem van veel minder grote omvang
is dan in de andere provincies. In Flevoland en Groningen is de omvang van het
te beschermen oppervlak bovendien
relatief ten opzichte van andere provincies
gering (resp. 2,38% en 1,30% van het
provinciale oppervlak). Fen snelle
invoering van de eindnorm levert daar
dan ook minder problemen op in de sfeer
van schadevergoedingen en mestverwerking dan in de provincies met grote
mestoverschotten. Voor Mergelland moet
tevens worden bedacht, dat de urgentie
van invoering van de strenge normering
daar zeer groot is in verband met de
precaire geohydrologische situatie.
De provincie Utrecht is de enige provincie
die in plaats van de fosfaatnormering een
normstelling op basis van nitraat hanteert.
In eerste instantie wordt deze normering
toegepast op zandgronden, en in het
bijzonder op maïsakkers. Bovendien
koppelt de provincie Utrecht aan deze
normering een bemonsteringsregime van
de bodem en een daaruit voortvloeiend
bemestingsadvies. In de eerste fase gaat
men bij dit advies uit van een normale
gewasopbrengst.
2.4. Schadevergoedingsregeling
Volgens de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne komen in beginsel schade
en kosten als gevolg van de invoering van
de grondwaterbeschermingsverordening
voor schadevergoeding in aanmerking.
Bij de financiering van deze schadevergoedingen is het principe van 'de
vervuiler betaalt' losgelaten en wordt het
zogenaamde profijtbeginsel gehanteerd.
Dat betekent in dit geval, dat grondwateronttrekkers die belang hebben bij de
bijzondere bescherming daar voor moeten
betalen. In eerste instantie betreft het hier
waterleidingbedrijven die deze kosten
weer zullen verhalen op hun afnemers.
De regeling en de financiering van de

schadevergoeding hebben veel discussie
opgeroepen. Het toekennen van schadevergoeding stuit onder andere bij milieugroepen op principiële bezwaren.
Zij willen dat de vervuiler - dus de
landbouw - betaalt. Bij landbouwers en
andere belanghebbenden in grondwaterbeschermingsgebieden bestond aanvankelijk veel onduidelijkheid en onzekerheid over de mate waarin schade en
kosten vergoed zouden worden. Bij waterleidingbedrijven heerst enige scepsis over
de effectiviteit en handhaafbaarheid van
de regels met betrekking tot mestgebruik.
Voor hen speelt onder meer de vraag
hoeveel minder verontreiniging zij kunnen
verwachten als 'contraprestatie' voor de
schadevergoeding.
Waterleidingbedrijven en boeren blijken
ter regeling van de schadevergoeding een
voorkeur te hebben voor het sluiten van
privaatrechtelijke overeenkomsten.
Daaraan voorafgaande worden dan
convenanten afgesloten tussen waterleidingbedrijven en landbouwschappen.
3. Actuele en potentiële knelpunten in
het grondwaterbeschermingsbeleid
3.1. Het algemenebeschermingsniveau
De Wet bodembescherming lijkt (zeker in
combinatie met andere wetten zoals bijvoorbeeld de Wet Algemene Bepalingen
Milieuhygiëne, de Meststoffenwet, de
Hinderwet en de Wet ruimtelijke
ordening) ruime mogelijkheden te bieden
voor het voeren van een effectief grondwaterbeschermingsbeleid. Fen punt van

zorg is wel, dat het tempo van invulling
door middel van AMvB's te wensen overlaat. Sinds het (gedeeltelijk) in werking
treden van de Wet Bodembescherming op
1-1-1987 zijn er slechts twee AMvB's
vastgesteld.
In het Besluit gebruik dierlijke meststoffen
wordt erin voorzien, dat de zogenaamde
eindnorm omstreeks het jaar 2000 wordt
bereikt. Pas dan zou landelijk de regel
gelden, dat er niet meer dierlijke mest op
het land mag worden gebracht dan door
de gewassen aan de bodem kan worden
onttrokken. Als argument voor de gefaseerde invoering van de eindnorm
wordt aangevoerd, dat hiermee aan de
landbouw tijd wordt gegeven om zich aan
te passen. Ook wordt tijd gewonnen voor
de ontwikkeling van technieken en
produktieprocessen om mest te verwerken
en de mest-en nutriëntenuitstoot te
verminderen. Volumemaatregelen in de
landbouw zouden daardoor achterwege
kunnen blijven. Het is echter de vraag of
een dergelijk technologisch optimisme
gerechtvaardigd is. Nu al is vertraging
opgetreden in de realisering van de grootschalige mestverwerking. Voor het veiligstellen van de waterwinning op langere
termijn en voor het garanderen van de
ecologische functie van het grondwater is
een snellere invoering van strengere
normen bittere noodzaak.
Als parameter bij de mestnormering wordt
gebruik gemaakt van fosfaat. Omdat
fosfaatgehalten in mest eenvoudiger en
eenduidiger kunnen worden vastgesteld is

