provincie O,rentl1e

'

.·;. Waterhuishoudi ngsplan
Drenthe

1

Waterhuishoudingsplan
Drenthe

September 1993

2

3

INHOUD
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5..

Inleiding
Waarom een Waterhuishoudingsplan?
Wat is integraal waterbeheer?
Doorwerking naar beheersplannen
Looptijd van het plan
Leeswijzer

5
5
6
6
7
7

2.

De waterhuishouding in Drenthe
Waterhuishoudkundige karakteristiek van Drenthe
Het huidige beleid op het gebied van de waterhuishouding
Knelpunten en wensen

9

2.1.

2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.
4.9.
4.10.
4.11
4.12.

4.13.
4.14.

5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

6.
6.1.
6.2.

6.3.

7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Beleid voor heel Drenthe
Algemeen
Oppervlaktewaterkwantîteit
Oppervlaktewaterkwaliteit
Waterbodems
Grondwaterkwaliteit
Grondwaterkwantiteit
Functies
Beleid per waterhuishoudkundig systeem
Systeem Noordenveld
Systeem Drentse Aa
Systeem Oostermoerse Vaart
Systeem Smilde
Systeem Vledder- en Wapserveense Aa
Systeem Oude Vaart
Systeem Veenmarken
Systeem Nijeveen - Kolderveen
Systeem Wold Aa
Systeem Middenveld
Systeem Loo- en Drostendiep
Systeem Riegmeer
Systeem Bargerbeek
Primaire systeem
Grondwaterkwantiteitsbeheer
Drinkwater
Industriewater
Tijdelijke onttrekkingen
Beregening voor land- en tuinbouw
Organisatie en instrumentarium
Bestuurlijke organisatie
Overlegstructuren
Instrumentarium
Financiën
Waar komt het geld vandaan?
Noodzakelijke investeringen
Verwachte ontwikkeling heffingen en omslagen
Inzet algemene middelen
Sociaal economische gevolgen

9

10
11
13
13
13
15

16
16

17
18
21
21

22
23

24
24
25

26
27
.27
28
29

29
30
31
33
33

34
34

34
37

37
37

38
39
39

40

40
41
41

4

8.
8.1.
8.2.

9.
9.1.
9.2.

9.3.
1.

2.
3.
4a.
4b.
4c.

4d.
4e.

5.
6.

Consequenties voor andere beleidsvelden
Ruimtelijke Ordening
Milieu

43
43

Programma van uitvoering
Acties door de provincie
Acties door de waterbeheerders
Acties door anderen

45

Bijlagen
Oppervlaktewaterfuncties
Functies freatisch grondwater
Functies van het diepe grondwater
Getalswaarden algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000)
Overzicht van normen behorende bij de AMvB ex WVO
{Staatsblad 1983, nummer 606)
Overzicht van de normen behorende bij de AMvB ex WHVZ
(Staatsblad 1984, nummer 470)
Overzicht van de normen behorende bij de AMvB ex WVO
(Staatsblad 1983, nummer 606)
Overzicht van de normen behorende bij de AMvB ex WVO
(Staatsblad 1983, nummer 606)
Normen en referentiewaarden grondwater voor de bereiding van drinkwater
Het in kaart brengen van de verdroging

43

45
46

47
51

53
55
57

63
65

67
69
71

73

Tabellen

75

Kaarten

83

5

1.

Inleiding

t.t.

Waarom een Waterhuishoudingsplan?

In 1989 is de Wet op de waterhuishouding in het

Staatsblad gepubliceerd. Een van de doelstellingen van deze wet is het bevorderen van integraal
waterbeheer. Om deze doelstelling te kunnen
verwezenlijken is in de wet voorzien in één planstelsel voor de waterhuishouding in zijn geheel.
Dit planstelsel heeft dus betrekking op zowel
oppervlaktewaterkwaliteit, - kwantiteit alsook op
het grondwater. Het stelsel voorziet in verplichte
plannen op rijks-, provinciaal en waterschapsmveau.

Het doel van dit planstelsel is tweeledig. Enerzijds moet de onderlinge afstemming tussen de bij
het waterbeheer betrokken overheden worden
bevorderd. Anderzijds moet ook de afstemming
met andere beleidsterreinen, met name ruimtelijke ordening en milieu, worden bevorderd. Met
dit stelsel vervallen de bestaande afzonderlijke
plannen (Grondwaterplan en Waterkwaliteitsplan).
Wel is het beleid van deze plannen geïntegreerd in
dit Waterhuishoudingspl an.
Om het integrale waterbeheer in de pràktijk te
kunnen verwezenlijken is planvorming en de daarin opgenomen functietoekenning een belangrijk
hulpmiddel.

De provincie is bij uitstek het niveau waarop de
afstemming tussen de beleidsterreinen gestalte
moet krijgen. Provinciale staten stellen immers op
de beleidsterreinen, waterhuishouding, ruimtelij-

Fig.1.

ke ordening en milieu, strategische plannen vast.
Bovendien heeft de provincie op het gebied van
de waterschapsorganisatie en reglementering
bevoegdheden, zodat ook de afstemming van de
organisatie van het waterbeheer op de taken kan
worden gewaarborgd.
In het Waterhuishoudingsp]an worden de hoofdlijnen van beleid ten aanzien van de waterhuishoudkundige systemen vastgelegd. Een van de
belangrijkste onderdelen van het Waterhuishoudingsplan is de functietoekenning. Bij deze functietoekenning spelen zowel de belangenafweging
als de afstemming met andere beleidsterreinen een
grote rol. Dit is dus bij uitstek een taak voor de
provmc1e.

In het Streekplan wordt de ruimte over de diverse
belangen verdeeld. In het Milieubeleidsplan zal
aangegeven worden welke milieukwaliteiten worden nagestreefd en hoe deze moeten worden
bereikt. Hiermee is globaal de afbakening tussen
de diverse plannen gegeven. Er bestaat echter ook
een zekere overlap tussen de p1annen zodat het
geven van een exacte afbakening erg lastig is.
Daarom wordt er meer dan naar afbakening,
gestreefd naar een goede afstemming.
Naast het hiervoor omschreven strategische

karakter van het Waterhuishoudingsplan bevat
het plan ook operationele aspecten ten aanzien
van het grondwaterbeheer. Vandaar dat hieraan
een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd.

De planstructuur(overgenomen uit TWK 1986-8717367 nummer6)

Bestuurslaag

kwaliteit oppervlaktewater

Rijk

Nota Waterhuishouding

kwantiteit oppervlaktewater

grondwater

Beheersplan

Provincie
Provincie

Provinciaal waterhuîshoudingsplan
incl. grondwaterbeheersplan
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1.2.

Wat is integraal waterbeheer?

Zoals in de eerste paragraaf vermeld is wil de Wet
op de waterhuishouding het tot stand komen van
"integraal waterbeheer" bevorderen.
Integraal waterbeheer is in de Derde nota voor de
waterhuishouding gedefinieerd als: 11 Samenhangend beleid en beheer dat de verschillende overheidsorganen met strategische taken en beheerstaken op het gebied van het waterbeheer voeren
in het perspectief van de watersysteembenadering. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel
de interne functionele samenhang (de relaties
tussen kwantiteits- en kwaliteitsaspecten van het
oppervlaktewater en het grondwater} als met de
externe functionele samenhang (de relatie tussen
waterbeheer en andere beleidsterreinen als milieubeheer, ruimtelijke ordening en natuurbeheer)".
Om beleid en beheer van de diverse overheidslichamen op elkaar af te stemmen is eerder
genoemd planstelsel geïntroduceerd.
De in de definitie genoemde interne samenhang_
kan behalve via het planstelsel ook bevorderd
worden door het integreren van taken en
bevoegdheden op operationeel niveau. Omdat het
in de praktijk niet altijd mogelijk zal zijn alle

1.3.

Doorwerking naar beheersplannen

·De waterbeheerders, meestal zijn dî t waterschappen, moeten op grond van de Wet op de waterhuishouding een beheersplan vaststellen. Hierbij
moet rekening worden gehouden met het provinFig. 2.

taken in één hand te brengen blijft onderlinge
afstemming noodzakelijk.
Naast de interne afstemming is ook de externe
afstemming van belang. Waterbeheer is immers
geen doel op zich maar is (rand)voorwaardenscheppend voor een groot aantal belangen, die
echter ook afhankelijk zijn van andere beleidsvelden. De afweging van die belangen komt tot
uitdrukking in de functies van de waterhuishoudkundige systemen. Bij de afweging van belangen
spelen ook de mogelijkheden om bepaalde·
functies duurzaam te vervuJlen een grote rol. De
waterbeheerder tracht door inrichting en beheer
van waterhuishoudkundige systemen optimale
condities voor het vervulJen van de toegekende
functies te creëren. Om deze condities te behouden of te bereiken moeten de waterhuishoudkundige systemen worden beschermd tegen negatieve
invloeden. Deze bescherming kan niet alleen op
het terrein van de waterhuishouding worden gerealiseerd. Met name op het gebied van het milieubeheer zullen belangrijke inspanningen moeten
worden geleverd.

cîale Waterhuishoudingsplan. Een door de waterbeheerder vastgesteld beheersplan behoeft de
goedkeuring van gedeputeerde staten. Het Waterhuishoudingsplan moet dan ook als toetsings-

Interne en externe samenhangen binnen waterhuishoudkundige systemen

.---------1111111

Belangen:
Natuur ·
Landbouw
Industrie+ drinkwater

Aspecten:
Oppervlaktewaterkwatiteit
Oppervtaktewaterkwantiteit
Grondwaterkwatiteit
Gr ondw at erkwant lt eît

Ordenlno
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kader voor de beheersplannen kunnen functioneren. In het plan en de toelichting is daarom zo
concreet mogelijk aangegeven wat van de waterbeheerders wordt verwacht. Allereerst is dat
gedaan in de vorm van algemene doelstellingen
die voor de hele provincie gelden. Deze geven een
algemeen toetsingskader. Daarnaa~t is door de
functietoekenning aangegeven op welke functies
het waterbeheer zich richt in de onderscheiden
waterhuishoudk:undige systemen of onderdelen
daarvan. Bij de functies zijn normen en beheersvoorwaarden gegeven zodat toetsing mogelijk is.
Het beheersplan van een waterbeheerder die het
kwaliteitsbeheer heeft wordt ook getoetst aan het
Provinciaal Milieubeleidsplan. In Drenthe geldt
dit voor het beheersplan van het Zuiveringsschap.
Binnen het kader van het Waterhuishoudingsplan
heeft de waterbeheerder zijn eigen beleidsvrijheid. Zo is bij de functietoekenning uitgegaan van
een beperkt aantal functies. De beheerder kan bin-

Naast een nadere uitwerking van de functietoekenning is het ook de taak van de waterbeheerder
deze functietoekenning te operationaliseren. De
waterbeheerder zal concreet aangeven welke
maatregelen zullen worden genomen om de geformuleerde doelstellingen te bereiken. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat de beheerder in zijn beheersplan gemotiveerd aangeeft dat
het niet mogelijk is een toegekende functie en de
daarbij behorende doelstellingen te realiseren, of
dat dit slechts mogelijk is tegen buitenproportionele kosten. In het volgende Waterhuishoudingsplan kan dan worden aangegeven hoe met deze
situatie moet worden omgegaan. Op deze wijze
ontstaat een samenspel tussen het strategische en
het operationele niveau.

Looptijd van het plan

1.4.

Het Waterhuishoudingsplan heeft een looptijd
van 4 jaar. Deze periode kan door provinciale
staten eenmaal met 4 jaar verlengd worden (artikel 7 van de Wet op de waterhuishouding).
In het plan is de gewenste waterhuishoudkundige
situatie vastgelegd. Dit is gedaan door middel van
een beschrijving van de gewenste toestand per
waterhuishoudkundig systeem en door middel
van de functietoekenning. Bij de functies horen
normen en beschrijvingen van de gewenste toestand. Ook is per systeem een globale indicatie
van de gewenste grondwatersituatie gegeven. De
beschreven toestand is gezien het huidige beleid
feitelijk op dit moment gewenst. Een vergelijking
met de huidige toestand laat zien dat er veel meer
moet gebeuren dan er in 4 jaar redelijkerwijs
mogelijk is. Om de gewenste toestand te bereiken
1

1.5.

nen bepaalde functies nog een zekere differentiatie aanbrengen. Ook kan het soms nodig zijn de
begrenzing van de functies nader te detailleren.

is een aanzienlijk langere periode nodig namelijk
20 tot 25 jaar.
In het plan is zo concreet mogelijk aangegeven
wat er in de planperiode moet worden gerealiseerd. In de volgende planperiode zal dan opnieuw een stap in de aangegeven richting moeten
worden gezet.
Natuurlijk is het mogelijk dat na een of meerdere
planperioden een bijstelling van de gewenste toestand wordt gepleegd. Beleidsinzichten kunnen
immers in de loop van de tijd wijzigen. Toch is
het noodzakelijk nu die gewenste toestand vast te
leggen zodat richting kan worden gegeven aan
investeringen met een langere afschrijvingstermijn
dan de planperiode. Op deze wijze kan een grote
mate van continuïteit in het beleid worden bereikt
zonder dat dit leidt tot verstarring. ·

Leeswijzer

In dit plandeel van het Waterhuishoudingsplan
zijn alleen de belangrijkste beleidsuitspraken
opgenomen. Voor een motivatie van de gemaakte
keuzen wordt verwezen naar de bij dit plan behorende toelichting. In de toelichting wordt ook
waar nodig een nadere uitwerking gegeven van
hetgeen in dit plandeel is geschreven.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de waterhuishouding in Drenthe wordt verwezen naar de
Eindrapportage van de Werkgroep Voqrbereiding
Waterhuishoudingsplan.

Het Waterhuishoudingsplan is als .volgt opgebouwd.
In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving van
de waterhuishouding in Drenthe gegeven.
In hoofdstuk 3 zijn de doelstellingen voor de
waterhuishouding in Drenthe geformuleerd. Ook
wordt in dit hoofdstuk het beleid voor heel
Drenthe aangegeven. Tot slot wordt ingegaan op
de betekenis van de diverse functies die aan de
waterhuishoudkundige systemen kunnen worden
toegekend.
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In hoofdstuk 4 wordt het beleid per waterhuishoudkundig systeem gepresenteerd. De beschrijving bestaat telkens uit een beleidsvisie voor de
lange termijn en een bijbehorende gewenste
grondwatersituatie.
In hoofdstuk 5 wordt het grondwaterbeheer in
het kader van de Grondwaterwet beschreven.
Hoofdstuk 6 gaat in op de organisatie van het
waterbeheer en de noodzakelijke aanpassingen
van provinciale verordeningen, reglementen en
keuren.

Hoofdstuk 7 gaat in op de financiële gevolgen van
dit plan en de verwachte ontwikkelingen van de
omslagen en heffingen.
Hoofdstuk 8 geeft aan in hoeverre het voorgenomen beleid aanleiding geeft tot aanpassing van het
ruimtelijke en milieubeleid.
Het laatste hoofdstuk tenslotte bevat het programma van uitvoering en geeft dus een opsomming van alle concrete acties die uit het plan
voortvloeien.

9

2.

De waterhuishouding in Drenthe

Dit hoofdstuk bevat een beknopte samenvatting
van de eindrapportage van de Werkgroep Voorbereiding Waterhuishoudingsplan. Deze werkgroep had tot taak:
het beschrijven van de waterhuishouding in
Drenthe;

2.1.

het inventariseren van belangen en wensen;
het verzamelen van het bestaande beleid.

In de werkgroep hadden vertegenwoordigers van
diverse bij he_t waterbeheer betrokken instanties
zitting.

Waterhuishoudkundige karakteristiek van Drenthe

Drenthe neemt, waterhuishoudkundig gezien, in
een aantal opzichten een uitzonder1ijke positie
binnen Nederland in.
Drenthe is hoog gelegen ten opzichte van de
omgeving. Hierdoor kan het water onder vrij
verva1 afstromen naar de omgeving. Bovendien
stroomt er van nature geen water van elders naar
Drenthe.
Het percentage oppervlaktewater is in Drenthe
erg klein. De hoeveelheid zoet grondwater daarentegen relatief groot.
De ondergrond is over het algemeen goed doorlatend. De relatie tussen grond- en oppervlaktewater is dan ook vrij intensief. De grondwatersituatie wordt in sterke mate bepaald door het
peil van het oppervlaktewater, hoewel lokaal ook
grondwaterwinningen een grote rol kunnen
spelen.
De karakteristieke waterhuishoudkundige systemen in Drenthe zijn de beekdalen met de omhullende grondwaterlichamen. In de veenkoloniale
gebieden en enkele polderachtige gebieden langs
de rand van de provincie zijn geen beken aanwezig. Ook in deze gebieden bestaat het waterhuishoudkundig systeem uit een oppervlaktewaterstelsel met een omhullend grondwaterlichaam, zij
het dat het oppervlaktewa:terstelsel duidelijk
kunstmatig is.

