Verdroging door beregening uit het grondwater: een onvermijdelijke
ontwikkeling?

Inleiding
Het gebruik van grondwater door de
landbouw voor de voehtvoorziening van
de gewassen is een verschijnsel, dat na de
explosieve toename in het droge jaar 1976,
andere belanghebbenden bij het grondwater
in toenemende mate verontrust.
Tot heden zijn er echter nog geen doeltreffende maatregelen genomen om deze
ontwikkeling in goede banen te leiden.
Op zich is het niet zo verwonderlijk, dat
de provinciale- en rijksoverheden grote
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moeite 'nebben met het vaststellen van een
beleid op dit gebied. Allereerst zijn er
aanzienlijke problemen van organisatorische en administratieve aard te overwinnen, omdat het nu reeds om vele
duizenden beregeningsinstallaties gaat.
Verder is er begrijpelijkerwijs een grote
schroom om de boeren te belemmeren in
hun bedrijfsvoering en daarmee wellicht
de opbrengsten negatief te beïnvloeden.
Tenslotte bestaat er nog een grote mate
van onduidelijkheid, welke maatstaven
men zal moeten aanleggen bij de beoordeling van het wel of niet toelaatbaar zijn
van beregening uit het grondwater.
Hierdoor is het verklaarbaar, maar daarmee nog niet goed te praten, dat de overheden nog nauwelijks zijn toegekomen aan
het afwegen van de belangen van derden
bij het grondwater tegen het belang dat
de landbouw daarbij heeft.
Ondertussen neemt de beregening wel
sprongsgewijs toe, waardoor het treffen
van een definitieve regeling steeds moeilijker wordt.
Dat het nu reeds om grote hoeveelheden
kan gaan werd duidelijk door het rapport
'Watervoorziening land- en tuinbouw in
het droge jaar 1976' van Van Boheemen
en De Wilde die vaststelden dat in dat
jaar voor beregening in de zandgebieden
totaal ca. 265 miljoen m 3 aan het grondwater werd onttrokken.
In deze overgangsfase is het erg belangrijk,
dat er recent meer duidelijkheid is ontstaan over de toekomstige ontwikkeling
van de beregening door de landbouw en
de gevolgen daarvan voor de grondwaterhuishouding.
Over de te verwachten ontwikkeling van
de beregening met grondwater geeft het

in december 1980 gepubliceerde rapport
'Aanvullende Watervoorziening van de
Land- en Tuinbouw', opgesteld door de
Studiecommissie Waterbehoefte Land- en
Tuinbouw (SWLT), uitgebreid informatie.
Ter oriëntatie zijn in bijgaande tabel enkele
belangrijke prognoses verzameld betreffende de grondwateronttrekkingen ten behoeve
van de beregening in de zgn. zandgebieden.
De situering van deze gebieden tezamen
met de grondwaterwinningen voor de
drinkwatervoorziening zijn aangegeven op
bijgaand kaartje van Nederland. Daaruit
blijkt dat in de zandgebieden in een 10 %droog jaar een onttrekking van 243 miljoen m:! wordt verwacht en dat in een zeer
droog jaar een winning van 590 miljoen m 3
niet is uitgesloten.
Deze hoeveelheden, gebaseerd op theoretische beschouwingen, worden in het groeiseizoen van ca. 4 maanden onttrokken.
In de praktijk zullen de hoeveelheden aanmerkelijk groter zijn (20 à 50 % meer)
vanwege verliezen naar de ondergrond en
het eerder en frequenter beregenen dan
theoretisch nodig is [zie lit.3].
Ter vergelijking met deze landbouwonttrekkingen zij vermeld dat de grondwater-

bedrijven ten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening momenteel ca. 825
miljoen irr per jaar kunnen produceren
door middel van ruim 230 pompstations.
In de beregeningsperiode van ca. 4 maanden kan de onttrekking door de grondwaterwinnende bedrijven dus ca. 300 miljoen m 3 bedragen. Daarbij komt nog dat,
zoals uit bijgaand kaartje blijkt, de grondwaterbedrijven verspreid liggen over heel
Nederland (uitgezonderd de kustgebieden
waar het grondwater brak of zout is)
terwijl de beregeningsinstallaties uitsluitend
worden aangetroffen op de middelhogeen hogere zandgronden.
Verder is, bij het vaststellen door de
SWLT van de aanvullende waterbehoefte
voor de landbouw, uitgegaan van de
huidige omstandigheden wat betreft de
voehtvoorziening. Naarmate echter het
aantal beregeningsinstallaties toeneemt, zal
deze uitgangssituatie ook veranderen,
waardoor boeren die nu vanwege de
relatief gunstige vochtvoorzieningssituatie
niet betrokken zijn in de prognose, gedwongen worden om ook te gaan beregenen ('sneeuwbaleffect').