TABEL IV - Uitrijverbodperprovincie.
Provincie
Drenthe
Flevoland
- besneeuwd
Friesland1
Gelderland
Groningen
- GWB-gebieden2
- GWB-gebieden5
Limburg1
- waterwingebieden en
l'reatische GWB-gebieden
m.u.v. Mergelland
- waterwingebieden,
freatische en nietfreatische GWBgebieden in Mergelland
Noord-Brabani1
- Vierlingsbeek
- Boxmeer
Noord-Holland
Overijssel
llirechi1
Zeeland1
Zuid-Holland'
- GWB-gebied I
1
2
s

Bouwland
oogsi-15/2
1/11-1/1
1/1-15/2
oogst-15/2
oogst-15/2

Bouwland
mel nagewas
1/10-15/2
1/10-15/2
1/10-15/2

Snijmaïsgrond
oogst-15/2
1/11-1/1
1/1-15/2
oogst-15/2
oogst-15/2

Snijmaïsgrond
met nagewas Grasland
1/10-15/2

1/10-15/2
1/10-1/1
1/1-15/2

1/10-15/2
1/10-15/2

oogst-1/1
1/11-1/1

1/10-1/1

oogst-1/1
1/11-1/1

1/10-1/2

oogst-15/2

1/10-15/2

oogst-15/2

1/10-15/2

1/10-15/2

oogst-15/2

1/10-15/2

oogst-15/2

1/10-15/2

1/10-15/2

1/10-15/2

oogst-15/2
oogst-15/2
oogst-15/2
oogst-15/2

i 10-15 :

1/10-15/2
1/10-15/2
15/9-15/2
1/10- 15/2

oogst-15/2
oogst-15/2
oogst-15/2
oogst-15/2

1/11-15/2
1/11-15/2
= Voor andere dan de genoemde specifieke situaties gelden de uitrijverboden volgens het gebruik
dierlijke meststoffen (zie tabel Ib).
= In de grondwaterbeschermingsgebieden Nietap, Haren, Onnen/De Punt en Sellingen.
= In het grondwaterbeschermingsgebied Bellingwolde.

