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Als er gesproken wordt over het provinciale
grondwaterbeleid dan zijn er drie beleidsvelden die daarmee in aanraking komen.
Drie beleidsvelden die voortkomen uit drie
wetten die daaraan ten grondslag liggen en
relatie hebben met de winning van
grondwater. Het gaat om:
—het grondwaterkwantiteitsbeleid;
—het grondwaterbeschermingsbeleid en
—het flankerend RO-beleid.
Historisch gezien isde provincie bij de
drinkwaterwinning en drinkwaterdistributie
betrokken geraakt doordat er belangentegenstellingen ontstonden. Die maakten
een 'scheidsrechterfunctie' gewenst.
Deze functie isuitgebreid naarmate er meer
tegenstrijdige belangen kwamen. Er zijn
immers verschillende belangen:een optimale
grondwaterstand voor landbouw, voor
natuur, de drinkwatervoorziening en de
verdeling van het schaarse goed grondwater
tussen die belangen. Kortom: u kunt niet
meer zo maar water gaan winnen zonder dat
dit consequenties heeft voor anderen.
En 'anderen' kunnen dit evenmin zonder dat
het gevolgen heeft voor u.Voorde provincie
zijn hier, in het kader van de scheidsrechterfunctie, taken weggelegd.
Een van haar taken ishet opstellen van een
grondwaterplan krachtens de Grondwaterwet. Het Gelderse plan isvastgesteld voor de
periode 1987-1995. Er wordt in aangegeven
hoe kwantiteit en kwaliteit van het grondwater kunnen worden beheerd in samenhang
met de onttrekking van het grondwater.
Het plan geeft de doelstellingen en uitgangspunten aan voor het grondwaterbeheer.
Voor Gelderland geldt dat zoveel mogelijk
rekening wordt gehouden met alle belangen
(ook de zogenaamde passieve belangen) èn
dat zo optimaal mogelijk wordt voldaan aan
de vraaggrondwater teonttrekken ten dienste
van gezondheid, welzijn en welvaart van de
samenleving (de zogenaamde actieve
belangen).
Deze hoofddoelstellingen hebben als afgeleide het streven naar een zo groot
mogelijke hoeveelheid grondwater met een
samenstelling die een veelzijdig gebruik
mogelijk maakt. En het streven naar een
grondwaterstand en grondwaterstroming
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt
gehouden met de belangen, diepassief bijhet
grondwater zijn betrokken.
Het zijn abstracte doelstellingen maar zij
leiden wel tot concreet beleid. Zo isheel
Gelderland ingedeeld in kwadranten van één
vierkante kilometer. Voor elk kwadrant is
uitgerekend, wat daar de gevolgen zijn van
grondwateronttrekking op de functie natuur
en de functie landbouw, omdat de gevolgen
voor de landbouw, in de vorm van droogteschade, door een financiële schadeloosstelling
gecompenseerd kunnen worden. De gevolgen
van onttrekking voor de functie natuur
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worden zwaarder gewogen dan de gevolgen
voor landbouw. Daardoor ontstaat een
kaartbeeld waaruit isaf te lezen waar de
provincie zeer terughoudend zalzijn met het
verlenen van onttrekkingsvergunningen en
waar meer mogelijkheden zijn.
Twee opmerkingen:
1. Een waterleidingmaatschappij iseerst
verantwoordelijk voor de levering van goed
en voldoende drinkwater; het 10-jarenplan
van de VEWIN schetst het toekomstperspectief uitstekend.
De provincie iseerst verantwoordelijk voor
de wijze waarop grondwatervoorkomens
beheerd moeten worden.
Samenwerking isdusnoodzakelijk enwatdat
betreft loopt het in Gelderland naar mijn
mening goed.
2. Grondwater blijft voormijde aangewezen
grondstof voor de produktie van drinkwater.
Hoewel er veel problemen zijn met de teruglopende kwaliteit kunnen wijdaar in tegenstelling tot oppervlaktewater zelf wat aan
doen, maar ook hier geldt de noodzaak van
samenwerking met de waterleidingmaatschappijen.