Bestaande en toi 1990 geplande grondwaterwinningen (volgens tienjarenplan '78) en de situering
van de zandgebieden (voligens CBS-indeling van de landbouwgebieden).
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Prognose door SWLT van toekomstige netto grondwateronttrekking
(in mil) m 3 per
t.b.v. beregening, (verdeling tussen grond- en oppervlaktewater volgens scenario C).
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Over het effect van de beregening op de
ondiepe grondwaterstand kan verwezen
worden naar een 3-tal belangwekkende
publicaties, die betrekking hebben op de
Nederlandse situatie [zie lit. 2 t/m 4].
Uit deze publicaties wordt duidelijk, dat
in drogere jaren en bij een ontwikkeling
volgens de SWLT-prognose, het effect van
de beregening op de ondiepe grondwaterstand vergelijkbaar zal zijn met dat van de
grootschalige ontwateringsmaatregelen die
in de laatste decennia zijn uitgevoerd in
het kader van ruilverkavelingen etc. Hiermee vergeleken zullen in het algemeen de
verlagingen, veroorzaakt door de grondwaterpompstations van de openbare drinkwatervoorziening geringer zijn, zowel wat
betreft de grootte als wat betreft de verbreiding.
De relatie tussen deze beide belanghebbenden bij het grondwater zou daarmee in een
volstrekt nieuwe fase komen te verkeren.
Vanuit een situatie (van voor 1976) waarin
het gebruikelijk is om de grondwaterwinnende bedrijven te bestempelen als de
belangrijkste beïnvloeder van de (ondiepe)
grondwaterstand, zou een toestand ontstaan waarin, afhankelijk van het droogteklasse jaar, de landbouw in meer of mindere mate de bepalende factor wordt.
Met het oog op deze ontwikkeling zal
hierna, op een aantal punten die verband
houden met de grondwaterwinning door
de waterleidingbedrijven, wat dieper worden ingegaan. Het betreft:
— de relatie met de winbare hoeveelheid
grondwater;
— idem, met de schaderegelingen voor
de landbouwers;
— idem, met andere belanghebbenden bij
het grondwater;
— een wettelijke regeling voor de landbouwwatervoorziening.
Tot besluit worden enkele conclusies en
aanbevelingen vermeld.

triewatervoorziening dat in 1981 in de
inspraakfase verkeerde merkt hierover op,
dat de raming van deze hoeveelheid, die
dateert uit de ontwerpperiode van het
Ie structuurschema, nauwelijks gewijzigd
behoeft te worden en gesteld kan worden
op 1960 miljoen m :! /jaar.
Bij het bepalen van deze hoeveelheid is.
naast het beoordelen van de geohydrologische omstandigheden en mogelijkheden,
zo goed mogelijk rekening gehouden met
de grenzen die door andere belangen
worden gesteld aan grondwaterstandsdalingen.
Verder wordt erop gewezen, dat de raming
slechts een functie heeft bij de planning
van de drink- en industriewatervoorziening
en dat geen rekening is gehouden met de
niet-permanente onttrekkingen, zoals bijv.
voor de beregening door de landbouw.
Tevens wordt nadrukkelijk gesteld, dat
uiteindelijk voor een bepaalde lokatie eerst
de winbare hoeveelheid zal blijken uit het
lokale onderzoek en de daaropvolgende
belangenafweging via de vergunningenprocedure.
Desondanks wordt deze raming algemeen

Het 2e structuurschema Drink- en Indus-

In plaats van een beoordeling op grond
van een globale taxatie van de winbare
hoeveelheid, welk begrip is ingevoerd om
ten behoeve van het 1ste structuurschema
Drink- en Industriewatervoorziening een
langjarige planning mogelijk te maken, zal
door de opkomst van de beregening, de
lokale situatie meer dan ooit bepalend zijn
voor de hoeveelheden die door de bedrijven (openbare drinkwatervoorziening
en industrie) en de landbouw onttrokken
mogen worden. In dit afwegingsproces
doet zich echter het grote probleem voor,
dat anders dan voor de opkomst van de
beregening, erg onduidelijk wordt op welk
niveau de ondiepe grondwaterstand zich
beweegt. Met name voor het toekomstig
verloop van de grondwaterstand in het
zomerhalfjaar zal het veel verschil maken
of het een 5 %, 10 % of 50 % droogklasse jaar is en of de beregening zich gaat
Beregening uit
grondwater

Grondwaterwinning
t.b.v. drinkwaterv.