1/11-15/2
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voor deze parameter gekozen.Nitraat
vormt echter voor de drinkwaterbedrijven
een belangrijke probleemstof. Bij de
beslissing over het hanteren van fosfaatnormering werd verondersteld dat fosfaat
ook maatgevend is voor nitraat. Momenteel doet zich echter een ontwikkeling
voor waarbij de fosfaatgehalten in krachtvoer worden teruggedrongen. De verhouding fosfaat/nitraat in mest verandert
daardoor in de richting van meer nitraat.
Op basis van deze constatering behoeft
niet meteen tot invoering van de nitraatnorm te worden besloten: een verdere
aanscherping van de normering op basis
van fosfaat zou dit probleem ook kunnen
ondervangen.
3.2. Het bijzonderebeschermingsniveau
Door de gefaseerde invoering van de
eindnorm op landelijk niveau blijft de
kloof tussen de landelijke mestnorm en
dat wat wenselijk en noodzakelijk wordt
geacht in de grondwaterbeschermingsgebieden gedurende een lange periode
gehandhaafd. Dit betekent, dat gedurende
die tijd een extra beleidsinspanning moet
worden geleverd door de provincies en
andere instanties die het bijzonder
beschermingsniveau moeten trachten te
realiseren. Ook zal gedurende die periode
schadevergoeding moeten worden betaald
door (afnemers van) waterleidingbedrijven. Naar verwachting zal de verontreiniging van bodem, grondwater,
oppervlaktewater en lucht bovendien
vrijwel overal doorgaan. Voor het
bereiken van de drinkwaternormen zullen
dus technische ingrepen in toenemende
mate noodzakelijk zijn.
Dit constaterende dringt de vraag naar de
legitimiteit van de huidige en voorziene
mestnormen in combinatie met de
schadevergoeding zich nog eens
nadrukkelijk op. Is het billijk, dat
schadevergoedingen worden betaald als
de daarmee voorziene 'contraprestatie' in
veel gevallen niet het beoogde resultaat
oplevert?
3.3. De aanwijzing van grondwaterbeschermingsgebieden
In de Memorie van Toelichting op de Wet
bodembescherming wordt gesteld, dat het
in beginsel aanbeveling verdient de gehele
intrekgebieden (= toestromings- of
voedingsgebieden) van grondwaterwinningen als grondwaterbeschermingsgebieden in het plan op te nemen.
Wanneer de provincies dit niet mogelijk
achten dan heeft het de voorkeur de
richtlijnen en aanbevelingen van de
Commissie Bescherming Waterwingebieden uit 1980 als richtinggevend op
te vatten.
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Bij de aanwijzing van grondwaterbeschermingsgebieden volgden de meeste
provincies aanvankelijk het model van de
Commissie Bescherming Waterwingebieden uit 1980 (zie ook tabel 2). Rond
de waterwinlokaties werden op basis van
horizontale reistijd van het water zones
van 60 dagen of 1jaar, 10 jaar, 25 jaar of
meer onderscheiden die een gedifferentieerd beschermingsniveau kregen toebedeeld. Onder invloed van maatschappelijke druk (vooral van de zijde van de
landbouw, maar ook van de waterleidingmaatschappijen) zijn de concept-plannen
bijgesteld en is het aantal beschermingsgebieden, de omvang ervan en het
beschermingsniveau ervan verminderd.
Vooral rond niet-freatische winningen zijn
de beschermingszones verkleind of niet
opgenomen door ook de verticale reistijd
in de berekening van de beschermingsgebieden te betrekken. In deze gevallen
zijn wel ter bescherming van de aanwezige
slecht-doorlatende lagen boringvrije zones
aangewezen.
Daarnaast is ook het beschermingsniveau
(vooral met betrekking tot mestnormen en
fasering van invoering) in een aantal
situaties minder stringent dan in de
oorspronkelijke voorstellen was voorzien.
Voor de niet-freatische winningen die
goed zijn afgeschermd tegen verontreiniging lijkt de reductie van beschermingszones en -niveau niet veel problemen op
te leveren, op voorwaarde dat de afscherming afdoende blijkt te zijn en ook op
langere termijn kan worden gewaarborgd.
Voor de freatische winningen waar relatief
jong water wordt gewonnen en waar de
uitwijkmogelijkheden ontbreken (zoals
bijvoorbeeld in grote delen van OostGelderland) is de reductie wel problematisch omdat de termijn waarbinnen de
waterkwaliteit nog binnen de normen blijft
daardoor korter wordt. Onder grote maatschappelijke druk is daarmee wel een
zware wissel op de toekomst getrokken.
Een knelpunt, dat ook uit onderzoek van
Glasbergen e.a. [1989] naar voren komt is
de bescherming van toekomstige waterwingebieden. De bescherming van
toekomstige waterwinlokaties blijkt een
lastige zaak, enerzijds vanwege de langdurige aanwijzingsprocedures en de
onzekere uitkomst daarvan, anderzijds
vanwege de financiële consequenties:
wie moet immers de daarvoor uit te keren
schadevergoedingen betalen?
3.4. Handhaving
In het kader van het grondwaterbeschermingsbeleid kan onderscheid
worden gemaakt tussen preventieve en
repressieve handhaving. Onder preventieve handhaving vallen onder meer