Fig.3.

-

De grondwaterstand is in de afgelopen decennia
met gemiddeld 25 tot 40 cm gedaald. Bovendien is
de kwel in veel beekdalen belangrijk verminderd.
De oorzaak hiervan is vooral bewust menselijk
ingrijpen in de vorm van ontwatering en afwatering. Als gevolg van nieuwe maatschappelijke
inzichten wordt de huidige grondwatersituatie in
veel gebieden niet meer in overeenstemming met
de gewenste grondwatersituatie gevonden. Men
spreekt van verdroging.
De inrichting van het oppervlaktewaterstelsel is
eenzijdig afgestemd op de afvoer en soms ook
aanvoer van water. Met ecologische belangen is
slechts zeer beperkt rekening gehouden.
De kwaliteit van het oppervlaktewater laat op een
aantal punten nog te wensen over. Met name de
belasting met nutriënten is te hoog terwijl ook
voor zware· metalen veelvuldig te hoge gehalten
worden gemeten. De oorzaak ligt voor een. deel
in de diffuse belasting, maar ook lozingen van
effluent, ongezuiverde lozingen en riooloverstorten leveren een belangrijke bijdrage.
De water bodemproblematiek speelt ook in
Drenthe een belangrijke rol. De situatie in de
kanalen is inmiddels geïnventariseerd. Vervuiling
met PAK's en zware metalen blijkt \'eelvuldig

Relatie oppervlaktewater-grondwater

DRAINAGE - AFVOER

INFILTRATIE-AANVOER
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Fig. 4.

Karakteristiek w11,terhuishoudkundig
systeem; beek met omhullend

grondwaterlichaam

2.2.

voor te komen. De situatie in de kleinere wateren
is nog niet volledig duidelijk. Deze lijkt over het
algemeen beter dan in de kanalen maar ook hier
komen verontreinigingen voor. Daarbij moet worden bedacht dat het om een grote lengte aan
waterlopen gaat.

Het huidige beleid op het gebied van de waterhuishouding

Het rijksbeleid op het gebied van de waterhuishouding is verwoord in de Derde nota voor de
waterhuishouding (regeringsbeslissing 1990).
Belangrijke punten uit deze nota zijn:
- de watersysteembenadering als denkmodel
om het integraal waterbeheer in de praktijk
gestalte te geven;
verdergaande zuivering van afvalwater;
inrichting van het waterhuishoudkundig
systeem afstemmen op de functies;
- aanpak van de verdroging;
- waterschapsorganisatie volgens waterstaatkundige eenheden en zoveel mogelijk 11 all-in 11 •
Andere van belang zijnde rijksnota's zijn het
Nationaal Milieubeleidsplan(+), het Natuurbeleidsplan, de Vierde nota op de ruimtelijke
ordening (extra}, de Structuurnota landbouw en
het Meerjarenplan gewasbescherming.
Het provinciale beleid op het gebied van de waterhuishouding is vastgelegd in een aantal plannen
die echter slechts een deel van de waterhuishouding bestrijken. Per plan worden hierna de belangrijkste punten genoemd.
Het Waterkwaliteitsplan (1988) richt zich op het
bereiken van de woordelijke omschrijving van de
basiskwaliteit voor alle wateren. Daarnaast is aan
een aantal wateren een specifieke functie toegekend, waarvoor strengere kwaliteitseisen gelden.
Het besluit van provinciale staten van 5 oktober
1988 over de wateraanvoer (Wateraanvoerplan)
geeft aan welke mogelijkheden er voor de wateraanvoer in de verschillende gebieden zijn.

Het Grondwaterplan (1986) heeft tot doel: een
zorgvuldig beheer van het grondwater ten aanzien van zowel hoeveelheid als hoedanigheid,
afgestemd op de betrokken belangen.
Belangrijke punten zijn:
- voor drink- en industriewatervoorziening
wordt in principe grondwater ter beschikking
gesteld;
bij de vergunningverlening spelen noodzaak
en alternatieve mogelijkheden een nadrukkelijke rol;
er is een aantal gebieden aangegeven die richtinggevend zijn voor de locatiekeuze voor de
openbare drinkwatervoorziening;
grondwater voor beregening wordt ter
beschikking gesteld indien er geen of onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is.
Het Grondwaterbeschermingsplan (1988) zorgt
voor een milieuhygië~ische bescherming van de
bestaande winningen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.
In het Streekplan Drenthe (1990) staat het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit centraal. Hiertoe
is het begrip ruimtelijke basiskwaliteit geïntroduceerd. Men wil in ieder gebied een bepaald minimum aan waarden handhaven of versterken.
De gebiedskenmerken, die zijn aangegeven in
tabel1en en op kaarten, vormen hiervoor een
belangrijke basis.
De verdeling van de ruimte over de diverse belangen in het landelijk gebied is weergegeven door
middel van een indeling van het gebied in zes
zones. Per zone zijn onder andere uitspraken gedaan over de mogelijkheden de waterhuishouding

11

aan te passen aan de wensen van de diverse belangen.
De ontwikkelingskaart van het Streekplan geeft
een aantal gewenste ontwikkelingen aan. Deze
ontwikkelingen hebben voor een belangrijk deel
relaties met de waterhuishouding.

gebieden is van belang omdat het enerzijds uitspraken doet in de richting van de waterhuishouding en anderzijds een belangrijke rol kan gaan
v~rvullen in de bescherming van watersystemen
tegen diffuse verontreiniging.
Het Provinciaal natuurbeleidsplan is eveneens van
belang. Hiermee wordt onder andere een provinciale uitwerking van de ecologische hoofdstructuur gegeven.

Een aantal plannen dat in voorbereiding is heeft
ook raakvlakken met de waterhuishouding.
Het Intentieprogramma bodembeschermings-

2.3.

Knelpunten en wensen

Een groot aantal belangen stelt eisen aan de waterhuishouding. De landbouw stelt eisen aan de aanen afvoer van water en de ontwatering. De natuur
stelt op deze punten ook eisen. Deze zijn echter
vaak tegengesteld aan die van de landbouw.
Bovendien stelt de natuur specifieke eisen aan de
waterkwaliteit.
Voor de drink- en industriewatervoorzienîng is
de beschikbaarheid van voldoende water van een
geschikte kwaliteit van groot belang.
Het onttrekken van water voor de drink- en
industriewatervoorziening heeft weer gevolgen
voor andere belangen, zoals landbouw en natuur.
Andere bij de waterhuishouding betrokken belangen zijn: volksgezondheid, scheepvaart, bebouwing en infrastructuur, recreatie en de (sport)visserij. ·
De wensen van de diverse belangen zijn zowel in
algemene zin, als per gebied aangegeven in de
Eindrapportage van de Werkgroep Voorbereiding
Waterhuishoudingsplan. Hierin zijn ook de
belangrijkste knelpunten aangegeven.
Deze zijn:

Fig. 5.

de diffuse belasting van het oppervlaktewater.
Deze is veel te groot om de gewenste waterkwaliteit te kunnen bereiken;
de verdroging. Door de daling van de grondwaterstand in de afgelopen decennia zijn veel
natuurwaarden verloren gegaan en nog steeds
gaan veel natuurwaarden achteruit;
het ontbreken van samenhangend beheer. De
samenhang binnen het waterbeheer is groot.
Kwaliteit en kwantiteit, grond- en oppervlaktewater beïnvloeden elkaar wederzijds. Maar
ook beïnvloedt de waterhuishouding in het
ene gebied die in het andere. Met deze samenhang is in het verleden vaak te weinig rekening gehouden. De gevolgen worden nu
zichtbaar.
de waterbodemproblematiek. De verontreinigde waterbodems hebben een negatieve
invloed op de waterkwaliteit, onder andere
door de nalevering van fosfaat. Bovendien
stijgen de kosten van baggerwerkzaamheden
sterk door de problemen met het verwerken
van de baggerspecie.

-

Functies moeten toegekend worden aan beheersbare eenheden
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3.

Beleid voor heel Drenthe

3.1.

Algemeen

De algemene doelstelling voor de waterhuishouding in Drenthe luidt: het hebben en houden van
waterhuishoudkundige systemen die de toegekende functies duurzaam kunnen vervullen zonder
dat mogelijkheden om in de toekomst andere
functies te vervullen verloren gaan.

Om deze doelstelling te verwezenlijken is een
minimaal niveau gedefinieerd waaraan alle waterhuishoudkundige systemen zouden moeten voldoen ongeacht de toegekende functie. Dit minimaal niveau is vastgelegd door middel van normen en beheersvoorwaarden die hierna per aspect
worden vermeld.
Dit houdt onder meer in dat kleine natuurgebieden en natuurlijke elementen in het agrarisch
gebied vanuit de waterhuishouding worden ondersteund als dit geen onevenredige belemmeringen voor de toegekende functies oplevert. Kaart 5
vormt hierbij een leidraad.
Doe1stel1ing voor de planperiode: alle nieuwe
plannen zijn afgestemd op de algemene uitgangspunten. Bestaande plannen zijn, waar dit in overleg mogelijk is, hieraan aangepast.
Om de waterhuishoudkundige systemen te
beschermen wordt gestreefd naar vermindering

3.2.

van de verontreiniging. Daarnaast wordt het
"stand-still 11 - beginsel gehanteerd. Op termijn
moeten alle wateren gaan voldoen aan de algemene milieukwaliteit.
Wat betreft de inrichting van de waterhuishoudkundige systemen wordt gestreefd naar een zekere variatie en het zoveel moge1ijk handhaven van
het oorspronkelijke karakter.

Bij het reguleren van de oppervlaktewaterpeilen
en de daarvan afhankelijke grondwaterstanden
wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke stand
als de functie van het waterhuishoudkundig
systeem toelaat.
Ten aanzien van het gebruik van water worden de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
zuinig gebruik van water staat voorop;
er moet altijd voldoende zoet water van geschikte kwaliteit voor de openbare drinkvoorziening beschikbaar zijn; het gebruik van
opperv1aktewater naast grondwater is hierbij
nadrukkelijk in beeld;
- voor alle soorten gebruik geldt dat er een
voorkeur bestaat voor het gebruik van oppervlaktewater als de kwaliteit dit toelaat;
gebruik van water mag geen onevenredige
schade aan andere belangen toebrengen.

Oppervlaktewaterkwantiteit

Ongeacht de functie gelden voor het kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater de volgende
uitgangspunten:
er wordt zoveel mogelijk water geconserveerd;
bij het inrichten van het waterlopenstelsel
wordt getracht het oorspronkelijk karakter
zoveel mogelijk te handhaven of te versterken. Bovendien wordt een zekere variatie
nagestreefd. Hierbij wordt ook rekening
gehouden met ecologische belangen;
- voor de doorspoeling en het op peil houden
van stadswateren moet voldoende water beschikbaar zijn;
de waterhuîshoudk:undige gevolgen van
bodemdaling als gevolg van aardgaswinning
kunnen worden gecompenseerd;

de mogelijkheden om de waterhuishoudkundige gevolgen van maaîveldsdaling als gevolg
van oxydatie en klink te compenseren zijn
afhankelijk van de functietoekenning.
Het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer richt zich
daarnaast op de functies van het freatische grondwater en het oppervlaktewater zoals die op de
functiekaarten zijn aangegeven.
Dit houdt onder meer· het volgende in:
het peil beheer is afgestemd op de gewenste
grondwatersituatie zoals aangegeven bij de
waterhuishoudkundîge systemen;
de waterbeheerders geven in hun beheersplannen de streefpeilen voor het oppervlaktewater
aan;
bij ingrepen in de inrichting of bij wijzigingen
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Foto 1.

Conservering van water door middel van een stuw

Foto 2.

Natuurvriendelijke inrichting van een waterloop
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in het peilbeheer worden de effecten op de
omgeving, met name op de grondwaterstand,
en de gevolgen voor de diverse belangen
duidelijk in beeld gebracht;
de inrichting van het oppervlaktewaterlopenstelsel is of wordt mede afgestemd op de
natuur- en viswaterfuncties van het oppervlaktewater; wateren met een natuurfunctie op
hoog of midden niveau hebben hierbij prioriteit.

3.3.

Doelstellingen voor de planperiode
Van alle wateren met een natuurfunctie op
hoog of midden niveau is aangegeven waar
natuurvriendelijke inrichting plaats zal vinden. Hierbij is een fasering van de uitvoering
aangegeven. De uitvoering van de werken is
gestart (zie actiepunt W9).
De streefpeîlen voor het oppervlaktewater
zijn in de beheersplannen vermeld. Hierbij
wordt een relatie gelegd met de grondwaterstand.

Oppervlaktewaterkwaliteit

Alle oppervlaktewateren moeten op termijn gaan
voldoen aan de algemene milieukwaliteit 2000
conform de Derde nota voor de waterhuishouding.
Vermindering van de verontreiniging vormt de
primaire doelstelling bij het te voeren beleid.
Daarnaast wordt het stand-still-beginsel toegepast, daar waar de primaire doelstelling niet
wordt gehaald.
Verder gelden voor het kwaliteitsbeheer de volgende uitgangspunten:
verontreiniging wordt bestreden bij de bron.
Pas als dil.t niet mogelijk is of onvoldoende
resultaat oplevert wordt overgegaan tot een
effectgerichte aanpak;
er wordt gebruik gemaakt van de best bestaande technieken om de lozing van zwarte-lijststoffen te verminderen;
bij lozing op wateren met natuurfunctie hoog
niveau wordt een lozingsverbod ingesteld of
moet, indien dit niet mogelijk is, de best
bestaande techniek worden toegepast;
vermindering van de lozing van fosfaat en
stikstof door rioolwaterzuiveringsinrichtingen geschiedt volgens het rijksbeleid;
emissies van zuurstofbindende stoffen dienen
verder te worden teruggedrongen;
- voor wateren met een specifieke natuurfunctie gelden ecologische normen;
de diffuse belasting met eutrofiërende en
andere schadelijke stoffen moet sterk verminderen. Dit zal vooral moeten worden gereali-

seerd via het beleid ten aanzien van bodem en
lucht, met name op nationaal niveau;
lozingen op wateren met een natuurfunctie
op midden niveau worden gestaakt als er een
overwegende invloed op de waterkwaliteit is.
Als staken van de lozing niet mogelijk is
wordt gebruik gemaakt van de best uitvoerbare technieken om de belasting van het
oppervlaktewater te verminderen.
Doelstellingen voor de planperiode
Alle wateren met een natuurfunctie op hoog
of midden niveau zijn getoetst aan de voorlopige ecologische normen.
Van de regenwateroverstorting op wateren
met een natuurfunctie op hoog niveau is 50%
ge:;aneerd of is de sanering in uitvoering.
- Van alle regenwateroverstorten op wateren
met een natuurfunctie op midden niveau is
getoetst of deze een overwegende invloed op
de waterkwaliteit hebben.
Van de regenwateroverstorting op wateren
met een natuurfunctie op midden niveau die
een overwegende invloed op de waterkwaliteit heeft is 50% gesaneerd of is de sanering in
uitvoering.
Verdergaande kwaliteitseisen gelden voor aangewezen oppervlaktewateren met specifieke functies zoals zwemwater*, water voor drinkwaterbereiding, water voor karperachtigen* en wateren
met natuurfuncties.
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Waterbodems

De problematiek van de verontreinigde waterbodems omvat twee aspecten. Ten eerste het
aspect van de verontreinigde bodem op zich. Hier
spelen met name de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onder andere waterkwaliteit)
een rol. Ten tweede het probleem van de verontreinigde specie die vrijkomt bij baggerwerkzaamheden. Dit laatste is een afvalstoffenprobleem.
Baggeren van waterbodems kan nodig zijn om de
volgende redenen:
de waterbodem levert ernstige risico's voor de
volksgezondheid of het milieu op en moet
gesaneerd worden;
de waterbodem beïnvloedt de waterkwaliteit
negatief, bij voorbeeld door de nalevering van
fosfaat;
de watergang moet op diepte worden
. gebracht ten behoeve van de scheepvaart of
de waterbeweging.
Waterbodems worden ingedeeld in de kwaliteitsklassen 1 tot en met 4, waarbij klasse 4 de sterk·
verontreinigde waterbodems omvat en de waterbodems in klasse 1 het minst verontreinigd zijn.
De provincie zal proberen het omgaan met bag-.
gerspecie in een convenant met de diverse waterbeheerders te regelen. De volgende uitgangspunten zullen aan dit convenant ten grondslag
moeten liggen:
waterbodems klassen 3 en 4 worden opgenomen in het Bodemsaneringsprogramma;

3.5.

baggerspecie klassen 3 en 4 wordt onder IBCcriteria (isoleren, beheersen, controleren)
gestort;
er komen concrete richtlijnen wanneer en
onder welke voorwaarden een deel van de
klasse-2-baggerspecie op de kant mag worden
verwerkt;
voor de aanvang van baggerwerkzaamheden
dient altijd onderzoek naar de kwaliteit van
de specie plaats te vinden.
Er worden richtlijnen gegeven in welke gevallen
dit onderzoek achterwege kan blijven;
de provincie zal, in samenwerking met de
waterbeheerders" bergingslocaties voor verontreinigd baggerslib zoeken;
in natuurgebieden. en grondwater- of bodembeschermingsgebieden wordt geen baggerspecie op het land verwerkt, tenzij de kwaliteit
van de ontvangende bodem hierdoor niet
verslechterd.
Doelstellingen voor de planperiode
Het omgaan met baggerspecie is geregeld.
De waterbeheerders beschikken over bergingsmogelijkheden voor de opslag van verontreinigde baggerspecie.
Er is duidelijk aangegeven waar en wanneer
onderzoek naar de baggerspeciekwaliteit
voorafgaande aan baggerwerkzaamheden
achterwege kan blijven.