—Periode van winning

tijdens groeiseizoen
(discontinu)

hele jaar door
(continu).

- Onttrckkingshoeveelheid per dag, week, m a a n d

sterk klimaatsafhankelijk

bijna onafhankelijk
van klimaat.

- Capaciteit per installatie

plm. 50 m 3 / h
variërend met droogteklasse jaar
door hele gebied
gespreid

plm. 50 m s / h per put.
geringe variatie
van jaar tot jaar.
meer geconcentreerd.

—Totale onttrekkingshoeveelheid per jaar
—.Situering

veelal ondiep (ca. 10 m)

veelal diep (& 40 m).

—Diepte filters beneden maaiveld

als regel er boven

bij voorkeur er onder.

_ Filterplaatsing t.ov. afdekkende (weerstandbiedende) lagen
—Gevolgen voor de ondiepe grondwaterstand

veelal ingrijpend en
moeilijk controleerbaar

beperkt en redelijk goed
bekend (zie schaderegelingen).
eenvoudig: beperkt aantal
(semi) overheidsbedrijven,
door Grondwaterwet
volledig onder controle,
veelal beperkt (zonodig
schaderegeling).

- Relatie met wetgever
- Controle op ontwikkeling

De relatie met de winbare hoeveelheid
grondwater in Nederland

gehanteerd, zowel bij de beoordeling van
de landelijke als van de regionale situatie,
wanneer men bijv. wil aangeven hoeveel
'ruimte' er nog is. Ook de eerder genoemde
SWLT-studie volgt deze werkwijze (zie
tabel 5.5 op blz. 138) om vervolgens vast
te stellen, dat er met name in NoordBrabant, maar ook in Overijssel, Limburg
en Gelderland, min of meer forse overschrijdingen van de winbare hoeveelheid
zijn te verwachten. Geconstateerd wordt
dan ook, dat zich in toenemende mate een
ver- en toedelingsvraagstuk zal voordoen.
Het volgende beknopte overzicht van
enkele kenmerkende aspecten van beide
typen grondwaterwinningen maakt duide
lijk dat het simpelweg optellen van deze
hoeveelheden in ieder geval niet juist is
[zie ook lit. 3].

- Gevolgen voor derden

moeizaam: groot aantal
particulieren
moeilijk, wetgeving
in kinderschoenen
ingrijpend, te beginnen
voor boer die niet
beregent (geen schaderegeling)
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ontwikkelen volgens het tussen-scenario of
volgens het maximum-scenario.
De nieuwe situatie, die aldus zal ontstaan
en waarin minder dan ooit gesproken kan
worden van 'de grondwaterstand', zal
onder meer ook gevolgen hebben voor de
schaderegelingen tussen landbouw en
grondwaterwinnende bedrijven. Hierop zal
in de volgende paragraaf nader worden
ingegaan.