Nu iets over de bescherming van de kwaliteit
van het grondwater. De bodem isin zekere
mate altijd al belast geweest met stoffen die
de kwaliteit van het grondwater aantasten.
Wat betreft de bescherming van het grondwater dateert het beleid via het spoor van de
ruimtelijke ordening al uit de laatste jaren
zestig.
In de bestemmingsplannen isin de loop van
de jaren een steeds fundamentele plaats
ingeruimd voor de functie waterwinning.
Maar zowelindestedelijke alsinde landelijke
gebieden isaan deze functie overigens een
sterk ondergeschikte rol toegekend.
Het puttenveld, dat eigendom isvan de
maatschappijen, kreeg een vanzelfsprekende
planologische bescherming. Dat vormde

echter allerminst een modus voor de
adequate bescherming van het grondwater
dat voor drinkwaterconsumptie is bedoeld.
De planologische regeling die de provincie
voorstaat en in de streekplannen heeft
verwoord, isnog niet inalle bestemmingsplannen opgenomen.
De provinciestreeft daarwelnaar,want deze
planologische regelingbiedt randvoorwaarden
voor het regime van de Verordening
grondwaterbeschermingsgebieden. Deze verordening fungeert in zulke situaties alseen
soort bijzondere gebruiksregeling, om even
in ruimtelijke ordeningstermen te blijven.
Omgekeerd isde verordening randvoorwaarde bij het planologische regime.
Bestemmingsplannen kunnen een belangrijke
preventieve functie vervullen. Zij zijn een
vangnet voor situaties die langsde regelgeving
in de verordening zijn geslipt. Dat zal vooral
in de startfase blijken.
De laatste jaren echter zijn wij, ondanks
wetgeving alsAfvalstoffenwet, Wet chemische
afvalstoffen en Hinderwet, regelmatig met
bodemverontreinigingsaffaires geconfronteerd. Dat leidde tot een versnelde invoering
van de Wet bodembescherming. Een wet die
reeds een voorgeschiedenis van zo'n 15jaar
had voordat hij werd ingevoerd.
De Wet bodembescherming iseen van de
laatste milieuhygiënische wetten. Hij is
gericht op een onderdeel van onsmilieu dat
tot nu toe slecht was beschermd.
Een raamwet, zonder normen of vergunningenstelsel, die het kader vormt van
waaruit regels moeten worden gemaakt.
Regels in de vorm van algemene maatregel
van bestuur. Er isonderscheid indewet in
een algemeen beschermingsniveau en een
bijzonder beschermingsniveau. Voor bodcmbeschermingsgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden kan een bijzonder
beschermingsniveau gerealiseerd worden.
Bij de invulling van het beleid voor deze
gebieden staat de provincie centraal.
In Gelderland heeft dat geleid tot een
Grondwaterbeschermingsplan en een
Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Gelderland.
Het Grondwaterbeschermingsplan geeft de
algemene uitgangspunten voor de bescherming van het grondwater met hetoogop
de waterwinning. Ook zijn de gebieden aangegeven waarbinnen extra bodembescherming ten behoeve van de waterwinning
nodig is.
De Verordening grondwaterbeschermingsgebieden stelt de gedetailleerde regels.
Deze verordening isonlangs - op 25mei door Provinciale Staten vastgesteld.
De regels in de verordening gelden voor een
ieder die in grondwaterbeschermingsgebieden
activiteiten ontplooit die gevolgen hebben of
risico's inhouden. Belangrijke aspecten van
de verordening zijn:
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De grondwaterbeschermingsgebieden zijn in
enkele clusters ingedeeld. Daarbij wordt het
voornaamste criterium gevormd door de mate
van geohydrologische bescherming die een
winning ondervindt. We treffen een groep
van zeer kwetsbare winningen aan in OostGelderland, terwijl ook op de Veluwe enkele
zeer kwetsbare winningen voorkomen.
Deze winningen zijn relatief ondiep en
onttrekken grondwater aan het eerste watervoerend pakket. Er isgeen beschermend
kleipakket aanwezig.