Grondwaterkwaliteit

Algemene eisen voor de grondwaterkwaliteit zijn
nog in ontwikkeling. Voor bepaalde functies zijn
wel normen geformuleerd. Dit is bij voorbeeld
het geval bij de functie grondwater voor de bereiding van drinkwater.
Bij de functietoekenning îs rekening gehouden
met de natuurlijke gesteldheid van het grondwater. De noodzaak en de gevolgen van het instellen van beschermingsgebieden zijn hier eveneens
bij betrokken.
De bescherming van het grondwater is geregeld in
de Wet bodembescherming. Dit onderwerp is dus
een onderdeel van het milieubeleid en zal in de
planvorming op dat beleidsterrein nader moeten
worden uitgewerkt. Voor het welslagen van het
integraal waterbeheer is een goede bescherming

* Functie is niet aangegeven op kaart; zie
hiervoor 3.7

van de grondwaterkwaliteit echter onontbeerlijk.
De belangrijkste punten zijn:
het tot stand komen van een adequaat algemeen beschermingsniveau heeft hoge prioriteit;
rond grondwaterwinningen ten behoeve van
de openbare drinkwatervoorziening worden
beschermingszones gehandhaafd of ingesteld;
potentiële winningen dienen hun potenties te
behouden;
een aantal beekdalen zal in het kader van het
Intentieprogramma bodembeschermingsgebieden extra bescherming krijgen;
het stimuleren van gemeentelijke rioleringsplannen;
voor de Drentsche Aa zal ten behoeve van de
winning van oppervlaktewater voor de openbare drinkwatervoorziening, naast de aanwijzing van een bodembeschermingsgebied, een
grondwaterbeschermingsgebied worden ingesteld.

17

FotoJ.

Beschermingszone rond drinkwaterwingebied De Groeve

Doelstellingen voor de planperiode
In het kader van het Grondwaterbeschermingsplan II is er duidelijkheid over de noodzaak tot
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bescherming van potentiële winningen.
Een aantal beekdalen is als bodembeschermingsgebied aangewezen.

Grondwaterkwantiteit

Het centrale thema binnen het grondwaterbeheer
is de verdroging.
Het rijk heeft bij de signalering van het probleem
van de verdroging een zeer ruime defenitie van de
verdroging gehanteerd. Deze defenitie lijdt ertoe
dat vrijwel heel Drenthe als verdroogd zou worden aangemerkt. Het presenteren van een dergelijk beeld zou de suggestie wekken dat dat er in
heel Drenthe gestreefd wordt naar verhoging van
de grondwaterstand. Dit is echter niet juist omdat
de grondwaterstand in grote delen van de provincie op een niveau is dat uitstekend past bij de
functies die deze gebieden moeten vervullen, .
zoals landbouw of stedelijk gebied. Om het probleem beleidsmatig hanteerbaar te maken wordt
daarom uitgegaan van de gewenste grondwatersituatie. Deze gewenste grondwatersituatie is
gekoppeld aan de functietoekenning zoals die op
kaart 3 is weergegeven. Door nu een vergelijking
te maken tussen de gewenste grondwatersituatie
en de huidige grondwatersituatie worden gebieden opgespoort waar een verhoging van de grondwaterstand of het herstellen van de kwel gewenst
is. Deze gebieden zijn aangegeven op kaart 6.
Gezien de provinciale schaal waarop deze gebie-

den zijn onderscheiden levert de gepresenteerde
kaart een globaal beeld op. Kleinere gebieden zijn
niet opgenomen. Doordat de gegevens over de
huidige grondwatersituatie niet voor alle gebieden
even actueel zijn en de systematiek vrij grof is
moet de kaart in de planperiode nog verder worden aangevuld. Voor een verdere uiteenzetting
wordt verwezen naar bijlage 6.
Gebieden waar de grondwaterstand lager is dan
de gewenste grondwaterstand en/of gebieden
waar de kweldruk onvoldoende is, worden als
verdroogd aangemerkt (zie kaart 6).
Het beleid richt zich op een reductie van 25.% in
het jaar 2000 van die gebieden die als verdroogd
staan aangemerkt.
Om dit te kunnen bereiken is naast een inspanning van de provincie een forse inspanning van de
oppervlaktewaterbeheerders nodig.
Voor het kwantitatieve grondwaterbeheer gelden
de volgende uitgangspunten.
- Voor de verdroogde gebieden zal door de
oppervlaktewaterbeheerder een plan van aanpak worden opgesteld en in het beheersplan
worden gepresenteerd.
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Het beleid richt zich op het hebben en houden van een zo groot mogelijke voorraad zoet
grondwater van een goede kwaliteit, met het
oog op de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen.
- Bij de vergunningverlening in het kader van
de Grondwaterwet wordt de bij de waterhuishoudkundige systemen aangegeven gewenste
grondwatersituatie in acht genomen.
Voor laagwaardig gebruik wordt in beginsel
geen grondwater ter beschikking gesteld. In
concrete gevaJlen zal echter het totale milieueffect van alternatieven en het gebruik van
grondwater tegen elkaar worden afgewogen.
- De provincie zal vergunningen voor bestaande .grondwaterwinningen voor laagwaardig
gebruik heroverwegen.
- Grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening wordt alleen ter beschikking
gesteld in de hiervoor aangewezen gebieden.
Grond\vater voor de beregening van land- en
· tuinbouwgewassen wordt alleen ter beschikking gesteld indien er geen oppervlaktewater
ter beschikking is en de functietoekenning
zich hier niet tegen verzet.
- Bij aanvragen voor vergunningen in het kader
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van de Grondwaterwet worden de effecten
van reeds bestaande winningen in dezelfde
omgeving mede in beschouwing genomen.
Doelstellingen voor de planperiode
- De kaart met de verdroogde gebieden is aangevuld.
Voor alle verdroogde gebieden is een plan van
aanpak opgesteld waarbij, op basis van ecologische doelstellingen, een nadere invulling
wordt gegeven van de gewenste grondwatersituatie.
- Voor alle gebieden waar de aanpak van de
verdroging als grotendeels uitvoerbaar is aangemerkt, zijn de noodzakelijke maatregelen
uitgevoerd of in uitvoering.
Voor 50% van de gebieden waar de aanpak
van de verdroging als deels uitvoerbaar is
aangemerkt zijn maatregelen uitgevoerd en/of
in uitvoering. Indien mogelijk kunnen maatregelen ook in de overige categorieën worden
ingevuld.
Voor de overige doelstellingen op het gebied van
het grondwaterbeheer wordt verwezen naar
hoofdstuk 5.

Functies

In dit Waterhuishoudingsplan zijn functies toege. kend aan het oppervlaktewater, het freatisch
grondwater en het diepe grondwater. Deze functietoekenning is op elkaar afgestemd. Omdat de
functietoekenning voor elk aspect op andere delen van het waterhuishoudkundig systeem betrekking heeft, wil dit niet zeggen dat de functietoekenning ook identiek is.
De functies voor het oppervlaktewater zijn richtinggevend voor de waterkwaliteit en voor de inrichting en het beheer van het waterlopenstelsel.
De functies voor het freatisch grondwater geven
aan op welk grondgebruik de gewenste grondwatersituatie is afgestemd. Ze geven aan waarop
het "conditioneren van de bodem 11 zich dient te
richten. Daarmee zijn deze functies richtinggevend voor het peilbeheer van het oppervlaktewater en voor de ontwatering maar ook voor de
waterkwaliteit.
De functies voor het diepe grondwater zijn richtinggevend voor de vergunningverlening in het
kader van de Grondwaterwet. Gedepûteerde
staten dienen hier bij de vergu~ingverlening
rekening mee te houden.
Er is bewust gekozen voor een beperkt aantal
functies. Dit geeft de mogelijkheid aan de beheerders om de functies, indien gewenst, te differentiëren. Het realiseren van de doelstellingen die uit
de functietoekening voortvloeien zal een langere

periode in beslag nemen, te denken valt aan 20 tot
25 jaar. Deze lange periode is onder andere nodig
om de noodzakelijke investeringen te kunnen
spreiden. Ook het huidige grondgebruik laat een
snelle realisering van de doelstellingen vaak niet
toe. Dit geldt met name bij het realiseren van de
doelstellingen van de natuurfuncties. De inrichting van het waterhuishoudkundige systeem zal in
het algemeen volgen op het grondgebruik. Wel is
het zo dat toegekende functies een onmiddellijk
preventief effect hebben.
Voor het oppervlaktewater worden de volgende
functies gehanteerd:
zwemwater
- water voor de bereiding van drinkwater
water voor karperachtigen
natuurfunctie op hoog niveau
- natuurfunctie op midden niveau
de algemene functie
De functies zijn omschreven in bijlage 1.
Functietoekenning aan oppervlaktewater heeft
plaatsgevonden voor grotere waterlopenstelsels of
gebieden met oppervlaktewater. Voor kleine geïsoleerde wateren zal de functietoekenning plaatsvinden in het beheersplan van de waterkwaliteitsbeheerder.
De functietoekenning wordt toegelicht in hoofd-
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stuk 4 en staat weergegeven op kaart 2. Daarnaast
geldt:
alle wateren in een natuurgebied hebben een
natuurfunctie op hoog niveau;
alle meren en beken met een natuurfunctie op
hoog of midden niveau hebben tevens de
functie water voor karperachtigen;
alle wateren waaraan geen specifieke functie
is toegekend hebben de a]gemene functie.
Voor het freatisch grondwater worden de volgende functies gehanteerd:
functie stedelijk gebied
landbouwfunctie
natuurfunctie
ondersteuningsfunctie
algemene functie.
De functies zijn omschreven op bijlage 2. Functietoekenning heeft voor heel Drenthe plaatsgevon-

den en staat weergegeven op kaart 3. De functiètoekenning wordt per waterhuishoudkundig
systeem toegelicht in hoofdstuk 4.
Aan het diepe grondwater in een aantal gebieden
wordt de functie grondwater voor de bereiding
van drinkwater toegekend. Dit is gebeurd voor de
intrekgebieden van de bestaande winningen en
een selectie van de aantrekkelijke gebieden uit het
Grondwaterplan. Van deze gebieden heeft een
aantal de aanduiding eerste voorkeur gekregen.
Een en ander staat weergegeven op kaart 4. Op
deze kaart is ook een aan.tal gebieden.aangegeven
waar in verband met aanwezige natuurwaarden,
die geleid hebben tot een natuurfunctie voor het
freatisch grondwater, een zeer terughoudend
beleid ten aanzien van grondwateronttrekkingen
zal worden gevoerd. De functies van het diepe
grondwater zijn omschreven in bijlage 3.
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4.

Beleid per waterhuishoudkundig
systeem

In dit hoofdstuk wordt per waterhuishoudkundig
systeem kort het beleid weergegeven. Naast hetgeen hier is vermeld geldt de functietoekenning,
zoals die op de kaarten 2 tot en met 4 is weergegeven, en de bij de functies behorende bepalingen.
Hierbij is voornamelijk aandacht besteed aan de
belangen landbouw, natuur en openbare drinkwatervoorziening. De overige belangen (industrie, recreatie enz.) worden vooral door het alge-

4.1.

Systeem Noordenveld

In de beekdalen van het Peizerdiep en het noordelijk laagveengebied is de waterhuishouding optimaal afgestemd op de natuurwaarden. Dit betekent kwel in het maaiveld ten behoeve van kwelafhankelijke vegetaties. In het schetsontwerp van
de herinrichting Roden-Norg is al een nadere uitwerking en begrenzing van dit gebied opgenomen. Verder is de waterhuishouding in de zone-1en -2-gebieden (Streekplan) afgestemd op de landbouw. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat er
geen beïnvloeding van de gebieden met een
natuurdoelstelling mag plaatsvinden. Bij ontwikkelingen in het kader van de herinrichting Roden
Norg wordt aangesloten. De huidige drinkwaterwinning Nietap blijft vooralsnog gehandhaafd.
Het is duidelijk dat de winning zich moeilijk verdraagt met de doelstelling kwel in het maaiveld.

Foto 4.

mene beleid gediend.
Bij ieder systeem is ook globaal de gewenste
grondwatersituatie aangegeven. Dit is gedaan met
behulp van de begrippen kwel en grondwatertrap.
Kwel is de stroming van grondwater naar het
landoppervlak. De grondwatertrap (GT) geeft een
indicatie voor de stand en de fluctuatie voor het
grondwater; GT 1 is hierbij de natste situatie en
GTVII de droogste.

Vistrap in het Peizerdiep

Onderzoek zal uit moeten wijzen of het op termijn mogelijk en zinvol is een deel van de grondwaterwinning te vervangen door oppervlaktewaterwinning, bij voorbeeld uit het Peizerdiep.
Hiertoe is de mogelijkheid van oppervlaktewaterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening meegenomen. Een dergelijke winning past goed in de natuurdoelstelling van de
beek:dalen van het Peizerdiep.
Grondwatersituatie:
kwel naar de beekdalen van het Peizerdiep en
het noorde1ijk laagveengebied met invloed tot
in maaiveld;
GT II in de beekdalen van .het Peizerdiep en
het noordelijke veengebied;
- GT III* in de veenweidegebieden met een
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-

landbouwkundige doelstelling;
GT'en IV en VI in de overige landbouwgronden.

Naast de algemene doelstellingen gelden voor dit
systeem de volgende doelstellingen voor de planperiode.
- Van de lozingen op het wateren met een
natuurfunctie op hoog niveau is 50% gesaneerd of is de sanering in uitvoering.
Er ligt een vastgesteld Herinrichtingsplan
Roden-Norg dat mede gericht is op het berei-

4.2.

-

ken van de gewenste grondwatersituatie.
Er is duidelijkheid over een alternatieve route
voor de afvoer uit het bemalen gebied in het
waterschap Smilde (zie actiepunt W6).
Er is duidelijkheid over de effecten van een
vermindering van de winning Nietap (zie
actiepunt P3).
Er is duidelijkheid over de mogelijkheden het
oppervlaktewater uit het Peizerdiep te gebruiken voor de openbare drinkwatervoorziening.
De aanpak van de verdroging in gebied Ndv 4
(zie kaart 6) is in uitvoering.

Systeem Drentse Aa

Het oppervlaktewater in de Drentsche Aa wordt
ter beschikking gesteld voor oppervlaktewaterwinning. Dit betekent dat de huidige oppervlaktewaterwinning ondersteund wordt en eventueel
uitgebreid kan worden. Verder ·staat een zo'n optimaal mogelijke waterhuishoudkundige situatie
voor de natuurwaarden in het beekdal voorop.
Het beheer wordt afgestemd op kwelafhankelijke

Foto .5.

-

beekdalvegetaties in de percelen in het beekdal en
een natuurlijk ecosysteem in de beek. Dit betekent dat de grondwaterstand in het beekdal in de
winter en het voorjaar tot in het maaiveld staat en
in de zomer niet te ver uitzakt.
Ook in de direct aan het beekdal grenzende gronden wordt een zo>n hoog mogelijke grondwater-

Grondwaterstandsbuis in het beekdal van het Gasterensche Diep
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stand nagestreefd~ Verder dient er gedurende het
gehele jaar een kwelsituatie in het beekdal te
bestaan. Hierbij dient de kwelintensiteit toe te
nemen ten opzichte van de huidige situatie. De
effecten van· het pompstation Assen op de
Drentsche Aa zullen worden onderzocht.
Grondwatersituatie:
kwel aan maaiveld in de beekdalen;
- in beekdal GT II;
- in de aan het dal grenzende gronden GT III
of V.

4.3.