De relatie met de schaderegelingen tussen
landbouwers en grondwaterbedrijven
Voornamelijk in het gebied van de middelhoge zandgronden zijn er een aantal
grondwaterpompstations ten behoeve van
de openbare drinkwatervoorziening, die
een verlaging van de ondiepe grondwaterstand veroorzaken, welke gepaard gaat
met een vermindering van de landbouwopbrengsten. De onbeïnvloede grondwaterstand (de uitgangssituatie) waarop de jaarlijkse schadeberekening is gebaseerd, is
daarbij de grondwaterstand voor de grondwaterwinning, zoals die onder invloed van
het klimaat in de gegeven waterhuishoudkundige situatie van jaar tot jaar zou zijn
opgetreden.
Het is duidelijk, dat ingeval van beregening
uit het grondwater deze uitgangssituatie
volstrekt onduidelijk wordt hetgeen zal
nopen tot herziening van bestaande schaderegelingen. Het beperkte vochttekort dat
als regel door de drinkwaterwinning wordt
veroorzaakt, zal een ondergeschikte rol
gaan spelen wanneer op uitgebreide schaal
zal worden overgegaan op beregening. De
percelen, die niet beregend worden, krijgen
dan te maken met het veelal overheersende
effect van grondwaterstandsverlagingen,
veroorzaakt door de buren met een beregeningsinstallatie. De eeuwenoude strijd
rond de verdeling en beheersing van het
oppervlaktewater zou daarmee een eigentijds vervolg krijgen op een iets lager
niveau.
De vraag is in hoeverre deze ontwikkeling
nadelig is voor de grondwaterbedrijven.
Produktietechnisch lijken er nauwelijks
problemen te verwachten: de onderwaterpompen hangen als regel zo diep, dat er
altijd wel water zal zijn.
Wel nadelig lijkt de grote onduidelijkheid
die zal ontstaan rond de oorzaak van de
grondwaterstandsverlaging. Andere belanghebbenden bij het grondwater, en met
name het natuur- en landschapsbelang,
zullen ernstige verwijten gaan uiten die
mede gericht zullen zijn aan het adres van
de grondwaterwinnende drinkwaterbedrijven. Hierna zal dit laatste punt worden
bezien.
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De relatie niet andere belanghebbenden
bij het grondwater
Aanvankelijk werd de winbare hoeveelheid
van een grondwaterpompstation grotendeels vastgesteld door per lokatie het
belang van de winning af te wegen tegen
de belangen van de landbouw. In toenemende mate wordt nu echter het belang
van natuur- en landschap de bepalende
factor. Omdat daarbij schade niet of
slechts ten dele is te compenseren, heeft
deze ontwikkeling geleid tot een zeer voorzichtig vergunningenbeleid waarin de
proeftijd, met een uitgebreide rapportering
over de gevolgen van de winning, bijna
standaardvoorwaarde is geworden.
De waterleidingbedrijven zullen voor zo'n
beleid begrip hebben zolang blijkt, dat ook
aan een betrouwbare drinkwatervoorziening
voldoende waarde wordt toegekend.
Gezien de verstrekkende gevolgen van de
beregening uit grondwater voor de ondiepe grondwaterstand dreigt echter de
zorgvuldige afweging tussen de belangen
van natuur en landschap en de drinkwatervoorziening ernstig te worden verstoord.
De oplossing van de vraag wie wat veroorzaakt en in welke mate zal een extra
belemmerende factor gaan worden bij het
verkrijgen van een vergunning voor een
grondwaterpompstation. Ondertussen is
niet uitgesloten, dat in deze sfeer van
onduidelijkheid, de beregening uit het
grondwater zich verder zal ontwikkelen en
de nog aanwezige ruimte zal opsouperen.
De conclusie ligt voor de hand: de beregening uit het grondwater door de landbouw moet zo spoedig mogelijk aan doeltreffende wettelijke regelsworden gebonden,
wanneer men althans wil voorkomen, dat
andere belanghebbenden bij het grondwater
niet ernstig worden geschaad. In de
volgende paragraaf wordt hieraan aandacht besteed.
Een wettelijke regeling voor de
landbouwwatervoorziening
De landbouwwatervoorziening betreft het
gebruik van grond- en oppervlaktewater
voor het opheffen/beperken van het
vochttekort van het gewas tijdens het
groeiseizoen. De landbouw geeft daarbij
de voorkeur aan het gebruik van zoet
oppervlaktewater zodat, wanneer dat in
voldoende mate aanwezig is, het ook gebruikt zal worden.
Het is de verwachting dat de verdeling
van het beschikbare oppervlaktewater
d.m.v. de toekomstige Wet op de Waterhuishouding zal worden geregeld.
Reeds nu is echter duidelijk, dat voorzover
het water er al is, het voor grote gebieden
in Nederland te kostbaar zal zijn om