Een minder kwetsbare groep wordt gevormd
door winningen die vooral in het Rivierengebied worden aangetroffen. De geohydrologische bescherming van het watervoerend
pakket ishier beter door afdekkende
kleilagen.
Een derde groep —van 5, van de 55 winplaatsen —wordt gevormd door diepe, door
kleilagen afgedekte winningen. Daar wordt
geen grondwater onttrokken dat door
bodembelastende activiteiten rond de winputten wordt beïnvloed.
Er is nog een restgroep van winningen met
een ingewikkelde bodemopbouw. Daarvan
wordt, in overleg met de betrokken
waterleidingmaatschappijen, bezien in welke
groep zij het best kunnen worden ingedeeld.
Tenslotte vallen enkele winningen nu nog
niet onder het beschermingsregime van de
verordening. Het zijn enkele winningen in
met name het stedelijk gebied.
Zo isde waterwinning in het centrum van
Nijmegen er één waarvan jeje moet afvragen
of je wel adequate bescherming kunt bieden
en zoja, tegen welke kosten?
De geschetste groepsindeling isvoor twee
doeleinden van belang: zodient ze er toe de
regelgeving te kunnen differentiëren en speelt
zij een rol bij de gefaseerde invoer van de
regelgeving.
Voor wat de differentiëring betreft kunnen
vooral ten aanzien van bemesting verschillende normen gesteldworden. De invloed op
de grondwaterkwaliteit isimmersverschillend.
Er is gekozen voor een gefaseerde invoering
van de regels.
De redenen zijn zowel van financiële alsvan
praktische aard.
De regelgeving in de verordening bestaat uit
verbods- en gebodsbepalingen. De verboden
betreffen het gebruik en de opslag van
schadelijke stoffen, waarvan de belangrijkste
zijn opgenomen op een lijst. Ook ishet
verboden afval te storten, afvalwater inof op
de bodem telozen ofwegen, parkeerterreinen
of recreatieterreinen aan te leggen.
In het algemeen gaat het om verboden waarvoor ontheffing mogelijk is.Die ontheffing
wordt verleend wanneer naarhetoordeelvan
Gedeputeerde Staten de risico's beperkt zijn.
Aan deze ontheffing zijn uiteraard voorwaarden verbonden. Ook wordt ze niet verleend dan nadat de waterleidingmaatschappij
is gehoord.

Vanzelfsprekend isdemestproblematiek niet
vergeten. Het grote belang van een adequate
regeling van deze mestproblematiek isook
aanleiding geweest voor de snelle invoering
van deze verordening.
De verordening verbiedt:
In de 1-jaarszones van alle wingebieden het
gebruik van organische meststoffen.
In de 10- en 25-jaarszones van 29 meest
kwetsbare gebieden magvanaf 1 januari 1989
tot 1 januari 1991 niet meer organische mest
worden opgebracht dan 125 kgfosfaat per
hectare, per jaar. Vanaf 1 januari 1991
worden de normen in deze gebieden aangescherpt tot 75 kg fosfaat per hectare, per
jaar op bouwland en maïsgrond en 110kgop
grasland. In de gebieden die wat minder
kwetsbaar zijn (het Rivierengebied) geldt
vanaf 1januari een norm van 125 kg fosfaat
per hectare, per jaar, zowel op bouwland,
snijmaïsgrond als op grasland.
En in de 5 weinig kwetsbare gebieden geldt
geen (provinciale) norm.
Verder iseen uitrijverbod van kracht in de
gebieden van de meest kwetsbare groep.
Voor snijmaïsgrond en bouwland isdat vanaf
de oogst tot 15 februari en voor grasland
vanaf 1oktober tot 15 februari.
Naast deze regels van meer inhoudelijke aard,
de ge-en verboden, zijn erprocedurele regels
in de verordening opgenomen. In de schaderegeling, waarvoor de Wet bodembescherming de mogelijkheid biedt, komt het er op
neer dat alsde regels van de verordening
leiden tot kosten die redelijkerwijs niet tot
iemands last mogen komen, vergoeding
mogelijk is.GS kennen de vergoeding toe.
