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Forsedalingvan
grondwatermeetpunten
Hetaantalgrondwatermeetpuntenissinds2000met3.000perjaar ajgenomen.Inhetdecennium 1519020oo^in^hetnogomeendalingvan1.000meetpuntenperjaar.Gemeentenhebben.geen.geldmeerover
voorhetmetenvandegrondwaterstand.Dit^eldtmetnamesindsRijkswaterstaathetzogehetensecundaire.grondwatermeetnetheeftajgestoten,aldusMartinPeersmannvanTNOtijdenshettweedeactualiteitencon^resover.grondwatervanhetStudiecentrumvoorBedrijfenOverheidopïójebruariinAmhem.VolgensPeersmannzouhetministerievanVROMderegiemoetenvoerenopditpunt.
SowiesomaaktPeersmannzichzorgen
overdeinformatiestromen metbetrekking
totwatersystemen enwaterketen.DenieuweintegraleWaterwetborgtdie informatiestromenonvoldoende,meent hij.Dekwaliteitsborging isnietvoldoende,erzijnte
weinigverschillende grondwatermetingen,
demetingen dekkennuNederland nietener
wordtalhelemaalnietoverdegrenzen
heengekeken,opeenuitzonderingin
Noord-Brabant na.Het grondwaterarchief
vanTNO(DINO),datgratistegebruikenis,
omvatdegegevensvanalleprovinciale
meetnetten,demeetnetten van21 vande27
waterschappen,van204vande485gemeen-

ten,vanalle 15waterleidingbedrijven envan
nogeens 1.200privatepartijen. Het aantal
gemeentendataanvankelijk medewerking
verleende,lagongeveer 100hoger.

'Brussel'
DenieuweGrondwaterrichtlijn, waar
'Brussel'momenteel hardaanwerkt,gaat
straksuitvandriegrondwaterlichamen:het
landelijke,waarvoorhetwaterschapverantwoordelijk is,ronddedrinkwaterwinningen,waarvoordeprovincie verantwoordelijk
is,endestedelijke,waarvoordegemeente
verantwoordelijk is.In2009moetdeafstemmingtussendedriepartijen vooreen

belangrijk deelgeregeldzijn.DeEuropese
richtlijn gaatzeerwaarschijnlijk vrij strenge
eisenaandegrondwaterkwaliteit stellen.
Alle(historische)belastingmoet verdwijnen.
In2015moetzoweldechemische kwaliteit
alsdekwrntiteitvanhetgrondwatergoed
zijn,hoeweleventueeluitstelmogelijkis
wanneerheteffect vangenomen maatregelenpaslatermerkbaar wordt.

Nijmegen
InNijmegen functioneert sindsenige
tijd hetWaterServicePunt,het waterloket
vandegemeente,eenplekwaardebewoners
vandestadterecht kunnen metallerleivragenoverwater.ProjectleiderJosIjkhoutis
ondermeetbezigmethetafkoppelen inverschillendewijken.Voor2019wilmen zo'n
200hectareafkoppelen. Ijkhout weesonder
meeropdeheffing dieinDuitsland ingevoerdisopverhardoppervlak.Alseenparticulierofbedrijfregenwaterinfiltreert op
eigengrond,vervaltdezeheffing. Dezestimulerendemaatregel isvolgenshemookin
Nederlandteoverwegen.OverigensverwachtRijkswaterstaatdatde(albehoorlijk
hoge]grondwaterstand inhetwestenvan
Nijmegen zekerzalgaanstijgen alsgevolg
vandeaanstaandepeilverhogingmet30cm
vanhetMaas/Waalkanaal.Dieverhogingis
ophaarbeurt hetgevolgvaneen verhoging
vanhetstuwpeilbijGrave.t[