oppervlaktewater aan te voeren. Dit geldt
met name voor de middelhoge en hogere
zandgronden waar het grondwater dan als
enige bron overblijft. Op deze landbouwwinningen zal uiteraard ook de Grondwaterwet van toepassing moeten zijn wil
er van een samenhangend grond- en
oppervlaktewaterbeleid sprake zijn.
Daarnaast lijkt er alle reden toe om, overeenkomstig het model voor de sector
openbare drink- en industriewatervoorziening, een inspraakprocedure voor de
landbouwwatervoorziening te volgen die
het karakter heeft van een PKB procedure
zoals die ook in andere sectoren wordt
gevolgd. Hoewel de samenhang tussen
beregening uit het grondwater en de ruimtelijke ordening minder duidelijk is dan bij
de bouw van een spaarbekken of de
aanleg van een weg, zullen bij een onbelemmerde ontwikkeling van de beregening overeenkomstig de prognoses, de
gevolgen voor natuur- en landschap wel
eens veel desastreuzer kunnen zijn dan bij
dit soort werken.
Gezien de belangen die op het spel staan,
zou men dan ook ernstig tekort schieten
wanneer de rijksoverheid op dit gebied
met minder zou volstaan of wanneer de
belangenafweging uitsluitend aan de provincies zou worden overgelaten. De randvoorwaarden voor de inkomenspositie van
de boer worden immers ook niet per
provincie geregeld.
Vooruitlopend op een doeltreffende wettelijke regeling van de landbouwwatervoorziening is het gewenst, dat zeker in
kwetsbare gebieden het aantal beregeningsinstallaties niet verder toeneemt.
Verder zal onderzoek moeten worden
aangemoedigd, zowel d.m.v. rekenmodellen
als in de praktijk. De waterleidingbedrijven
zouden deze onderzoekingen moeten stimuleren, want het is voor de grondwaterbedrijven van het grootste belang, dat de
problematiek rond de grondwaterwinning
door de landbouw spoedig wordt ingepast
in het totale grondwaterbeheer.

Conclusies en aanbevelingen
1. Bij een ontwikkeling van de grondwaterwinning door de landbouw volgens
de prognoses uit 1980 van de Studiecommissie Watervoorziening Land- en
Tuinbouw, zal, met name in grote delen
van de middelhoge zandgronden, een
totaal gewijzigd grondwaterregime ontstaan. Afhankelijk van het droogteklasse
jaar zal de grondwaterstand gaan variëren
tussen het huidige niveau en een aanmerkelijk lager niveau dan nu het geval is.
Zelfs mag verwacht worden dat gedurende
enkele achtereenvolgende jaren het normale winterniveau niet wordt bereikt.
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2. Zonder een adequate wettelijke regeling
voor de landbouwwatervoorziening, inclusief een besluitvormingsprocedure op
rijksniveau naar het model van de PKB
procedures, wordt het overheidsbeleid
t.av. het grondwaterbeheer ongeloofwaardig. Het betekent ook dat in afwachting
van een doeltreffende wettelijke regeling,
het aantal beregeningsinstallaties dat
grondwater onttrekt niet verder mag
toenemen.
3. Bij een ontwikkeling van de beregening
volgens de prognose zullen de bestaande
schaderegelingen van diverse pompstations
herzien moeten worden. Niet uitgesloten
is, dat dit voor sommige pompstations nu
reeds noodzakelijk is.
4. Ten onrechte wordt de raming van de
winbare hoeveelheid grondwater, zoals die
in de structuurschema's van de Drink- en
Industriewatervoorziening is vermeld, gehanteerd bij de beoordeling van de 'ruimte'
die er nog zou zijn voor de grondwaterwinning ten behoeve van de drink- en
industriewatervoorziening en de vochtvoorziening van de gewassen.
5. Theoretisch en praktisch onderzoek
naar de gevolgen van de grondwateronttrekking voor beregening is dringend
noodzakelijk.
Waar mogelijk zullen de waterleidingbedrijven dit onderzoek moeten bevorderen.
6. Teneinde geen onduidelijkheid te doen
ontstaan over de oorzaak van grondwaterstandverlagingen in grondwaterwingebieden, moeten ook de waterleidingbedrijven
de ontwikkeling van de beregening in deze
gebieden nauwlettend volgen.
Dit kan bijv. noodzaken tot het plaatsen
van extra peilbuizen voor het waarnemen
van de ondiepe grondwaterstand.
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Boringenboven zoutkoepels
hebbennietstemakenmetopslag
radio-actief afval
Het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening is reeds enkele jaren bezig, ten
behoeve van de opdracht van de toenmalige Minister van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne tot het inrichten van een
nationaal meetnet grondwaterkwaliteit,
landelijk ca. 400 ondiepe boringen (tot een
diepte van 25 à 30 meter) te laten verrichten, aldus beantwoordt Staatssecretaris
Lambers-Hacquebard vragen van de Tweede Kamer-leden Zijlstra en Van der Hek.
De eerste fase van het meetnet nadert
thans zijn voltooiing; dit jaar dienen de
laatste meetpunten (ca. 40) ingericht te
worden, waarvan er in Drenthe thans nog
10moeten worden uitgevoerd. Daarvan is
de boring bij Schoonloo er één.
Doelstelling van het meetnet grondwaterkwaliteit kan als volgt worden omschreven:
- Het inventariseren van de huidige
kwaliteit van het ondiepe grondwater in
aanvulling op reeds bestaande gegevens.
- Het onderzoeken van kwaliteitsveranderingen op de lange termijn.
- Het leveren van een bijdrage aan een
wetenschappelijk verantwoord kwalitatief
beheer van het grondwater door:
o het mogelijk maken van selectief gebruik van het grondwater op basis van
kwaliteitscriteria;
• het aangeven van de omvang van menselijke invloeden op de grondwaterkwaliteit;
• het inbrengen van gegevens voor gebruik
in operationele beheersmodellen.
Door middel van de ondiepe waarnemingsputten ten behoeve van het meetnet kan
géén informatie over de aard en samenstelling van de zoutkoepels worden verkregen: daarvoor zou slechts informatie
over de diepe ondergrond (dieper dan 150
à 200 meter) van betekenis kunnen zijn;
daarvan is per definitie geen sprake bij
putten als de onderhavige die niet dieper
gaan dan 25 tot 30 meter.
Onderzoek naar de geschiktheid en aanvaardbaarheid van zoutkoepels voor de
opslag van radio-actief afval zal een aantal
specifiek op dat doel gerichte diepe tot
zeer diepe boringen vergen. In afwachting
van de afloop van de brede maatschappelijke discussie zijn dergelijke boringen
niet aan de orde.