Systeem Oostermoerse Vaart

Er wordt van uitgegaan dat de extra behoefte aan
water voor de openbare drinkwatervoorziening in
Noord-Dr.enthe uit het systeem Oostermoerse
Vaart moet komen. De extra behoefte wordt in
eerste instantie gedekt met grondwater. De potenties voor het winnen van oppervlaktewater ten
behoeve van de drinkwatervoorziening moeten
echter behouden blijven.
In de grotere aaneengesloten gebieden, die in het
huidige beleid reeds een landbouwkundige functie hebben, krijgt de landbouw prioriteit. De
waterhuishouding richt zich in deze gebieden op
de landbouw. Met uitzondering van de Exloosche
Landen waar natuurontwikkeling die in het kader
van de ruilverkaveling Odoorn gestalte kan krijgen wordt ondersteund. Als nevendoelstelling
richt de waterhuishouding zich op behoud van de
Foto6.

Naast de algemene doelstellingen gelden voor dit
systeem de volgende doelstellingen voor de planperiode.
De regenwa teroverstorten van Rolde en Assen (Nijlandsloopje) zijn gesaneerd.
De bescherming van de oppervlaktewaterwinning is gerealiseerd.
- Er is een plan waarin aangegeven staat hoe
een optimale conservering wordt gerealiseerd
en van dit plan is een een deel uitgevoerd.
- Er is duidelijkheid over de effecten van de
grondwaterwinning te Assen op de natuurwaarden in het beekdal van de Drentsche Aa.

Hunzedal

natuurwaarden in de kleinere natuurlijke elementen op de Hondsrug.
Aangezien deze natuurgebieden op de hogere
gronden liggen, heeft dit geen gevolgen voor de
huidige waterhuishoudkundige situatie. In een
strook langs de natuurgebieden mag de waterhuishouding pas dan veranderd worden als aangetoond is dat er geen negatieve effecten in de
natuurgebieden optreden. Tot slot zal het oppervlaktèwaterbeheer van het beekstelsel van de
Hunze zich mede richten op het ontwikkelen van
aquatische levensgemeenschappen (natuurfunctie
op midden niveau). Dit houdt onder meer in dat
de inrichting van de beek en de oevers hierop aangepast moeten worden. Het begrip oever moet
hierbij breed worden uitgelegd.
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Gezien de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater staat de waterkwaliteit van de Hunze enigszins onder druk vanwege
de toegekende landbouwfunctie aan het freatisch
grondwater. Verwacht wordt dat de aanscherping
van het milieubeleid op de langere termijn toch
kansen biedt voor een verbetering van de oppervlaktewa terkwalîteit en daarmee voor de ontwikkeling van een kansrijke aquatische levensgemeenschap.
Wateraanvoer kan plaatsvinden overeenkomstig
het Wateraanvoerplan.

4.4.

Naast de algemene doe] stellingen gelden voor dit
systeem de volgende doelstellingen voor de planperiode.
Binnen het gebied dat in het Wateraanvoerplan is aangewezen is de wateraanvoer geoptimaliseerd.
Er is duidelijkheid over de mogelijkheden het
oppervlaktewater uit de Hunze te gebruiken
als bron voor de openbare drinkwatervoorziening.

Systeem Smilde

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de landbouwkundige mogelijkheden ondersteund worden. De waterhuishouding is afgestemd op land~
bouwkundige normen. Daarnaast wordt gestreefd
naar het behoud van de natuurwaarden in de
natuurgebieden. Gegeven het feit dat deze natuurgebieden op de hogere gronden liggen, heeft dat
geen gevolgen voor de huidige waterhuishoudkundige situatie. Alleen geldt dat de waterhuishouding in een strook langs de natuurgebieden
pas dan veranderd kan worden als aangetoond is

4.5.

Grondwatersituatie:
- in landbouwgebieden binnen het Hunzedal
GT III*; in Veenkoloniën en Odoornerveen
GTIV.
.

dat er geen negatieve effecten optreden in de
natuurgebieden. Dit zal overigens niet zo gauw
aan de orde zijn, omdat ook de landbouw hier op
hogere gronden plaatsvindt.
Grondwatersituatie:
GT IV in het landbouwgebied.
Hier gelden de algemene doelstellingen voor de
planperiode.

Systeem Vledder- en Wapserveense Aa

De waterhuishouding wordt afgestemd op een
verdere uitbouw van de natuurwaarden in de boscomplexen op de hogere gronden en de heideterreinen, alsmede op de ontwikkeling van de
natuurwaarde in de beekdalen. Er wordt dan ook
gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijk functionerend waterhuishoudkundig systeem. Hiertoe
zal zowel de waterhuishouding op de hogere
gronden als in de beekdalen.moeten worden aangepast.
De doelstelling in de beekdalen is het ontwikkelen van kwelafhankelijke beekdallevensgemeenschappen. Dit betekent hoge grondwaterstanden
en voldoende kwel. Het streven is kwel in het
maaiveld. In ieder geval dient de kwelintensiteit
toe te nemen ten opzichte van de huidige situatie.
In het oppervlaktewater is het doel de ontwikkeling yan aquatische natuur. Hiervoor dient vooral
een verbeterin'g van de waterkwaliteit bereikt te
worden. In de directe omgeving van het beekdal
wordt een zo,n hoog mogelijke grondwaterstand
nagestreefd.
Daar waar mogelijk wordt de waterhuishouding
op de landbouw afgestemd. Hierbij geldt echter

de randvoorwaarde dat de natuurfuncties niet
negatief beïnvloed mogen worden.
Om de gewenste situatie te kunnen bereiken zal
de waterhuishouding in grote delen van het
gebied ingrijpend moeten worden gewijzigd. Het
veenkoloniale gebied bij Smilde, dat tot dit systeem behoort, watert via de diep ingesneden
Tilgrup af op de Vledder Aa.

Deze diepe insnijding heeft door de drainerende
werking een negatieve invloed op de omliggende
boscomplexen en natuurgebieden. Deze leiding
zal dan ook moeten worden aangepast. Het gevolg zal zijn dat de afvoer van het veenkoloniale
gebied niet meer via deze weg kan verlopen. Dit
zal een gunstig effect hebben op de waterkwaliteit
in de Vledder Aa. Deze ingreep zal ook tot gevolg
hebben dat de huidige wateraanvoer via de Tilgrup komt te vervallen. Voor het gebied met een
natuurfunctie voor het freatisch grondwater is dit
geen bezwaar omdat de wateraanvoer hiervoor
niet aan de orde is. Voor de gebieden met een
landbouwfunctie zal naar alternatieve aanvoermogelijkheden worden gezocht:
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Fotol.

De Tilgrup door een boscomplex

De grondwaterwinning Havelterberg wordt
gehandhaafd op het huidige niveau.
Het meest zuidelijke aantrekkelijke gebied voor
grondwaterwinning ten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening (gebied 7) wordt gehandhaafd. Hierbij geldt echter als randvoorwaarde
dat de beekdalen ten noordoosten van het aantrekkelijk gebied niet negatief mogen worden
beïnvloed. Het is mogelijk dat een combinatie
met een oppervlaktewinning wordt gezocht. De
potenties van het systeem voor het winnen van
oppervlaktewater dienen derhalve behouden te
blijven.

-

Grondwaterkwantiteit:
- kwe] aan maaiveld in de beekdalen;
- in beekdal GT II;
in de aan het dal grenzende gronden GT III
of V.
Naast de algemene doelstellingen gelden voor dit
systeem de volgende doelstellingen voor de planpe':iode.
Er is duidelijk.heid over de mogelijkheden het

4.6.

-

oppervlaktewater uit de Vledder- en Wapserveensche Aa te gebruiken voor de openbare
drinkwatervoorziening.
Er is een onderzoek uitgevoerd dat zich richt
op de volgende punten:
hoe kunnen de natuurwaarden op de hogere
gronden vanuit de waterhuishouding het
beste worden ondersteund;
welke waterhuishoudkundige inrichting
noodzakelijk is;
hoe moet aanpak van de verdroging worden
geconcretiseerd;
zo mogelijk een alternatief wordt aangegeven
voor wateraanvoer naar de gebieden met een
landbouwfunctie die in de huidige situatie
ook van water kunnen worden voorzien;
zo mogelijk een alternatief wordt aangegeven
voor de waterafvoer van het veenkoloniale
gebied bij Smilde en het aangrenzende gebied
in de provincie Friesland.
Er is een start gemaakt met de uitvoering van
de natuurvriendelijke inrichting van delen van
de beken.

Systeem Oude Vaart

De waterhuishouding richt zich voornamelijk op
het in stand houden van de Jandbouw. Daarnaast
wordt de ontwikkeling van natuurwaarden in het
Dwingelderveld en in de Elperstroom nagestreefd. Binnen het beekdal van de Elperstroom
richt de waterhuishouding zich op het ontwikke-

len van een natuurlijk ecosysteem met een kwelafhankelîjke beekdalvegetatie. Door middel van
een natuurvriendeJijke natte infrastructuur wQrden bestaande natuurterreinen met elkaar verbonden en wordt invulling gegeven aan de ecologische verbindingszones.
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den en wordt invulling gegeven aan de ecologische verbindingszones.
De huidige grondwaterwinningen ten behoeve
van de openbare drinkwatervoorziening in
Beilen, Leggeloo en Havelte passen binnen het
beleid. De winningen in Havelterberg en Leggeloo komen echter niet meer in aanmerking voor
uitbreiding, gezien de optie behoud voor de
natuurwaarden op de Havelterberg en het Leggelderveld. Binnen het aantrekkelijk gebied 1 is er
nog enige ruimte voor nieuwe winningen in de
toekomst.
Grondwatersituatie:
- in beekdal Elperstroom kwel aan maaiveld en

4,.7.

Naast de algemene doelstelHngen gelden voor dit
systeem de volgende doelstellingen voor de planperiode.
- Er is een plan opgesteld om de waterconservering rond het Dwingelderveld te optimaliseren en dit plan is in uitvoering genomen.
In de Brunstingerplà.ssen (odv 18 op kaart 6)
zijn de noodzakelijke maatregelen getroffen
of in uitvoering om de ge-wenste grondwatersituatie te bereiken.

Systeem Veenmarken

Het handhaven van de huidige onttrekkingen" het
reserveren van mogelijkheden voor toekomstige
grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening en het landbouwbelang staan
voorop. Vanuit de landbouw zijn er binnen het
gebied op korte termijn geen wensen en het waterbeheer zal zich dan ook met name richten op het
in stand houden van een landbouwkundig optimaal peilbeheer.
Als nevendoelstelling geldt het behoud van de
aanwezige natuurwaarden in het Oosterbos. Het
waterbeheer zal hier zijn gericht op behoud en
waar mogelijk herstel van hoogveenvegetaties.
Het reservaat zal niet nadelig worden beïnvloed
door waterhuishoudkundige maatregelen in de
omgeving. Er wordt invu1lîng gegeven aan de
ecologische verbindingszone langs de Valtherdijk.
Foto 8.

-

GTII;
in beekdal ten westen van Beilen GT 111*;
in overige veengebieden GT III*; overig
GT'en IV en VI.

Veenkoroniale wijk

Grondwatersituatie:
GT IV in het veenkoloniaal Jandbouwgebied;
GT' en I en II in het Oosterbos.
Naast de algemene doelstellingen gelden voor dit
systeem de volgende doelstellingen voor de planperiode.
Binnen het gebied dat in het Wateraanvoerplan is aangewezen is de wateraanvoer geoptimaliseerd.
- Er is een plan opgesteld om de waterconservering rond het Oosterbos te optimaliseren en
dit plan is in uitvoering genomen.
- Er is duidelijkheid over de mogelijkheid het
ammoniakhoudende grondwater te benutten
voor de openbare drinkwatervoorziening.
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4.8.

Systeem Nijeveen - Kolderveen

De waterhuishouding wordt afgestemd op de
landbouw. Verder wordt gestreefd naar een uitbouw van natuurwaarden in de waterlopen. Dit
betekent dat het typische polderkarakter met veel
sloten behouden moet blijven en dat de waterkwaliteit belangrijk is. De huidige wateraanvoer is in
overeenstemming met het polderkarakter van het
gebied en kan derhalve gehandhaafd blijven.
Vanwege het feit dat een grondwaterwinning
goed gecompenseerd kan worden in dit systeem,
wordt er ruimte geboden voor een nieuwe grondwaterwinning ten behoeve van de openbare

4.9.

Grondwatersituatie:
GTIII*.
Naast de algemene doelstellingen geldt voor dit
systeem de volgende doelstelling voor de planperiode.
Het onderzoek naar de waterhuishouding in
Noordwest-Overijssel heeft duidelijkheid gegeven over de meest gewenste bronnenkeuze
voor de drinkwatervoorziening in deze regio.

Systeem Wold Aa

De waterhuishouding richt zich op de ontwikkeling van natuurwaarden in de Ruiner Aa en het
Dwingelderveld en op het behoud van natuurwaarden op het Echtenerveld. Binnen het grootste deel van de zone-1- en -2-gebieden van het
Streekplan en in het ruilverkavelingsblok Ruinerwold-Koekange kan de waterhuishouding op de
landbouw worden afgestemd. In dit laatst genoemde gebied worden in het kader van deze ruilverkaveling werken uitgevoerd om de ontwatering te verbeteren.
De hier aanwezige natuurterreinen worden blijvend beïnvloed en de oorspronkelijk karakteristieke kwel is gewijzigd in wegzijging.
Gezien de kwalitatieve beïnvloeding vanuit het
Nuîlerveld richt het oppervlaktewaterbeheer in
Foto9.

drinkwatervoorziening.

het beekdal van de Ruiner Aa zich op een natuurfunctie op midden niveau. Daarnaast worden er
voorwaarden geschapen voor het tot stand komen
van kwelafhankelijke vegetaties in het maaiveld
waardoor er een min of meer natuurlijke beekdalvegetatie tot ontwikkeling kan komen. Ontwikkeling van natuurwaarden in het Dwingelderveld
wordt mede ondersteund door het peilbeheer binnen het beekdal van de Ruiner Aa. Het op de
landbouw gerichte waterbeheer in het Noordenveld wordt afgebouwd.
Daarnaast vormt het beekdal van de Wold Aa
(inclusief Ruiner Aa) een ecologische verbinding
tussen het Dwingelderveld en het Reestdal.
De huidige grondwaterwinning voor de openbare
drinkwatervoorziening nabij Ruinerwold (Weerwille) past binnen het beleid. Gezien de wensen

Verbeterde waterloop binnen ruilverkavelingwerband
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vanuit de drinkwatervoorziening en de overige
gebiedsdoelstellingen wordt binnen het aantrekkelijke gebied rond deze winning geen ruimte meer
geboden voor eventuele nieuwe winningen. Binnen het aantrekkelijke gebied 3 is ruimte aanwe/
zig voor nieuwe winningen voor de openbare
drinkwatervoorziening in de toekomst.
Grondwatersituatie:
- in beekdal Ruîner Aa kwel aan maaiveld en
GT' en II en III;
op het Dwingelderveld zo hoog mogelijke

4.10.

grondwaterstand;
in landbouwgebieden met een veengrond GT
III*; overig Gren IV en VI.

Naast de algemene doelstellingen gelden voor dit
systeem de volgende doelstellingen voor de planperiode.
Er is een plan opgesteld om de waterconservering rond het Dwingelderveld te optimaliseren en dit plan is in uitvoering genomen.
- Binnen het ruilverkavelingsblok RuinerwoldKoekange is de wateraanvoer geoptimaliseerd.

Systeem Middenveld

De waterhuishouding richt zich in een groot dee]
van de zone-1-gebieden primair op de landbouw.
De waterhuishouding richt zich verder op het in
stand houden van de natuurwaarden binnen de
bestaande natuurterreinen. In het beekdal van het
Oude Diep wordt de waterhuishouding afge- ·
stemd- op aquatische levensgemeenschappen.
Rond de Vossenberg worden behoud en ontwikkeling van een natuurlijk ecosysteem nagestreefd.
Vanuit de doe1stelling van het waterbeheer in het
Oude Diep kan de huidige grondwaterwinning
voor de openbare drinkwatervoorziening in
Hoogeveen worden gehandhaafd. Provinciale staten hebben echter bij hun besluit van 14 december 1988 gedeputeerde staten gemachtigd het
grondwaterbeschermingsgebied II te ]aten vervallen, onder de voorwaarde dat de huidige winning
Foto 10.

-

uiterlijk 1 januari 1999 is beëindigd. Bij de
beschrijving van het systeem Riegmeer komt dit
punt ook aan de orde. Er is geen ruimte beschikbaar voor nieuwe grondwaterwinningen ten
behoeve van de drinkwatervoorziening.
Grondwatersituatie:
in landbouwgebieden GT'en III*, IV en VI;
- in beekdal Oude Diep GT III*.
Naast de algemene doelstellingen geldt voor dit
systeem de volgende doelstelling voor de planperiode.
- Er is een plan opgesteld voor het optimaliseren van de conservering in het beekdal van
het Oude Diep.