voorlichting, overleg, het uitoefenen van
toezicht en het dreigen met het toepassen
van sancties. Repressieve handhaving
omvat het toepassen van sancties in de
administratieve, strafrechtelijke en
privaatrechtelijke sfeer. Het betreft een
uitgebreid complex van activiteiten die
bovendien nog door veel verschillende
instanties worden uitgevoerd. De provincies dragen hoofdverantwoordelijkheid
voor de handhaving van de grondwaterbeschermingsverordeningen. Interne en
externe coördinatie van handhavingsactiviteiten vormen daarbij een probleem
apart (paragraaf 3.5).
Weliswaar is aan de grondwaterbeschermingsverordeningen geen vergunningenstelsel gekoppeld, dit neemt niet weg dat
er van omvangrijke regelgeving sprake is,
waarvoor ook veel extra handhavingscapaciteit en extra financiële middelen
nodig zijn. De van Rijkswege ter beschikking gestelde middelen zijn daarvoor niet
toereikend. Andere financieringsmogelijkheden biedt de Wet bodembescherming
voor dit doel niet. De provincies trachten
dus zoveel mogelijk handhavingsactiviteiten door het bestaande apparaat te laten
verrichten, met alle problemen vandien.
Daarbij komt nog, dat de handhaving van
onder meer de mestgebruiksregels
bijzonder lastig is.Voor toezicht op de
naleving daarvan moet ofwel een uitgebreid (en dus kostbaar) bemonsteringsprogramma worden opgezet (in combinatie met bemestingsadviezen), of de
mestboekhouding moet regelmatig
worden gecontroleerd. Afgezien van het
feit, dat intensieve controle ook veel
personele inzet vergt, is een dergelijk
systeem ook fraudegevoelig.
3.5. Coördinatie als knelpunt
Het aantal instanties dat direct of indirect
bij de grondwaterbescherming is betrokken is groot. Het gaat om diverse diensten
van het ministerie van VROM, van het
ministerie van LNV, van provincies, van
gemeenten, politie, justitie en waterleidingbedrijven met hun koepelorganisatie VEWIN.
Om een coherent grondwaterbeschermingsbeleid te kunnen voeren zal
allereerst bij de betrokken instanties de
bereidheid tot samenwerking aanwezig
moeten zijn. Bovendien zullen de
betrokken instanties hoge prioriteit aan
grondwaterbescherming moeten toekennen. Tenslotte dienen dan nog de
beslissingen in het bijzonder op het vlak
van beleidsuitvoering en handhaving op
elkaar te worden afgestemd.
Gezien het grote aantal betrokken
instanties wordt een zware wissel
getrokken op de coördinatiecapaciteit van
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de provincies. Om die rol goed te kunnen
vervullen dient de provincie wel de
nodige middelen vrij te maken danwei
toebedeeld te krijgen. Uit de grondwaterbeschermingsplannen blijkt niet, dat apart
extra coördinatiecapaciteit wordt
vrijgemaakt.
3.6. Complementair gemeentelijk beleid
Aanvullend op het grondwaterbeschermingsbeleid van hogere overheden blijft een actief gemeentelijk beleid
gericht op de bescherming van het
grondwater noodzakelijk.
Hinderwetuitvoering, ruimtelijkeordeningsbeleid, afvalstoffeninzameling en
-verwerking, aanleg en onderhoud van
rioleringsstelsels zijn enkele van de
gemeentelijke activiteiten die voor de
grondwaterbescherming van grote betekenis (kunnen) zijn.
Tot nu toe heeft aanvullende bescherming
van het grondwater bij veel gemeenten
geen hoge prioriteit. Als het milieu in het
gemeentelijk beleid hoog op de prioriteitenlijst staat dan nog wordt vaak een
zwaarder gewicht toegekend aan bijvoorbeeld de bestrijding van geluid- en stankhinder en afvalverwijdering. Bekostigings(on)mogelijkheden spelen ook daarbij
vaak een belangrijke rol.
4. Conclusies
In dit artikel zijn vele actuele en potentiële
knelpunten geconstateerd bij de
effectuering van het grondwaterbeschermingsbeleid. Deze knelpunten
liggen enerzijds op het vlak van de
landelijke, algemene normstelling en
anderzijds in de vormgeving en
effectuering van het bijzondere beschermingsniveau voor de grondwaterbeschermingsgebieden. Handhaving,
coördinatie en complementair gemeentelijk beleid zijn bij die effectuering
als bijzondere aandachtspunten naar
voren gekomen.
Het optreden van knelpunten bij de
effectuering van het grondwaterbeschermingsbeleid is voor een belangrijk
deel terug te voeren op het ontbreken van
een maatschappelijk en politiek draagvlak
op nationaal niveau voor het resoluut
terugdringen van activiteiten die het
grondwater vervuilen. Alleen beleidsmaatregelen in de richting van technische
oplossingen zoals mestverwerking,
vermindering van de mineraleninput en
output, mestopslag en -afdekking zijn net
haalbaar gebleken. Het terugdringen van
de mestproduktie door vermindering van
de veestapel is echter niet bespreekbaar.
Nu de vervuilingsstroom niet bij de bron
wordt aangepakt moeten de provincies
met 'dammen' van regelgeving en andere