• • O
Bij de aanvang van de werkzaamheden
voor de inrichting van een aantal meetputten ten behoeve van het nationale

meetnet grondwaterkwaliteit ontstond in
1978 onder de plaatselijke bevolking verontrusting omdat - geheel ten onrechte verband werd gelegd met een mogelijk
onderzoek naar de geschiktheid van zoutkoepels voor de opslag van radio-actief
afval. Dat toen de boorwerkzaamheden
tijdelijk werden opgeschort was dan ook
niet omdat van mogelijke samenhang met
onderzoek naar de geschiktheid van de
koepel voor opslag van kernsplijtingsafval
daadwerkelijk sprake kon zijn, maar uitsluitend omdat gezien de eenmaal ontstane
verontrusting er de voorkeur aan werd
gegeven eerst de werkzaamheden ten behoeve van het meetnet elders in het land
te verrichten. Zoals in het antwoord op
vraag 1is aangegeven, nadert het meetnet
thans zijn voltooiing, waardoor aan de
periode van tijdelijke opschorting van de
werkzaamheden in Drenthe noodzakelijkerwijs een einde komt.
Aangezien de completering van het nationale meetnet grondwaterkwaliteit van groot
belang is voor de onderbouwing van het
beleid op het gebied van de bodembescherming, zou een nog langer opschorten van de hiervoor noodzakelijke ondiepe
boorwerkzaamheden niet verantwoord zijn.
Aangezien van enigerlei verband met
onderzoek betreffende zoutkoepels geen
sprake is of kàn zijn, ligt nog verder uitstel
tot na de 'brede maatschappelijke discussie'
dan ook niet voor de hand. Daarbij
komt dat vrijwel alle meetpunten op een
ruime afstand van de zoutkoepels zijn
geprojecteerd; alleen de geprojecteerde
boring te Schoonloo bevindt zich in de
omgeving van een zoutkoepel in de ondergrond. Hoewel ook hier - zoals uiteengezet - geen enkel verband is te leggen
met enigerlei onderzoek betreffende de
zoutkoepel, zal de meetput nabij Schoonloo
verplaatst worden naar een locatie op
nog grotere afstand van de betreffende
zoutkoepel in de ondergrond.
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de
voorbereidingen voor de inrichting van de
meetpunten getroffen worden in goed
overleg met de betrokken gemeentebesturen
en het provinciaal bestuur van Drenthe,
aldus de Staatssecretaris.
• •

•