Het Loodiep (achtergrond) wordt onder de Marsstroom doorgeleid
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4.11.

Systeem Loo- en Dre>stendiep

Een waterhuishouding voor het in stand houden
en de ontwikke1îng van de landbouw staat voorop. Daarnaast worden de aanwezige natuurwaarden binnen de reservaatsgebieden door de waterhuishouding ondersteund en wordt de waterhuishouding, ten Noorden van de Verlengde Hoogeveensche Vaart, binnen de beekdalen Loodiep,
Marsstroom, Westerstroom en Drostendiep,
afgestemd op het behoud van aquatische levensgemeenschappen.
In afwachting van ontwikkelingen die in ruilverkavelingsverband gaande zijn, kunnen in de toekomst in meerdere of mindere mate natuurwaarden binnen genoemde beekdalen worden ontwikkeld. Hiermee kan de hoofddoelstelling in dit
gebied verschuiven naar natuurontwikkeling.
Voorlopig wordt, uitgaande van het huidige plan
van de ruilverkaveling Mars- en Westerstroom,
een ]and bouwkundige doelstelling aangehouden

4.12.

in dit gebied.
De huidige grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening kunnen worden gehandhaafd. Verder is er ruimte beschikbaar voor
eventuele nieuwe grondwaterwinningen ten
behoeve van de drinkwatervoorziening.
Grondwatersituatie:
- in landbouwgebieden met veengrond GT
III*; overig GT'en IV en VI;
in natuurreservaten GT II en kwel.
Naast de algemene doelstellingen geldt voor dit
systeem de volgende doelstelling voor de planperiode.
In de Kerkhorsten en de Geeserstroom zijn
de noodzakelijke maatregelen getroffen of in
uitvoering om de gewenste grondwatersituatie te bereiken.

Systeem Riegmeer

Een waterhuishouding gericht op het ontwikkelen van natuurwaarden in het Reestdal staat voorop. Daarnaast wordt de waterhuishouding gericht
op de ontwikkeling van de landbouw, het handhaven van de huidige onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening, het reserveren van
mogelijkheden voor toekomstige onttrekkingen
en aan het behoud van natuurwaarden binnen
bestaande natuurterreinen. In het beekdal van-de
Reest wordt het beheer afgestemd op de ontwikkeling van een natuurlijk ecosysteem gericht op
zowel de land- als waternatuur. Momenteel wordt
een ecohydrologische studie voor het Reestdal uitgevoerd. Hierbij zijn diverse instanties betrokken.
In de planperiode zal worden bezien in hoeverre
de uitkomsten van deze studie leiden tot beleidsaanpassingen. In het wijkengebied ten zuiden van
Hoogeveen is de waterhuishouding afgestemd op
grasland en aquatische levensgemeenschappen.
De natuurwaarden in de bestaande hoogveenrestanten worden behouden.
Binnen de gebieden met een landbouwfunctie kan
de waterhuishouding worden verbeterd. Daarnaast kunnen hier in de toekomst werken worden
uitgevoerd om de gevolgen van klink en oxydatie
van veengronden te compenseren. Naast toekomstige reserveringen voor het onttrekken van
grondwater kunnen de huidige grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening
worden gehandhaafd. Dit geldt ook voor de winning Hoogeveen. In hun besluit van 14 december

Foto 11.

Waterloop op de grens van een
Hoogveenrestant en een landbouwgebied
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1988 hebben provinciale staten vanwege de beschermingsproblematiek gedeputeerde staten gemachtigd het grondwaterbeschermingsgebied II
te laten vervallen onder de voorwaarde dat de
inrichting binnen 10 jaar moet sluiten. Dit besluit
wordt heroverwogen. Onderzocht zal worden of
bij voortzetting van de winning met een beperkte
capaciteit en onttrekking uitsluitend onder de Tegelenklei, het beschermingsgebied beperkt kan
blijven tot het puttenveld. Door middel van een
natuurvriendelijke natte infrastructuur wordt invulling gegeven aan de ecologische verbindingszone.
Grondwatersituatie:
- in beekdal Reest kwel aan maaiveld en GT II;

4.13.

-

in de Dalerpeel GT I;
in wijkengebied GT'en II* en III*;
in landbouwgebieden met veengrond GT
III*; overig GT'en IV en VI.

Naast de algemene doelstellingen gelden voor dit
systeem de volgende doelstellingen voor de planperiode.
- Er is een plan waarin aangegéven hoe beheer
en inrichting van de Reest zich kunnen richten op ontwikkeling van een natuurlijk ecosysteem, waarin zowel maatregelen voor de
korte termijn als de wat langere termijn worden aangegeven.
- Onderdelen van bovenstaande plan zijn uitgevoerd.

Systeem Bargerbeek

De waterhuishouding binnen het systeem richt ·
zich primair op de landbouwbelangen. In het
zuidelijke deel van het gebied kan het waterlopenstelsel worden verbeterd om zo een optimale landbouwkundige situatie te realiseren. Aan
de wensen om in de toekomst effecten van maaivelddalingen ten gevolge van klink en oxydatie
van veengronden te compenseren kan worden
tegemoet gekomen.
Binnen de directe invloedssfeer van het Barger.:.
.veen kunnen deze maatregelen alleen worden getroffen indien er geen nadelige effecten optreden
voor het hoogveenreservaat.
Aan de wens tot behoud van de natuurwaarden in
het hoogveenreservaat het Bargerveen wordt
eveneens tegemoet gekomen. Het waterbeheer zal
hier zijn gericht op behoud en waar mogelijk herstel van hoogveenvegetaties. Daarnaast worden er
vochtige heischrale vegetaties ontwikkeld. Het
reservaat zal niet nadelig worden beïnvloed door
waterhuishoudkundige maatregelen in de omgeving.
De grondwateronttrekkingen voor de openbare
drinkwatervoorziening in Emmen passen binnen
het beleid. Gezien de invloed op het Oosterbos in
het aangrenzende systeem Veenmarken, die
optreedt bij een uitbreiding van deze winningen,
is de maximale capaciteit bereikt. Dit geldt eveneens voor de grondwaterwinning van de Enka,
waarvoor de vergunningcapaciteit in 1991 zou
worden teruggebracht van 11,6 naar 6,5 miljoen

ml/jaar. Door een beroepschrift is dit helaas nog
niet gerealiseerd.
In aansluiting op de doelstellingen en beleidspunten voor het grondwaterbeheer zal in de toekomst
worden bezien of een verdere reductie tot de
mogelijkheden behoort.
Nieuwe grondwateronttrekkingen ten behoéve
van de drinkwatervoorziening elders binnen dit
systeem passen, of vanwege effecten op het
Bargerveen of uit technische overwegingen, niet
binnen het beleid. Een kleinere grondwaterwinning ten behoeve van het tuinbouwcentrum Erica,
waar zwaarwegende bedrijfseconomische belangen in het geding zijn, past wel binnen het systeem, mits het Bargerveen niet nadelig wordt
beïnvloed.
Grondwatersituatie:
- GT IV in het landbouwgebied;
GT' en I en II in het Bargerveen.
Naast de algemene .doelstellingen gelden voor dit
systeem de volgende doelstellîngen voor de planperiode.
- Binnen het gebied dat in het Wateraanvoerplan is aangewezen is de wateraanvoer geoptimaliseerd.
In het beheersplan is de algemene functie
rond het Bargerveen nader uitgewerkt in relatie tot het behoud van de natuurwaarden in
het Bargerveen.
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4.14.

Primaire systeem

Het primaire systeem combineert een aantal
gebruiksfuncties. Dit zijn de aan- en afvoer van
water" het ontvangen van effluent en de scheepvaartfunctie. Ook heeft het systeem een ecologische functie.
Het beheer van het primaire systeem richt zich op
het zo goed mogelijk combineren van de genoemde functies.
Gezien de invloed van de waterkwaliteit van het
primaire systeem op secundaire systemen, die
water inlaten, is een verdere verbetering van de
waterkwaliteit zeer gewenst. Dit wordt vooral gerealiseerd door het verbeteren van de effluentkwaliteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, het
streven naar de algemene milieukwaliteit en het
terugdringen van de diffuse belasting. Dit heeft
ook een positieve invloed op de ecologische functie van het primaire systeem. Met het oog op de
scheepvaartfunctie en de mogelijkheden om water
in te laten is het zoveel'mogelijk handhaven van
de streefpeilen van groot belang. Deze streefpeiFoto 12.

len worden aangegeven in een op te stellen beheersplan. De waterbodemproblematiek speelt bij
het primaire systeem een belangrijke rol. De vervuilde waterbodems klassen 3 en 4 zullen moeten
worden gesaneerd. De functie van het primaire
systeem als ecologische verbinding moet worden
versterkt. De kanalen zijn obstakels in een aantal
ecologische verbindingszones. Door het aanbrengen van voorzieningen dient hier een duidelijke
verbetering in te worden gerealiseerd.
Naast de algemene doelstellingen gelden voor dit
systeem de volgende doelstellingen voor de planperiode.
De barriërewerking van het primaire systeem
in ecologische verbindingszones is onderzocht en bij 25% van de knelpunten zijn
maatregelen genomen of in uitvoering.
Er is een begin gemaakt met de sanering van
de vervuilde waterbodems.

Er zijn meerdere functies voor de kanalen zoals hier in het Oranjekanaal
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5.

Grondwaterkwantiteitsbeheer

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de operationele aspecten van het grondwaterbeheer. Het

5.1.

heeft in die zin de functie van het Grondwaterplan (1986) overgenomen.

Drinkwater

De provincie geeft de hoofdlijnen van het beleid
aan voor de waterhuishouding in de regio. Daarbij behoort zeker de zorg voor de bronnen van de
openbare drinkwatervoorziening. Dc:>elstelling is
het beschikbaar stellen van voldoende bronnen
voor een vei1ige en ononderbroken drinkwatervoorziening.
Op de functiekaart van het diepe grondwater is
aangegeven waar het grondwater de functie
"water voor de bereiding van drinkwater 11 heeft
gekregen. Deze functie is toegekend aan de intrekgebieden van de bestaande winningen voor de
openbare drinkwatervoorziening en aan een selectie van de aantrekkelijke gebieden uit het Grondwaterplan 1986.
Aanvragen voor grondwateronttrekking ten
bèhoeve van de openbare drinkwatervoorziening
buiten de aangegeven gebieden, worden niet gehonoreerd.
Bij de vergunningverlening worden de volgende
aspecten betrokken.
De noodzaak van de gevraagde vergunning
voor het veilig stellen van de drinkwatervoorFig.6.

zienîng.
De gevolgen voor andere belangen en de
mogelijkheden om deze gevolgen technisch of
financieel te compenseren.
Mogelijke alternatieve locaties voor de onttrekking.
De mogelijkheden om oppervlaktewater
direct of indirect te benutten voor de dekking
van de· behoefte aan .drinkwater.
Bij aanvragen voor uitbreiding van de vergunningcapaciteit zullen altijd het effect van de
totale winning en de effecten van winningen
in de omgeving worden betrokken.

-

-

De provincie zal een onderzoek doen naar de

meest gewenste .bronnen voor de drinkwatervoorziening in de toekomst. Dit onderzoek zal in
samenwerking met de provincies Groningen en
Friesland worden gedaan en bij voorkeur ook in
samenwerking met de waterleidingmaatschappijen {zie bestuursprogramma van het Samenwerkingsverband Noord~Nederland).

Grondwaterwinningen in de openbare drinkwatervoorziening en de industrie> uitgezet van 1970
tot en met 1990. De totaal onttrokken hoeveelheid water is n4genoeg constant geweest. Er is wel
een duidelijke v.erschuiving per sector opgetreden. De behoefte van de industrie is gedaald en van
de drinkwatervoorziening evenredig gestegen
hoeve• 1he Id ( m 11 J. M 3)
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Doelstellingen voor de planperiode
- Er is duidelijkheid over de bronnen voor, de
drinkwatervoorziening in de toekomst.

5.2.

10% van het voor de openbare drinkwatervoorziening gewonnen water is oppervlaktewater.

Industriewater

Grondwaterwinning voor hoogwaardig* gebruik
in de industrie kan zich ontwikkelen binnen die
gebieden waar industriële ontwikkeling volgens
het ruimtelijk beleid mogelijk is.

van grondwater zijn of deze alternatieven een groter nadelig milieu-effect hebben dan het onttrekken van grondwater.
Bestaande vergunningen voor grondwaterwinning zullen worden heroverwogen in de volgende
gevallen:
de vergunning is meer dan 10 jaar oud;
de onttrekking vindt plaats in een gebied
waar het diepe grondwater de aanduiding
ondersteuning natuurfunctie van het freatisch
grondwater heeft;
de onttrekking heeft nadelige gevolgen voor
andere belangen.

Bij de vergunningverlening worden de volgende
aspecten betrokken.
De noodzaak van de gevraagde vergunning
voor het bedrijf.
De gevolgen voor andere belangen en de
mogelijkheden om deze gevolgen technisch of
financieel te compenseren.
- Mogelijke alternatieven voor de onttrekking
en de milieu-effecten hiervan.
De mogelijkheden voor andere bedrijven om
op hetzelfde industrieterrein ook grondwater
te onttrekken.
Bij de beoorde1ing van de effecten zal altijd de
totale onttrekking in de omgeving worden
betrokken.

Bij de heroverweging zullen dezelfde criteria worden gehanteerd als bij nieuwe aanvragen. Tevens
zal het belang van het voortbestaan van de winning voor het bedrijf en/of de omgeving worden
meegewogen.

Voor grondwaterwinning voor laagwaardig gebruik in de industrie wordt geen vergunning verleend tenzij er geen alternatieven voor het gebruik

Doelstelling voor de planperiode
Het gebruik van grondwater door de huidige
industiële onttrekkers is met 10% verminderd.

5.3.

Tijdelijke onttrekkingen

Bij tijdelijke onttrekkingen, voornamelijk bronbemalingen, wordt om de onttrekking of de effecten
daarvan te beperken met name aandacht besteed
aan de volgende aspecten:
de gevolgen van de onttrekking op andere
belangen en de mogelijkheden om dit te com-

5.4.

pens eren;
de alternatieve mogelijkheden om de werkzaamheden uit te voeren met minder onttrekking en de financiële consequenties hiervan;
het concentreren van de onttrekking in najaar
en winter.

Beregening voor land- en tuinbouw

Beregening uit grondwater vindt in toenemende
mate plaats. Om te voorkomen dat er probleemsituaties ontstaan en om een gelijksoortige situatie
a]s bij beregening uit oppervlaktewater te verkrijgen is regulering noodzakelijk. Deze regulering
zal plaatsvinden door middel van een stelsel van
algemene regels in de grondwaterkwantîteitsver* Voor de termen hoog- en laagwaardig gebruik
zie de toelichting bij 3.6.

ordening.
Doelstellingen voor de planperiode
De hoeveelheid grondwater die voor beregening wordt gebruikt mag niet zijn. toegenomen in gebieden waar het diepe grondwater
de aanduiding "ondersteuning natuurfunctie
van het freatisch grondwater" heeft gekregen
(zie kaart 4).
In gebieden waar oppervlaktewater aangevoerd kan worden is het gebruik van grondwater voor beregening met 50% verminderd.
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De volgende punten zullen in acht worden
genomen:
bestaande en gemelde onttrekkingen blijven
deze planperiode ongemoeid, behoudens te
stellen algemene regels naar tijd en plaats;
in gebieden waar voldoende oppervlaktewater beschikbaar is mag niet uit het grondwater
worden beregend;
in overleg met de desbetreffende waterschappen wordt bezien in hoeverre bij bestaande
installaties voor grondwaterberegening een
alternatief in de vorm van oppervlaktewater
geboden kan worden;
in gebieden waar het diepe grondwater de aanduiding ondersteuning natuurfunctie van het
freatisch grondwater heeft, worden in principe geen nieuwe beregeningen uit grondwater
voor grasland of akkerbouw toegestaan.

Fig. 7.

Ontwikkeling van de beregening uit
grondwater
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6.

Organisatie en instrumentarium

6.1.