beleidsmaatregelen in de waterwin- en
grondwaterbeschermingsgebieden de
grootste problemen zien te voorkomen.
De constructie en de handhaving van die
regels en het samen met andere instanties
pogen de vervuilingsstroom in 'goede'
banen te leiden zal naar onze inschatting
een te grote opgave blijken te zijn.
Op korte termijn lijkt sprake te zijn van
een keuze tussen enerzijds het belang van
betaalbaar schoon (drink)water en anderzijds het belang van produktie en werkgelegenheid in de landbouw. Op langere
termijn beschouwd is echter ook de
landbouw zelf gebaat bij het behoud van
schoon grondwater als onlosmakelijk deel
van een optimaal produktiemilieu. Alleen
sanerende en preventieve maatregelen nu
kunnen nog hogere maatschappelijke én
economische kosten in de toekomst
voorkomen.
Verantwoording
Dit artikel is voor een groot deel
gebaseerd op een vooronderzoek, dat is
gefinancierd door de SISWO (Stichting
Interuniversitair Sociaal-Wetenschappelijk
Onderzoek) in het kader van de zogenaamde Permanente Dialoog en dat is
uitgevoerd door drs. P. Basset en drs.
J. C. M. Klaver. De rapportage van dit
onderzoek is verschenen in de reeks
Nijmeegse Milieukundige Studies (nr. 7)
onder de titel 'Grondwaterbescherming;
een verkennend onderzoek van een aantal
recente beleidsontwikkelingen'.
Daarnaast is voor dit artikel gebruik
gemaakt van de grondwaterbeschermingsplannen en- verordeningen van alle
provincies.
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1'. HIEMSTRA:
Design of a pilot plant for treatment of
groundwater at Hammerflier
The water-company Overijssel (WMO) is
preparing a pilot plant for the purification of
extremely reduced groundwater in Hammerflier.
This article describes the design of the treatment
and the data where the design is based on. Use has
been made of a spreadsheet-program.
The treatment consists of 3 tiltrationsteps and
4 aerationsteps. The loss of backwash water is
estimated at25%.
In 1991the pilot plant is expected to deliver
1,2 million mVyear of drinking water of a quality
that can meet the EG-guidelines.
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- Een verkenning naar verwante taakgebieden wijst in de richting van
potentiële schaalvoordelen (efficiencyvergroting) bij een gecombineerde
bedrijfsvoering. Daarnaast kan van het
kwaliteitsbesef en de bedrijfsmatige
benadering in de waterleidingwereld op
de bedrijfsvoering van het actieve
kwaliteitsbeheer een positieve impuls
uitgaan.
- Het is juridisch mogelijk om de actieve
waterkwaliteitstaak op privaatrechtelijke
basis uit te besteden of onder te brengen
in een speciaal daartoe op te richten
rechtspersoon.
- De bestuursorganisatorische vormgeving van de samenwerking tussen een
waterkwaliteitsbeheerder en een drinkwaterbedrijf kan in beginsel gestalte
krijgen in een uitbestedingscontract.
Gezien het belang van de taak, de
gezamenlijke verantwoordelijkheid en het
structurele karakter van de beoogde
samenwerking, ligt oprichting van een
joint venture wellicht meer voor de hand;
ook andere modellen zijn denkbaar.
- De sociale aspecten van een samenwerkingsmodel zullen veel aandacht
vragen, maar behoeven, mede gezien
enkele voordelige kanten van de overgang
naar een andere rechtspositie, geen
onoverkomelijke barrière te vormen.
Resumerend bevelen de auteurs aan dat
in regio's, waar behoefte tot reorganisatie
of schaalvergroting bij drinkwaterbedrijven en/of waterkwaliteitbeheerders
aan de orde zijn, de rol van een drinkwaterbedrijf in het actieve waterkwaliteitsbeheer nader uit te werken.
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