Grondwater ispolitieke aandacht waard
Steldewater-enbodemgemeenschap
eensvooralseenvoetbalteam.Waarstaan
degrondwatermensen?Meerindeachterhoedeofhetmiddenveld danindevoorhoede,durvenwetestellen.Dattypespelet
isvoorbereidopprobleembeheersingen
eenvoorzichtigeopbouw.Eenaanvalleris
veelmeergericht opkansen.Opdrierecentebijeenkomsten leekdegrondwaterwereld testrevennaareendynamischer imago.Hetfeitdatdebatenvangrondwater
minstens enkelemiljarden europerjaar
bedragen,kandesectorhetbenodigdezelfvertrouwengeven.
Op7decemberjl.verzorgdehetPlatform Gebieds-enSysteemgericht Grondwaterbeheer vanSKBeenbijeenkomst over
deroekomstvangrondwater enbodemin
(stroom)gebiedsbeheer. Ruim 150mensen
kwamenervoornaarApeldoorn.Dagvoorzitter,dijkgraafenvoorzitter vandecommissieAdviesWaterstaatswetgeving Alfred

vanHallconcludeerde toenhetvolgende:
"WezijndeperiodevanangstvoordeKaderrichtlijn Watervoorbij.Angstheeft plaatsgemaakt vooractie. Behoefte bestaataanduidelijkheid mettevensdewensomhetRijk
ophoofdlijnen telatensturen.RegelbeleidszakenopnationaalenEuropeesniveauzoals
hetmoetenorganiseer hetbeheeropregionaalniveauwaarhetkan.Samenwerkingen
zelfoplossend vermogenzijn desleutelwoordenvoorsuccesvolwater-enbodembeheet.
Nederland kanveelkansen benutten die
Europabiedtalswebeseffen datweeen
grootproefproject kunnen zijn inEuropa.
Dehuidigegoedesamenwerking tussenhet
MinisterievanVROMenhetMinisterievan
VerkeerenWaterstaat ismisschieneen
opstapnaareenorganisatievorm waarbijde
departementale knipligt Lussenhetbeheer
landefysieke leefomgeving enhetbeheer
vanimmateriëlezakenalsgezondheidszorg
enscholing."
DijkgraafLambertVerheijen weesopeen

ingrijpende rransitieindenkenenbeheer
doordeEuropeseeenwording.Enzaginde
KRWendeGrondwaterrichtlijn veelmeer
mogelijkheden danproblemen.Deeerste
versievandemaatschappelijke kostenbatenanalyseoverdeKRWdieeind2006
afgerond is,zalnognietideaalzijn.Maat
het iswelvoorheteerstdatin miljarden
euro's uitgedrukt wordtwathetopotde
brengenvandewatersystemen kosten
opbtengt.Enverder ishetvoorheteetstdat
synchroon verschillende stroomgebiedsbeheerplannen gemaakt moetenworden.Kennisbeheer isdaarbij essentieel. Verheijen
slootafmetvijfstellingen op persoonlijke
titel:
"Ontwikkel naastdelandelijke kennisinstituten regionale kenniscenrra/netwerken,sluitdaarbijaanbijdeactiviteiten van
deKRW-projectbureaus,financier toekomstigebeheetsactiviteiten uitdeLeemtewet,
WWB,grondwatetheffing en warerdiensten,zoekintegralebestuurlijkesamenwei

kingtussengemeenten,waterschappen en
provinciesineen omgevingsdienst/schap
énorganiseer éénministerievoorde fysiekeruimte (duurzaamheid) alsEuropese
speler."
Derolvangrondwater kwamookter
sprakeopdedagoverdoelstellingen vand<*
Kaderrichtlijn Waterenhet Landelijk
Afwegingskader op 14februari.Decirca130
aanwezigen besteedden aandacht aankennisuitwisselingenmeningsvormingover
hetprocesvanafwegen vanKRW-doelen,maatregelenenkosten,deafstemmingvan
maatregelen ingrond- en oppervlaktewateréndeuitwerking inderegio.Opvallend
wasdeenormedrukdieophetprocesstaat.
Deresultatenvanhet afwegingskader
moeten 1 aprilklaarzijnomalsbasiste
dienenvoordemaatschappelijke kostenbatenanalysedieeindjuniafgerond moet
zijnvanwegedeagendering ophetLandelijkBestuurlijk OverlegWaterendevoorbereidingopdeKRWdecemberbrief2006.
Deregio'ssmeekten hetcentraleniveau
bijna omeenmeerregisserenderolwaar te
maken.Diebalwerd keurigteruggelegd.
"Wekunnenpasregisserenalsweweten
watuwiltenkunt."Ophet voetbalveld
heetdatheenenweertikken.Eenclubdie
datvaakdoet,wilweleenspubliek verliezen.Opvallend wasdatdeuitvoerders van
dekosten-batenanalyse nu aluitgaan van
DeLambertVerheijeneducatievepeilbuisopBelgisch
grondgebiedmaaktgrondwaterzichtbaarvoorhet
grotepubliek.Optientallenplaatsenmhetlandzijn
dezepeilbuizeninmiddelsgeplaatst.