Bestuurlijke organisatie

De regionale en lokale zorg voor de waterhuishouding dient in beginsel .door waterschappen te
worden uitgeoefend. Als zodanig dient het beleid
erop gericht te zijn de beheerstaken die de regionale waterhuishouding betreffen op te dragen aan
waterschappen.
Het waterbeheer vraagt naast een integrale aanpak ook om een adequate bestuurlijke organisatie.
De waterstaatkundige eenheid dient daarvoor het
uitgangspunt te vormen. De integrale aanpak van
de complexe problemen in het waterbeheer kan
worden bevorderd door de integratie van het
kwantiteitsbeheer, het kwaliteitsbeheer en waar
doelmatig, het vaarwegbeheer.
Het realiseren van integraal waterbeheer noodzaakt de waterschapsbesturen tot een bredere
taakopvatti~g ten opzichte van andere beleidsterreinen. Meer dan in het verleden zullen de verschillende belangen op een evenwichtige manier
tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Uitoefening van de regionale en lokale zorg van
de waterhuishouding in bovenstaande zin kan alleen geschieden door bestuurskrachtige en goed
geoutilleerde waterschappen met een breed financieel draagvlak.
In de huidige bestuurlijke organisatie berust het
kwaliteitsbeheer van alle oppervlaktewateren in
Drenthe bij het Zuiveringsschap Drenthe.
Het kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater
van het primaire systeem berust bij het rijk, de
provincie, enkele waterschappen en bij enkele
gemeenten. Dit primaire systeem vormt een
wezenlijk onderdeel voor de wateraan- en afvoer

6.2.

en wordt gevormd door de scheepvaartkanalen en
enkele kanalen die inmiddels zijn gesloten voor
de scheepvaart.
Het kwantiteitsbeheer van het overige oppervlaktewater berust bij 14 kwantiteitswaterschappen
waarvan 2 waterschappen interprovinciaal zijn.
Gedeputeerde staten hebben ,op 7 april 1992 besloten provinciale staten voor te stellen over te
gaan tot een aanpassing van de organisatie van de
kwantiteitswaterschappen.
Voorgesteld wordt de vorming van 3 grote interprovinciale waterschappen voor de stroomgebieden Lauwersmeer, Eemskanaal en Meppelerdîep/
Vollenhove, naast het reeds bestaande interprovinciale waterschap Dollardzijlvest en,het samenvoegen van de wa.terschappen Bargerbeek en Loo- en
Drostendiep als eerste stap binnen het stroomgebied de Vecht.
Voorlopig blijft de huidige organisatie· van het
kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater bestaan. Op basis van nader onderzoek zal dit punt
te zijner tijd afzonderlijk aan de orde worden ,
gesteld.
Voor besluitvorming tot overdracht van het kwantiteitsbeheer van de kanalen is van belang het
resultaat van het overleg tussen provincie en rijk
inzake de voorwaarden, waaronder de overdracht
van de rijkskanalen plaats zal vinden.
Doelstellingen voor de planperiode
Er is in 1993 duidelijkheid over de toekomst
van het kwaliteitsbeheer in Drenthe.
Op 1 januari 1995 is de reorganisatie van het
waterschapsbestel voltooid.

Overlegstructuren

Met het oog op een optimale wisselwerking tussen de bij het waterbeheer betrokken instanties en
ter vervulling van artikel 8, lid 2, van de Wet op
de waterhuishouding is een Commissie Waterhuishouding ingesteld.
In de Verordening waterhuishouding provincie
Drenthe is daartoe de Provinciale Water- en Milieucommissie voor Drenthe aangewezen. In deze commissie vindt bespreking plaats van alle op de waterhuishouding betrekking hebbende zaken. Tevens

fungeert deze commissie als milieucommissie.
Bilateraal wordt structureel bestuurlijk overleg gevoerd met het Directoraat- Generaal Rijkswaterstaat Directie Drenthe, de Drentse Waterschapsbond, het Zuiveringsschap Drenthe en de
NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Daarnaast vindt periodiek ambtelijk overleg plaats met
de provincie Groningen en de Waterleiding Maatschappij Overijssel NV.
11

11

•
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Het overleg over rijksgrensvormende of rijksgrensoverschrijdende wateren vindt plaats in de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissîe en de
onder deze commissie ressorterende subcommissies.

6.3.

Verder wordt op ad-hoc-basis overleg gevoerd
met de buurprovincies en de overige bij de waterhuishouding betrokken instanties.

Instrumentarium

Het in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Grondwaterwet gegeven instrumentarium zal worden ingezet voor het bereiken van de
gestelde doelen.
In aansluiting op de ten aanzien van de Grondwaterwet in voorbereiding zijnde wijziging zal de
Grondwaterkwantiteîtsverordening worden aangepast. De bevoegdheid tot het stellen van algemene regels ten aanzien van beregening zal daarbij
worden ingevuld.
De Verordening waterhuishouding provincie
Drenthe is aangevuld met de beheersinstrumenten
registratie, waterakkoord en vergunning. Er zijn
een meldplicht, een meetplicht en een vergunningplicht ingevoerd. De daarbij gehanteerde grenswaarden zijn gerelateerd aan de huidige beheerspraktijk. Het waterakkoord wordt beperkt gehanteerd. Aangesloten wordt bij de door het rijk in
de Uitvoeringsregeling waterhuishouding voor
Drenthe aangegeven situaties.
Stimulering van het waterhuishoudkundige beleid
. zal plaatsvinden door middel van voorlichting en
in overleg met de waterbeheerders. Verder zal

worden deelgenomen in proef-/voorbeeldprojecten regionaal integraal waterbeheer.
Realisering van het beleid zal in belangrijke mate
gestalte krijgen in de binnen 2 jaar na de vaststelling van het Waterhuishoudingsplan door de
waterbeheerders vast te stellen beheersplannen.
Bij de toetsing van de ter goedkeuring voorgelegde beheersplannen zal worden beoordeeld in hoeverre rekening is gehouden met het provinciale
Waterhuishoudingsplan en in hoeverre is ingegaan op de in het provinciale plan voor de beheerders aangegeven actiepunten.
Het Waterkwaliteitsbeheersp]an wordt daarn?.ast.
tevens getoetst aan het Provinciaal Milieubeleidsplan.
Doelstellingen voor de planperiode
- Er zijn, binnen twee jaar na vaststelling van
dit Waterhuishoudingsplan, goedgekeurde
beheersplannen van alle waterbeheerders.
- De grondwaterkwantiteitsverordening is
aangepast.
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7.

Financiën

In dit hoofdstuk worden de financiële consequenties van dit Waterhuishoudingsplan globaal in
beeld gebracht voor heel Drenthe.
Vooraf wordt het volgende opgemerkt.
De kostenramingen beperken zich tot de kosten
die voortvloeien uit de beleidsvoornemens van dit
plan. Dat betekent dat kosten als gevolg van andere ontwikkelingen, die niet door de vaststelling
van dit plan worden beïnvloed, buiten beschouwing blijven.
Hierbij valt te denken aan de kosten ten gunste
van de waterschapsreorganisatie. Er kunnen daardoor verschuivingen van de kostenverdeling
plaatsvinden. Deze kosten vallen niet onder de
kosten van dit plan. Ook wordt in dit verband gedacht aan de kosten van de waterbodemsanering.
Het is nog onduidelijk hoe de financiering hiervan precies gaat verlopen. Wel is duidelijk dat het
om zeer hoge bedragen zal gaan en aanzienlijke

7.1.

lasten voor de waterbeheerders met zich mee zal
brengen. Doch deze problematiek heeft een eigen
ontwikkeling en valt niet binnen dit plan. Tot slot
wordt gewezen op de stijging van lasten als gevolg van ontwikkelingen bij zuiveringsinstallatie
(defosfatering en slibverwerking). Ook deze problematiek wordt niet door dit plan beïnvloed en
valt als zodanig buiten de kosten die door dit plan
gegenereerd worden.
Een laatste opmerking in dit verband.
De kostenraming heeft alleen tot doel op globale
wijze een inschatting te geven van de consequenties van de beleidsvoornemens van dit plan. Aan
deze raming mogen geen consequenties worden
ontleend in de richting van een toekomstige kostentoedeling. Daarvoor is te algemeen en te gemiddeld gerekend. Per gebied kunnen duidelijke
afwijkingen optreden.

Waar komt het geld vandaan?

Er bestaat niet één eenduidig financieringsstelsel
voor het gehele waterbeheer. Per aspect zijn de
financieringsbronnen verschillend. Voor het oppervlaktewaterkwalitei tsbeheer geldt het principe:
de vervuiler betaalt. De kosten van het oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer worden dan ook opgebracht door de bedrijven en de huishoudens via
de zuiveringsheffing.

De kosten van het grondwaterbeheer worden
voor een deel opgebracht door de onttrekkers van
grondwater via de grondwaterheffing en de leges.
De rest komt uit de algemene middelen. In de toekomst zullen de kosten van het grondwaterbeheer
vrijwel geheel door de onttrekkers moeten worden opgebracht. De kostentoedeling bij het kwantiteitsbeheer is afhankelijk van de beheerssituatie.
Is de waterbeheerder een waterschap dan worden
de kosten opgebracht door de eigenaren van
onroerende goederen; het gebouwd en het ongébouwd.
Betaling vindt plaats naar de mate van het belang
dat men heeft bij het waterbeheer. In de moderne
opvatting over de taak van het waterschap is ook
plaats voor een veel breder belang dan alleen de
instandhouding en het gebruik vàn onroerend
goed. Het gaat dan om de bewoonbaarheid van

het land en de bescherming en verbetering van het
leefmilieu. Tot dat belang kunnen bij voorbeeld
worden gerekend natuurbehoud, bosbeheer, landschapsschoon en recreatie; met andere woorden:
al die zaken waar een ieder als inwoner van het
waterschap in principe baat bij kan hebben. Er is
een toename van kosten die door de waterbeheerder in het algemeen belang worden gemaakt. De
Waterschapswet heeft voor dit algemene belang
de categorie ingezetenen geïntroduceerd. Bij de
wijziging van het waterschapsbestel zal deze categorie in de bestuurssamenstelling en dus ook als
belastingplichtige categorie worden ingevoerd.
De kosten van het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer worden deels gedekt uit de algemene middelen als de beheerder het rijk, de provincie of een
gemeente is. Daarnaast dragen ook de waterschappen bij in de kosten van de wateraan- en afvoer.
Onlangs is het rapport van de commissie Zevenbergen over de financieringsstructuur van het integraal waterbeheer verschenen.
De aanbevelingen van de commissie zijn door de
regering en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in
grote lijnen overgenomen. Dit betekent dat er
geen wijzigingen optreden in het financieringsstelsel zoals dat in de Waterschapswet is opgenomen.
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7.2.

Noodzakelijke investeringen

Uitgaande van het beleid zoals dat in dit plan is
geschetst is, op basis van door de beheerders verstrekte gegevens, een raming gemaakt van de
nood.zakelijke investeringen in de komende
20-25 jaar. De volgende· kostenposten zijn hierbij
in beschouwing 'genomen.
-

-

Natuurvriendelijke inrichting van waterlopen
circa· f 25 miljoen.
Verhogen waterpeilen ten behoeve van de
natuur circa f 27 miljoen.
Saneren regenwateroverstorten circa f 32 miljoen.

Hierbij is geen rekening gehouden met investeringen die in lopende landinrichtingsprojecten worden gemaakt. Deze kosten ·zijn beschouwd als
gevolg van de autonome ontwikkeling.

7.3.

Ook voor het verder verfijnen en verbeteren van
de waterhuishouding ten behoeve van de landbouw zijn kosten geraamd. Bij deze kosten moet
bedacht worden dat ze alleen gemaakt worden als
er sprake is van een voldoende economisch rendement.
De uitvoering van deze werken is dus niet gebaseerd op dit plan maar op· het economisch nut.
Deze kosten worden dan ook niet.tot de plankosten gerekend.
De kosten voor het grondwaterbeheer zullen in
de planperiode naar verwachting groeien tot ruim
f 1,5 miljoen per jaar. De kostenstijging wordt
veroorzaakt door de kosten van de verdrogingsbestrijding, de kosten voor handhaving en aanpassing van vergunningen en de kosten van schadevergoedingen.

Verwachte ontwikkeling.heffingen en omslagen

De investeringen zullen gevolgen hebben voor de
heffingen en omslagen. De grondwaterheffing zal
in de planperiode stijgen van 0,83 cent per m3 tot
2,5 à 3 cent per m3. Deze stijging wordt voor een
deel veroorzaakt door het streven naar een grotere kostendekking uit de heffing. Daarnaast is het
streven de kosten van vergunningverlening volledig te dekken uit de leges.
De zuiveringsheffing zal als gevolg van de autonome ontwikkeling de komende jaren met 12% per
jaar moeten stijgen. Een belangrijk deel van deze
stijging wordt veroorzaakt door de gestegen kosten van de slibverwerking. De extra stijging van
de zuiveringsheffing als gevolg van dit plan zal
beperkt blijven.
De omslagen voor het gebouwd en het ongebouwd zullen naar verwáchting de komende jaren
in de meeste gebieden stabiel_blijven. fo enkele
gebieden zal als gevolg van lopende investeringsprogramma's de omslag nog stijgen. ,
De kosten die de waterkwantiteitsbeheerder
maakt voor een natuurvriendelijke inrichting en
voor de bestrijding van de verdroging kunnen,
voor zover ze niet ten laste komen van andere
categorieën, worden gedekt uit een in te stellen ingezetenen omslag. Deze zal voor Drenthe gemiddeld op circa f 35,-- per huishouden komen te liggen. Hierbij is rekening gehouden met de kosten
die voortvloeien uit dit plan en met de kosten die
de waterschappen nu reeds in het algemeen
belang maken.
Wanneer de hoogte van de ingezetenenomslag per
waterhuishoudkundig systeem wordt berekend,

ontstaan er grote verschillen. Wanneer de waterhuishoudkundige systemen worden geclusterd
naar de voorgestelde nieuwe waterschapsindeling,
vallen de verschillen mee.

De investeringen voor het saneren van regenwateroverstorten op wateren met een natuurfunctie komen primair ten laste van de desbetreffende
gemeente. Een bijdrage van de waterkwaliteitsbeheerder is hierbij niet uitgesloten. De kosten

Overzicht van de verwachte ontwikkeling van
heffingen en omslagen als gevolg van het beleid in
dit plan en de autonome ontwikkeling*

1992 1996 Eenheid
grondwaterheffing . 0,83 2,5-J,Ocentlm3
'l.uiveringsheffing 56,68 9()>--. guldenlv.e.
omslag**
gebouwd

20,16 20,-- guldenlherlhect.

omslag**
ongebouwd

20,88 21,-- gulden!herl.hect.

ingezetenenomslag**

35,-- gulden/huishouden

Gemiddeld voor Drenthe
De ci.jfers zijn gebaseerd op àe nu bekende
investeringen geen rekening is gehoudeit met
de inflatie en de kosten van de sanering van
vervuilde waterbodems en de baggerspedeverwerking.
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van de gemeenten zullen via het rioolrecht verhaald worden op de burger. Dit zal gemiddeld per

7.4.

Inzet algemene middelen

Naast de reguliere financiering van het waterbeheer uit heffingen en omslagen, is ook de inzet
van algemene middelen van rijk en provincie
noodzakelijk. Op de eerste plaats is er de inspanning van de provincie op het gebied van beleidsvorming en het daarvoor noodzakelijke onderzoek. Deze inspanning zal ten minste op het huidige niveau gehandhaafd blijven.
Er worden ook gelden van rijk en provincie beschikbaar gesteld voor de uitvoering van concrete
projecten. Voor 1993 en 1994 geldt hier de zogenaamde REGIWA-regeling. De rijkssubsidie

7.5.

jaar een lastenverzwaring van circa f 10,-- per
huishouden betekenen.

bedraagt hier 50% terwijl ook de provincie een
bijdrage kan verlenen.
Het rijk heeft het voornemen deze regeling na
1994 niet voort te zetten. Voortzetting van de
regeling is vanuit het waterbeheer gewenst.
Het rijk werkt momenteel aan het opstellen van
de A2-EHS. Dit is een subsidieregeling in het
kader van de ecologische hoofdstructuur. De provincie zal werken die in het kader van deze regeling worden uitgevoerd op dezelfde basis ondersteunen als de REGIWA-projecten.

Sociaal economische gevolgen

De sociaal economische gevolgen van dit WaterhuishoudingspJan zijn moei1ijk exact aan te geven.
De waterhuishouding is sterk verweven met andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening,
milieu, natuur en landbouw. De sociaal economische gevolgen van dit plan zullen in omvang veel
geringer zijn dan de effecten van externe factoren,
zoals het EG-beleid. De belangrijkste sociaal economische gevolgen zijn dan ook toe te schrijven
aan het samenstel van deze beleidsvelden en niet
aan de waterhuishouding op zich. Deze gevolgen
laten zich als volgt omschrijven.
In de gebieden waar een landbouwfunctie is
toegekend, wordt ondersteuning gegeven aan
een duurzame landbouwkundige ontwikkeling. Dit heeft positieve effecten op de agrarische en aanverwante sectoren.
In de gebieden met een specifieke natuurfunc-

tie zal de huidige agrarische activiteit afnemen. Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid in de gangbare landbouw en aanverwante sectoren. De werkgelegenheid in het terreinbeheer, het toerisme en de alternatieve
vormen van landbouw zullen daarentegen
toenemen.
Op basis van dit plan zullen investeringen
worden gedaan. Dit geeft een bescheiden
economische impuls.
Op termijn zullen de beheerskosten van de
waterhuishoudkundige systemen afnemen,
dan wel minder toenemen. Dit als gevolg van
de betere onderlinge afstemming tussen de
functies van die systemen en de potenties van
die systemen.
Per saldo zullen de sociaal economische gevolgen
voor de provincie als geheel positief zijn.
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8.