In de inspraak- en bezwarenronde over de
verordening isdoor vrijwel iedere inspreker
de bezwaarde bezorgdheid geuit over de
toepassing van dit wetsartikel.
Anderszins isin de kring van de waterleiding
de vraag gesteld, of met een schaderegeling
niet het principe 'de vervuiler betaalt' wordt
verlaten. Ik meen dat dit laatste niethetgeval
is: er is nu sprake van een regeling voor een
bijzonder belang. Deze regeling gaat verder
dan dievan hetalgemeen beschermingsniveau
op grond van de Wet bodembescherming.
De vervuiler betaalt terdegeomdit algemene
beschermingsniveau te realiseren.
Dit algemene beschermingsniveau zou in
feite op een zodanig niveau moeten liggen,
dat ook een functie als drinkwaterwinning
ongestoord kan plaatsvinden.
Nu het gewenste algemene beschermingsniveau er nog niet is,zijn bijzondere
maatregelen en ook deschaderegeling nodig.
Ook in andere sectorale milieuwetgevingen
bestaat overigens een vergoedingsregeling.
Bovendien ishet vergoeden van bijzondere
kosten om voldoende schoon drinkwater te
verkrijgen in feite aljaren strijk en zet.
Tenslotte wil ik nog even ingaan op het

streven van de Waterleidingmaatschappij
Oost-Gelderland (WOG) om zelfstandig tot
minnelijke schadevergoedingsovereenkomsten te komen. In de wandeling het
schadevergoedingsconvenant genaamd.
De winst hiervan is uiteenlopend.
Ten eerste iser vooraf duidelijkheid
gekomen over de omvang van de schadevergoedingscomponenten. Ons provinciale
beleid isdaardoor ineen zeer gelukkige
versnelling gekomen.
Het draagvlak isverbreed. Als het daadwerkelijk lukt datdeWOG metde particuliere
overeenkomsten sluit over de schadeafwikkeling, ben ikze daarvoor zeer
erkentelijk, hetgeen Statenbreed onderschreven wordt.
Een tweede pluspunt isdat deze maatschappij
meerdere vliegen slaat met deze ene klap.
Zij houdt het initiatief inzake de bescherming
van haarvele kwetsbareputten zelfinhanden.
Zij kan naar alle partijen toe haar technische
verlangens kracht bijzetten.
Op die manier verschaft de WOG zich een
grote voorsprong en een stem in het kapittel.
Ten slotte vermoed ik dat de minnelijke
overeenkomsten een perfecte basis zullen
zijn om de ander aan zijn toegezegde gedrag
te houden. Wie met een ander tot overeenstemming komt over zijn veranderde grondgebruik en waarvoor een prijs wordt betaald,
zal zijn prestatie doorgaans wel nakomen.
Ook de beheersovereenkomsten inhet kader
van de relatienota bewijzen dat.
Correcties zijn in alle gevallen eenvoudig te
treffen. Het beeld vandeactief participerende
waterleidingmaatschappij wordt aldus
gecompleteerd door de figuur van de
overheid die ingrijpt waar het uit de hand
loopt. Niet een overheid die ten volle het
estafettestokje heeft overgenomen. Dat was
ook nimmer de bedoeling van de wetgever.
Die rol kunnen wijals provinciale overheid
ook geenszins waarmaken. Dat beeld zou
absoluut ook tot nadeel van de waterleidingmaatschappijen zijn, die het initiatief dan
kwijt zijn geraakt.
De verordening die vorige week door
Provinciale Staten van Gelderland isvastgesteld fungeert alsstok achter de deur, als
vangnet, als het kader waarop kan worden
teruggevallen.
Ik spreek als comissaris van de WOG, maar
ook als lid van een unaniem provinciaal
bestuur, als ik een pleidooi voer voor de
actieve participatie van de waterleidingmaatschappijen. Een participatie die inhoudt
dat zij zoveel mogelijk zelfstandig met de
doelgroepen in de grondwaterbeschermingsgebieden tot zaken komen.
Alleen dat beleid, gedragen door de waterleidingmaatschappijen en provinciaal
bestuur, heeft kans van slagen. Een ander
beleid geeft overtrokken verwachtingen.