InhetnieuweWesterparkinAmsterdamkandestedelingdeovergangenvanoppervlakte-naargrondwaterervaren.
eennegatieveuitkomst.Alsbetrokken toeschouwer roeptdatdevraagopofdecoach
hetteamhetveldinstuurtomteverliezen?
Isdatwathetbestuur uitdraagt vanuiteen
visieopNederlandalsinternationaal watetlandwaarwatereenspeerpunt isbij het
Innovatieplatform eneen Nethetlands
WaterPartnership(NWP)bestaatdatde
exportvandeNederlandsewatetsectorde
komendevijfjaar wilverdubbelen.DeKRW
endedochtetrichtlijnGrondwater worden
doorveelpartijen alsmogelijkheden gezien.
Deroepomeenkrachtiger regievanuit
hetRijk klonkookophettweedeactualiteitencongresGrondwater op16februari.Was
hetdegewijde sfeerinMusisSacrumdie
vooreenlichtematheidzotgdeondanks
inspirerendewatermuziekvanErnsrBobbie
endeRest?Ofwashetdebteedtevande bijdragen,vanEuropeesbeleidviaWaterwet
totconcreetgrondwaterbeheer inAmersfoort,Dordrecht enNijmegen enaansprakelijkheidsvragen,diedeaanwezigenboeideen
vermoeide?Dedagvoorzitter, professor Peter
Driessen,lietzichnietuit hetveldslaanen
verwoorddedevraagvandezaalineen
oproepaandeminisreriesvanVROM,V&W,
LNVenEZomgezamenlijk deregierolvoor
hetgrondwaterbeheer optepakken.Omdat
deintegratievanwettenophetgebiedvan
ruimtelijke ordening,water,milieuen mijnbouwnogwel10à15jaarzalduren,is
samenwerking oprijksniveau dringend
gewenst.Develepraktijkvoorbeelden vanuit
stedelijkgrondwaterbeheer lietenziendat
hetpraktijkveld heelergcreatiefis inde
samenwerking,maarvaaktegendewettelij-

keenorganisatorischegrenzen aanloopt.
Vernieuwendepilotprojecten enexperimenten lijken dangeboden.
Doordepolitiekgefaciliteerde en
gesancrioneerdepilotszijn nodigvoorde
aanpak,organisatieenwettelijke basisvan
hetstedelijkegrondwaterbeheer metspecialeaandachtvoorinnovatievegebiedsgerichteenkostenbesparende aanpakvanhistorischeverontreinigingen, innovatieve
systeemmaatregelenvoordiffuse verontreinigingeninhetlandelijkgebied,organisatievandeverzamelingvandataen kennis
overhetgrondwateréndecommunicatie
overhetgrondwarer onderandereviavirtuelelandelijke enregionale kenniscentra,
onderwijs en publieksprojecten.
Opvallendwasdatervarenadviseursop
hetcongresonafhankelijk vanelkaarpleittenvooreenvergelijking tussen het beheer
vandeNederlandsegasbelenhet grondwaterbeheer.Debatenvanhet grondwatergebruikbedragenenkelemiljarden euro's
perjaar.Netalshetgrondwarer zelfzijn
dezebatenmindergoedzichtbaar.Beter
inzicht kanzekerhelpenom grondwater
nietalleenopdeKRW-agenda,maar ookop
deeconomischeagendavanDenHaagte
houden, fl"
Ebel Smidt enJohan vander Gun
(Platform Gebieds- en Systeemgericht Grondwaterbeheer)
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