Consequenties voor andere beleids- ·
velden

8.1.

Ruimtelijke Ordening

Het provinciaal ruimtelijk beleid is recentelijk
vastgelegd in het Streekplan Drenthe. Het Streekplan Drenthe heeft een zekere bandbreedte die
bepaald wordt door enerzijds de functiekaart en
anderzijds de ontwikkelingskaart. De bandbreedte is dus per gebied verschillend. Het Waterhuishoudingsplan past beleidsmatig volledig binnen
deze bandbreedte. Soms is het daarbij meer bij de
functiekaart van het Streekplan aangesloten en
soms meer bij de ontwikkelingskaart. Aanpassing
van het provinciaal ruimtelijk beleid is dus niet
noodzakelijk, met dien verstande dat voor de
waterhuishoudkundige aspecten het Waterhuishoudingsplan voortaan bepalend is.
De realisatie van de ecologische hoofdstructuur
wordt door de functietoekenning, in dit plan,

8.2.

mede mogelijk gemaakt.
Daar waar een zo nauwe afstemming tussen
waterhuishouding en ruimte1ijke ordening is bereikt is een succesvol beleid op het gebied van de
waterhuishouding ook afhankelijk van een goede
uitvoering van het ruimtelijk beleid. Een goede
doorwerking van het Streekplan naar bestemmingsplannen, in het bijzonder ten aanzien van
de beekdal en is van groot belang. Ook een vlotte
uitvoering van het relatienotabeleid, zowel voor
de eerste als de tweede fase, is noodzakelijk om
het beleid, zoals dat in dit plan is vastgelegd, te
kunnen uitvoeren.
In dit verband wordt het aankoopbeleid mede
gericht op het realiseren van de doelstellingen vanuit de waterhuishouding.

Milieu

Het provinciaal milieubeleid is nog niet in zijn
volle breedte in één plan neergelegd. Dit zal binnenkort gebeuren in het Provinciaal Milieubeleidsplan.
Voor de aanpak van het thema Verdroging is het
Waterhuishoudingsplan het primaire beleidskader. Dit Waterhuishoudingsplan levert een bijdrage aan de vermindering van de verontreiniging.
Omgekeerd zal het milieubeleid een belangrijke
bijdrage moeten leveren aan de bescherming van
de waterhuishoudkundige systemen. Op provin-

daal niveau moet hierbij worden gedacht aan de
bescherming van een aantal beekdalsystemen en
de bescherming van een aantal potentiële winningen. Dit geldt voor de Drentsche Aa in het bijzonder via bodem- en grondwaterbescherming. Vanuit de waterhuishouding wordt hoge prioriteit gegeven aan het bereiken van een voldoende algemeen beschermingsniveau. Dit laatste zal vooral
door regelgeving op rijksniveau gestalte moeten
krijgen.

44

45

9.

Programma van uitvoering

In dit programma zijn de actiepunten opgenomen
die de verschillende bij de waterhuishouding betrokken instanties als gevolg van dit plan zullen
moeten uitvoeren. Bij de actiepunten is aangegeven wanneer de uitvoering zou moeten starten en
wanneer het actiepunt moet zijn afgerond.

9.1.

De actiepunten zijn geplaatst bij de instantie die
primair verantwoordelijk voor de uitvoering is.
Andere instanties die ook bij een actiepunt zijn
betrokken, zijn in de kolom samenwerking met"
genoemd. Deze opsomming is zeker niet limitatief.
11

Acties door de provincie

Nummer

Actie

Start

Gereed

Samenwerking met

Pt

Onderzoek bronnen voor de openbare drinkwatervoorziening
Onderzoek winning Assen
Onderzoek winning Nietap
Onderzoek afvoermogelijkheden Drentsche
Hoofdvaart
Onderzoek waterhuishouding Vledder- en
Wapserveense Aa
Aanpassen Grondwaterkwantiteitsverordening
Onderzoek dynamisch gedrag grondwatersystemen
Toetsen bestaande vergunningen industrie
voor grondwate-ronttrekking
Revisie GT' en
kaartbladen 17-west en 16-oost
Ondersteuning REGIWA-projecten
Ondersteuning ui tvoerîngsprojecten voortvloeiende uit dit plan
Rea1iseren bescherming oppervJaktewaterwinning Drentse Aa
Zoeken geschikte stortlocatie voor verontreinigde baggerspecie
Sluiten convenant over omgaan met vervuilde
baggerspecie (zie ook W 12)
Doorwerking doelstellingen waterhuishouding
in ruimtelijk beleid
Realiseren van regionaal geohydrologisch
informatiesysteem (REGIS)
Opstellen beheersplan proviniale kanalen

1993

1995

1993
1995
1995

1994
1996
1996

Waterleiding maatschappijen noord. prov.
WMD
Waprog
RWS

1993

1995

Waterschap

1993
1994

1994
1996

P2
P3
P4

P5
P6
P7

PS

P9
p 10
p 11

Pl3
p 14
p 15

P16

p 17
p 18

Continu -

1993

1996

1993

1995
Waterschappen
Continu Waterschappen

1993

1994

Waterschappen/GWG

1994

Waterschappen

1993

Waterschappen

Continu Gemeenten

1991

1994

IGG-TNO-RWS

1993

1994

Waterschappen/RWS
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9.2.

Acties door de waterbeheerders

Nummer

Actie

Start

Gereed

Samenwerking met

Wl

Uitwerken plan van aanpak voor als verdroogd
aangemerkte gebieden
Uitvoering van de verdrogingsbestrijding in
die gebieden waar dit gezien het grondgebruik
mogelijk is en het volgen van de effecten
Aanpassen/opstellen beheersplannen

1993

1995

Provincie

1993

Continu Provincie

1993

1995

1993

1996

1993

1996

1993

1995

1993

1996

Prov./NBLF

1993

2000

Gemeenten

1993

1995

Prov./NBLF

1993

Continu

1993

Continu

W2

W3
W4

ws
W6

W7
W8

W9
WlO

Wll

W12
W13

Toetsing waterkwaliteit aan ecologische
normen (kwaliteitsbeheerders)
Opstellen eerste plan van aanpak verbetering
waterkwaliteit wateren met een natuurfunctie
(kwaliteitsbeheerder)
Onderzoek naar alternatieve afvoermogelîjkheden van het deel van het systeem Noordenveld
dat tot het waterschap Smilde behoÖrt
Inventarisatie waterhuishoudkundige aspecten
ecologische verbindingszones
Stimuleren en ondersteunen van het saneren
van regenwateroverstorten op wateren met een
natuurfunctie (kwaliteitsbeheerder)
Opstellen eerste plannen voor natuurvriendelijke inrichting
Uitvoeren plannen natuurvriendelijke inrichting water) open
Verbeteren onderhoudsmethode ten behoeve
van het in stand houden van de water- en
oevervegetatie
Sluiten convenant over het omgaan met
verontreinigde baggerspecie (zie ook P 15)
Completeren van de kaart met verdroogde
gebieden

1994

Gemeenten/prov.
andere beheerders

Diversen

1993

Provincie

1996

Provincie
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9.3.

Acties door anderen

Nummer

Actie

Door

Start Gereed

Samenwerking met·

A1

Saneren regenwater overstorten
op wateren met natuurfunctie
Stimuleren beperking drinkwaterverbruik particulieren
Opstellen en uitvoeren rioleringsplannen
Deelontharding drinkwater

Gemeenten

1993 2000

Zuiveringsschap

Waterleidingbedr.
Gemeenten

1993 Continu
1993 Continu -

Waterlei-

1993 2000

A2
A3

A4

dingbedr.
A5
A6

Uitvoering Lozingsverordening
riolering
Aandacht besteden aan water als
factor bij de natuur- en milieueducatie

Gemeente

1993 Continu -

Consulent 1993 Continu

NME

DWB/provincie
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BIJLAGEN
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51

1.

Oppervlaktewaterfuncties

Algemene functie van het oppervlaktewater
De algemene functie omvat een groot aantal
gebruiksfuncties die geen bijzondere eisen stellen
aan de waterkwaliteit of de inrichting. Ook de
ecologische functie op het laagste niveau valt
onder de algemene functie.
Op termijn gaan voldoen aan de normen van de
algemene milieukwaliteit (zie bijlage 4a). In verband met de ecologische functie op het laagste
niveau vindt ook toetsing plaats aan ecologische
normen voor het betreffende type water. Bij het
inrichten van het waterlopenstelsel wordt getracht het karakter zoveel mogelijk te handhaven
of te versterken. Bovendien wordt variatie in de
inrichting nagestreefd. Hierbij moet worden
uitgegaan van de op kaart 5 aangegeven natte-

gebiedskenmerken.
Zwemwater (niet toegekend in dit plan); zie
AMvB en WHVZ (bijlagen 4b en 4c).
Water voor de bereiding van drinkwater; zie
AMvB (bijlage 4d).
Water voor karperachtigen (toegekend aan alle
meren en beken met een natuurfunctie); zie
AMvb {bijlage 4e).
Er is voldoende dekking voor de vissen en er zijn
voldoende paaiplaatsen. Er moet sprake zijn van
voldoende gevarieerde leefomstandigheden voor
de vis.

Natuurfunctie op hoog niveau
11

Het ecosysteem bevindt zich in een natuurlijke
staat 11 • Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
de verschillende watertypen.
Lozingen vinden niet plaats.
Voldoen aan de naar watertype gedifferentieerde
ecologische normen.
De inrichting van het waterlopenstelsel is afgestemd op de eisen van het ecosysteem. Er is een

evenwichtige relatie met de omliggende natuurwaarden op het land. Het afvoerregime is zo
natuurlijk mogelijk. Aanvoer van gebiedsvreemd
water vindt niet plaats.
Oppervlaktewater met een natuurfunctie op hoog
niveau vervult ook een functie als ecologische
verbindingszone.

Natuurfunctie op midden niveau
Het ecosysteem bevindt zich in een goede staat.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
verschillende watertypen.
Lozingen hebben geen overwegende invloed op
het ecosysteem.
Voldoen aan de naar watertype gedifferentieerde
ecologische normen.

De inrichting van het waterlopenstelsel .is mede
afgestemd op de eisen van het ecosysteem. De
wateraanvoer neemt niet toe en wordt beperkt tot
het noodzakelijk minimum.
Oppervlaktewater met een natuurfunctie op midden niveau vervult ook een functie als ecologische
verbindingszone.
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Overige kaartaanduidingen
Ecologische verbindingszone

Van belang zijn hier de waterhuishoudkundige
elementen van deze verbindingen. Het kan hierbij
gaan om situaties waarbij het water zelf een verbindingsfunctie heeft of om situaties waar het

water een obstakel in de verbinding vormt. Van
de waterbeheerder wordt een actieve ondersteuning van initiativen vanuit het natuurbeheer op
dit gebied verwacht.
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2.

Functies freatisch grondwater

Algemene functie
In gebieden waar het freatisch grondwater een
algemene functie heeft wordt de waterhuishouding afgestemd op het huidige grondgebruik. Dit
kan zowel landbouw als natuur zijn. De mogelijkheden om de waterhuishoudkundige gevolgen
van maaiveldsdaling door oxydatie en klink te
compenseren zijn per gebied verschillend. Behoud van aanwezige natuurwaarden staat hierbij
voorop. Kaart 5 vormt hierbij een belangrijk toetsingskader. Bij de beoordeling van ingrepen in
dergelijke gebieden gelden de volgende randvoorwaarden.
- De functie van een aangrenzend gebied mag
niet negatief beïnvloed worden. Vaak zal het
gaan om beïnvloeding van een natuurfunctie.
Onder deze beïnvloeding wordt niet alleen

een achteruitgang van de huidige natuurwaarden verstaan, maar ook een achteruitgang van
de potenties van dergelijke gebieden. Bij de
beoordeling van de effecten moet worden uitgegaan van de gewenste grondwatersituatie
zoals deze is aangegeven in de schets van een
waterhuishoudkundig systeem.
De huidige natuurwaarden in het gebied met
een algemene functie mogen niet verder achteruit gaan. Het gaat hierbij vaak om natuurwaarden in kleine natuurgebieden, kleine bossen en natte elementen. De kaart met de nattegebiedskenmerken (zie kaart 5) geeft een belangrijke indicatie van de natuurwaarden die
in dat gebied van belang zijn.

Natuurfunctie
Een zodanige kwaliteit, stand en stroming van het
freatisch grondwater dat het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden zo goed mogelijk
wordt ondersteund. In de schets is per systeem
aangegeven welke doelstelling vanuit het natuurlijke milieu wordt nagestreefd. Op basis van deze
doelstelling is globaal de gewenste grondwatersituatie aangegeven.
De invulling van deze functie hangt dus af van de
doelstelling van het waterhuishoudkundige systeem of deelsysteem. Zo zal een hoogveengebied
heel andere eisen stellen aan de waterhuishouding
dan een beekdal. De oppervlaktewaterkwantiteitsbeheerder dient hier verder in het beheersplan een

invulling aan te geven. Hierbij is de gewenste
grondwatersituatie, zoals deze is aangegeven in de
schetsen, een belangrijke richtlijn. Waterhuishoudkundige gevolgen van oxydatie en klink worden niet gecompenseerd.
De begrenzing van gebieden met een natuurfunctie zal in het beheersplan nader moeten worden
uitgewerkt op basis van waterhuishoudlrundige
eenheden.
De realisatie van een natuurfunctie hangt in sterke
mate samen met het natuurbeleid. Het afstemmen
van de waterhuishouding op natuurwaarden kan
alleen dan optimaal zijn als aaneengesloten grotere gebieden een natuurdoe1$telling hebben.

Ondersteunende natuurfunctie
De ondersteunende natuurfunctie is toegekend
aan een aantal landbouwgebieden die waterhuishoudkundig samenhangen met aangrenzende gebieden met een natuurfunctie. Het is gewenst dat
in deze gebieden door het nemen van waterhuishoudk.undige. maatregelen een positief effect
wordt verkregen op het aangrenzende gebied.
Het kan daarbij gaan om het herstellen_ van wegzijging of om een aangepast peilbeheer om het
verdrogen van een aangrenzend gebied te voor-

komen. Hierbij gelden de volgende aandachtspunten.
Een verandering van het grondgebruik wordt
ni~t nagestreefd; ook niet op de langere termtJn.
- Het huidige landbouwkundige grondgebruik
stelt randvoorwaarden aan de mogelijkheden
de waterhuishouding aan te passen. Nadelige
effecten voor de landbouw mogen niet optreden.
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De aanpassing van 4e waterhuishouding in de
gebieden met de ondersteunende natuurfunctie is
primair gericht op de verbetering van de condities
in andere gebieden. Bij het toedelen van kosten en
het toekennen van subsidies zal hier nadrukkelijk
rekening mee worden gehouden.

De mogelijkheden om de waterhuishouding daadwerkelijk aan te passen kunnen per gebied verschillen. De waterschappen zullen in hun beheersplannen aangeven wat er in de diverse gebieden
mogelijk is en op welke termijn dit kan worden
gerealiseerd.

Landbouwfunctie
De waterhuishouding wordt afgestemd op de
landbouw. Dit betekent in de bouwlandgebieden
globaal GT IV of afhankelijk van de natuurlijke
situatie GT VI of hoger en in graslandgebîed GT
III*. De waterhuishouding mag in deze gebieden
worden aangepast op landbouwkundige wensen.
Alleen dient met name bij de inrichting rekening

te worden gehouden met de natte-gebiedskenmerken. Deze kenmerken zijn weergeven op kaart 5.
De waterhuishoudkundige gevolgen van maaiveldsdaling door oxydatie en klink kunnen worden gecompenseerd als hierdoor geen overwegende schade aan de waarden, aangegeven op kaart 5,
wordt toegebracht.

Functie stedelijk gebied
In de grotere stedelijke gebieden en bebouwde
gebieden is de functie stedelijk gebied toegekend.
Het gaat vooral om die bebouwde gebieden waar
een realatie bestaat met de waterhuishouding. Het
waterbeheer wordt in deze gebieden afgestemd
op de eisen van de bebouwing. De gemeente is
.hierbij verantwoordelijk voor voldoende ontwatering. De waterkwantiteitsbeheerder draagt zorg
voor de afwatering.
Overige aanduidingen op de functiekaart

Tuinbouw
Deze aanduiding geeft een specialisatie binnen de

landbouwfunctie aan. De aanduiding is gebruikt
voor de g1astuinbouwgebieden rond Emmen.

Extra aandacht voor de natuur
Deze aanduiding is gebruikt in het systeem Looen Drostendiep in gebieden met een algemene
functie. Voor een verklaring zie de toelichting op
dit systeem.
Landinrichting
Aangegeven zijn de gebieden waar het laninrichtingsproces zich bevindt tussen het schetsontwerp
en de uitvoering van het plan van wegen en waterlopen.
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3.

Functies van het diepe grondwater

Grondwater voor de bereiding van drinkwater
De functie grondwater voor de bereiding van
drinkwater is toegekend aan de intrekgebîeden
van de bestaande grondwaterwinningen en aan
een aantal gebieden waar in de toekomst grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening
kan plaatsvinden.
De normen voor de waterkwaliteit zijn gebaseerd
op de EG-richtlijn betreffende voor menselijke
consumptie bestemd water (zie bijlage 5).

Aanvragen voor de onttrekking van grondwater
ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening worden positief benaderd in gebieden met
deze functie en de voorkeursklasse 1. Aanvragen
in gebieden met de voorkeursklasse 2 worden
slechts gehonoreerd als er geen mogelijkheden in
een gebied met voorkeursklasse 1 zijn. De mogelijkheden voor uitbreiding van een bestaande winning zijn doorgaans beperkt.

Ondersteuning natuurfunctie freatisch grondwater
De aanduiding ondersteuning natuurfunctie freatisch grondwater wordt vooral in die systemen
voor het diepe grondwater gebruikt die als hoofddoelstelling het behoud of de ontwikkeling van
kwelafhankelijke natuur hebben. Het gaat hier

om het in stand houden of herstellen van een
bepaalde kwelstromîng of een bepaalde stijghoogte van het diepe grondwater.
Onttrekkingen van grondwater worden in deze
gebieden zoveel mogelijk geweerd.
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4a. Getalswaarden algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000)
BIJLAGE 1. Getalswaarden algemene milieukwaliteit (kwaliteitadoelatelling 2000)
AlgM'len• mllieukw•lltelt (kw•llteitadoel•telllng 2000)" to...ln91w••rd• en •ignalaringawaarde voor het zoete oppervlaktewater
en watarbodam
water - totaalgehalte in water (in p.g/I. tenzij anders venneld)
bodem • gehalte in waterbodem (In mg/kg), omgerekend naar de atendaardbodem (10!fl organische stof en 261J6 lutum); voor standaard
zwevend materlaal (20'lb organische stof en 40!i& lutum) Uggen de waarden voor zware metalen en organische stof respectievelijk een factor
1,6 en 2 hoger dan voor de bodem.
Parameters

Oud

Nieuw
M-lijst

water

l-lijat
bodem

water

bodem

voorlopige
foetaingawaarde
waterbodem

voorlopige
signalering•·
waarde
waterbodem

basiskwaliteit
water
bodem

voorlopige voorlopige
toetsings- signaleringswaarde
waarde
waterbodem waterbodem

Algemene parameters
kleur, geur, schuim, vast
afval, troebeling

het water mag

idem

niet zichtbaar of
ruikbaar
verontreinigd zijn

temperatuur {DCI
zuurstof (mg/1)
echter:
- genormaliseerde
beken/gestuwde
beken/kanalen/wielen/
petgaten
- atadawateren/sloten
zuurgraad (n. pH)

25

25
5

6

4
3

4

3
... 6,6

... 6,6

< 9.0

< 9.0
doorzicht (z, n, meter)

0.6

0.4

Nutrllnten en eutrof. parametera
totaal-fosfaat (j, z. n, mg P/I)
totaal ati~tof (z, n, mg N/J)

(Kj·N

+ NOs +

0.15

0.15

2.2

NO~)

chlorofyl-a(n, z, µg/I)
ammoniak (mg N/ll
nitraat + nitriet {n, mg N/J)

100

100
0.02
10

0.02

Zouten
chloride (n, mg Cl/1 I
fluoride (mg f/1)

bromide (mg Br/I)
aulfaat (mu SO"/I)

200

200

1.6
8
100

100

Radlo•ctlviteita parameter•
(Bq/1,(1 Bq - 27 pCi)J
totale a-activfteit (i)
rest Il-activiteit (j)
tritium-activiteit (i)

0.1
1.0

200

0.1
1.0
200

Bacteriologlache parameter
thermotolerante coli'a
(mediaan. MPN/ml}
biologische
beC1ordelingssy1temen

20

20
per watersysteem
uitwerken•

- jaargemlddelde
n - afwijkingen van nature zijn toegestaan.
z .... zomergemiddelde waarde voor eutroflêringsgevoelige, stagnante wateren, april t/m september.
• • deze uitwerking kan voor stagnanle waleren geschieden volgens een systeem gebaseerd op Caspers en Karbe, en voor stromende
wateren volgens een systeem dat tecent in opdracht van de STORA is ontwikkeld.
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Algemene miHaukwalltalt (kwalltaltadoelatelliná 2000). toetsingswaarde en algnalarlngaweerda voor het zoete oppervlaktewater
en waterbodem
water

= totaalgehalte in water (in pg/I, tenzij anders vermeld)

bodem
gehalte in waterbodem (in mg/kg), omgerekend naar de standaardbodem (10'!L organische stof en 25% lutum); voor standaard
zwevend materiaal (20% organische stof en 401lb lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische stof respectievelijk een factor
1.5 en 2 hoger dan voor de bodem.
Parameters

Nieuw

Oud

M-lijst
water

bodem

l·liist
water

bodem

voorlopige
toetsing•waarde
waterbodem

basiskwaliteit
voortoplge
signalering•· water
bodem
waarde
waterbodem

voorlopige voorlopige
signalerlngstoetsings·
waarde
waarde
waterbodem waterbodem

Met.alen
cadmium
kwik
koper
nikkel
lood
zink
chroom
arseen

0.2
0.03
3
10
25

30
26

7.5
1.6

2
0.6
35
35
530
480
480

90
45
630
1000
480
15

85

85

7.0

EOX

30

15
400
200
1000
2500
1000
150
20.0

2.5
0.5
50
50
50
200

0.8
0.3
36
35
85

BO

140
100

50

29

6

5.5

155

30
15
400
100
700
2500
600

46

100

7.5
1.8
90
45
160
1000

7.0

20.0

0.8

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
17

(med.)

AOX

40
(med.)

som-MAK's

2
(med.)

PAK's
benzo(a)antraceen
benzo(ghi)peryleen
benzo( a)pyreen
f.enantreen
indeno(123cd)pyreen
pyreen
dibenzo(ah)anthraceen
anthraceen
benzo(b}fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
chryseen
fluoran1heen
som-PAK'a (6 van Borneff)

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

0.05
0.05
0.05

0.2
0.2
0.05
0.07

0.3
0.8

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
2.0
4.5

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
17

O.t

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.8
0.6
0.2
1.2
2.3

o.a
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

0.8
0.8
0.8
2.0
4.6

(med.)

Vluchtlga halogeen koolwaterstoffen

vox

5

5
(mad.)

1,3-dichloorpropeen
trichlooretheen
hexachtoorethean

1

2
1

Chloorbenzenen
dlchloorbenzenen
trichloorbenzenen
tetrechloorbenzenen
pentachloorbenzeen
hexachloorbenzeen

2

0.4
0.2

03
0.3

0.3

0.004

0.3
0.02

o.s
0.5

0.01

0.003
0.003

0.02
0.02

(med.)
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Àlgem•n• mllleukw•llteit (kw•llteitsdoelstelling 2000). toetsing•wa•rd• on 11lgnllleringswaarde voor het zoete oppervlaktewater
en waterbodem
water - totaalgehalte in water (in 110/I. tenzij anders vermeldl
bodem - gehalte in waterbodem (in mg/kel. omgerekend naar de standaardbodem (10'lb organische stof en 2641b lutum); voor standaard
nvevend materiaal (20'lb organische &tof en 40llb lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische stof respectievelijk een factor
1.5 en 2 hoger dan voor de bodem.

Parameters

Nieuw

Oud

1-liist

M-lijst
water

bodem

water

bodem

voorlopige
toetsingsw11rda
waterbodem

voorlopige
signaleringswaarde
waterbodem

basiskwaliteit
water

bodem

voo1lopige
toetaings-

voorlopige
signaleringswaarde
waarde
waterbodem waterbodem

PCB"s

0.03
0.03

0.004

PCB28
PCB52
PCB 101
PCB 118

0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004

PCB 138

PCB 153
PCB 180

0.03
0.03

0.03
0.03

0.03

som-PCB's (7)

0.2

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4

0.004
0.004
0.004

0.007

0.03

0.03
0.03

0.1
0.1
0.1

0.004

0.03

0.004
0.004
0.02

0.03
0.03
0.2

0.1
0.1
0.1
0.4

0.003

0.02

0.5

0.003

0.02

0.5
0.5

(med.)

Organachloor-beatriJdingamiddalan
aldrin

+ dieldrin

0.04

0.04

0.5

0.01
(med.)

0.04

endrin
DDT

0.04

0.6

0.01

0.02

0.5

0.02

o.5

U·HCH

0.02

0.5

P-HCH

0.02

0.6

0.02

0.5

0.02

0.5

a-endosulfan

+

-sulfaat

0.01
(med.}

+ derivaten
0.01

0.01

0.01

0.003

0.02

0.003

0.02

0.6

0.003

0.02

0.6

0.003
0.003

0.02
0.02

0.5
0.6

0.003

0.02

0.5

0.003
0.02

0.02
0.10

0.5
2.5

{med.)

0.01
(med.)

0.01
(med.)

0.01

Y·HCH

0.001

0.01
(med.)

heptachloor

+

epoxide

0.02

0.01
(mad.)

chloordaan
hexachloorbutadleèn
som-pesticiden

0.12

0.02
0.02

0.02

0.5

0.10

2.5

0.02
(med.)

anionische detergenten

100
(mad.)

non-kationische
detergenten

100
(med.)

Chlaarfenalen
dichloorfenolen
pentachloorfenol

0.08
0.06

0.02

0.05
(med.)

w.v.-fenolen

6
(mad.)

Chlooranlllnea
som-anilines

1
(med.)
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Algamana mllfeukwalltelt (kwaliteltadoalatalllng 2000), toatelngawaarde en algnalerlngswaarde voor het zoete oppervlaktewater
en waterbodem
water = totaalgehalte in water (in 110/I. tenzi; anders vermeld)
bodem =gehalte in waterbodem (in mg/kg), omgerekend naar de standaardbodem (101111 organische stof en 25% lutum); voor standaard
zwevend materiaal (20'Wt organische stof en 4Qtlr, lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische stof respectievetijk een faclor
1,5 en 2 hoger dan voor de bodem.
Parameters

Nieuw

Oud

M-lijst

'-lijst

water

bodem

water

bodem

voorlopige
toetsing•-

waarde
waterbodem

voorlopige
1ignalerings·
waarde
waterbodem

basiskwaliteit
water
bodf!m

voortopige voorloplge
toetsings·
slgnalerlngswaarde
waarde
waterbodem waterbodem

Organofosfor-beatr1Jdlngamldda1an•
cholinesterase remming

o.s

0.5
(med.)

0.002
0.03
0.02
0.05
0.4
0.05
0.2

dichloorvos
triazofos
azinfos-methyl
azlnfos-ethyl
demeton
fenitrotion
parathion-methyl
parathion-elhyl
disulfoton
trichfoorfon
cumafos
dlazlnon
fention
faxlm
malation
mevinfos
pvrazofoz
oxydemethon-methyl

0.02

1.5
0.005
0.002
0.03
0.02

0.2
0.03
0.005
0.()03

0.1

Organotln-verbindingen

0.01
O.o1

tributyltin-verbinden
trifenyltin-verbindingen

1.5
1.0

Overige nlat-gehalogenaerde verbindingen
Fenolherbiciden
dinoseb

0,02

DNOC

0.3

Carbamaten
0.5

aldicarb
oxamil
carbendazim

0.6
0.03

Dithiocarbamaten
1.0
0.02

ma neb
thiram
zineb
metham-natrium
benzeenhydroxide(fenol)
minerale olie
aniline

o.e

0.01
2

1000

3000

5000

500

3000

6000

2

NTA

200

" Aanvullende eis omdat combînatietoxicitelt

!
gemeten gehalte van de stof
i -------------------algemene milieukwalitelt (kwaliteitsdoelstelling 2000)

<

1 niet in rekening is gebracht.
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Algemene miHaukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000). toat1lngawaarde en aJgnaleringswaarda voor het zoete oppervlaktewater

en waterbodem
water ... totaalgehalte in water (in 119/I, tenzij anders vermeld)
bodem - gehalte in waterbodem [in mg/kg), omgerekend naar de standaardbodem (10% organische ·stof en 26% lutum); voor standaard
zwevend materiaal (209fi organlschè atof en 40llb lutumJ liggen de waarden voor zware metalen en orgànische stof respectievelijk een factor
1,5 en 2 hoger dan voor de bodem.
Parameters

Oud

Nieuw

M-lijst
water

1-lijat
bodem

water

bodem

voorlopige
voorlopige
basiskwaliteit
signalerings- water
bodem
toetsîngswaarde
waarde
waterbodem waterbodem

voorlopige voorlopige
toetsing&- signaleringswaarde
waarde
waterbodem waterbodem

Overige gahalqeneerde verbin~inàan
Chloorphenoxy-carbonauur (herbiciden)
11
0.2

2,4·d
mcpa
mecoprop

0.1

Trillzlne•
0.1

atrazlne
simazine

0.4

Halogeennitra-aromaten
trifluoralin
pentachloornitrobenzeen

0.2

0.4

PYl'athroiden•

o:s

cypermethrln
deltamethrin
permethrin
bifenthrln

0.4
0.8
1.6

Anilidan

0.1

propachloor

Aromatlacha chloor-aminen
0.1
0.2

linuron
3.3-dichtoorbenzidine

Carboxlmlden

0.2
0.3

captafol

captan

• Aanvullende eis omdat combinatietoxiciteit

ri

gemeten gehalte van de stof
..; 1 niet in rekening is gebracht.
algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000)
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NOTA VAN WIJZIGINGEN DERDE NOTA WATERHUISHOUDING
In bijlage 1 van de derde. Nota waterhuishoudÎng 2 zijn kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en {nieuw gevormde) waterbodems
voor het jaar 2000 gepresenteerd. In de regeringsbeslissing derde Nota
waterhuishouding' Is vastgelegd dat deze kwaliteitsdoelstelling 2000 het
karakter heeft van een grenswaarde, voor het bereiken waarvan een
inspanningsverplichting geldt voor waterkwaliteitsbeheerders.
In de Regeringabestissing derde Nota waterhuishouding is vermeld, dat
in de notitie cOmgaan met risico' sa een keuze wordt gemaakt ten
aanzien van het afleiden van het maximaal toelaatbaar risiconiveau en
het verwaarloosbaar risiconiveau. Voorts is ook reeds in de derde Nota
en het NMP vermeld dat voor een aantal stoffen de voorgestélde risicobenadering wordt toegepast met het doel grens en streefwaarden af te
leiden voor oppervlaktewater, sediment/grond en grondwater. Hierbij is
tevens de intercompartimentale afstemming een belangrijk aspect. In de
regeringsbeslissing derde Nota waterhuishouding is hierover bovendien
aangekondigd, dat indien uit dit project mocht blijken dat de grenswaarde voor bepaalde stoffen strenger dient te zijn dan de kwaliteitsdoelstelling 2000, dat dan de betreffende waarden in de derde Nota
waterhuishouding zullen worden gewijzigd bij Nota van wijzigingen.
Met de notitie cMilieukwaliteitsdoelstellingen bodem en weter»4 is het
resultaat van bovengenoemd project gepresenteerd. Uit de 'resultaten
van de ecotoxicologische risico-evaluatie blijkt dat voor een beperkt
aantal stoffen een aanscherping van de getalswaarden in de derde Nota
waterhuishouding nodig is.
De wijzigingen hebben betrekking op:

A. Een aanscherping van de grenswaarde voor een viertal stoffen.
B. Een uitbreiding van de te normeren stoffen in de groep van de PAK.
C. De benaming van de in de derde Nota waterhuishouding vermelde
getalswaarden voor de Algemene Milieukwaliteit {kwaliteitsdoelstelling
2000) voor het zoete oppervlaktewater en de waterbodem wordt
gewijzigd in grenswaarde.
ad A. Op grond van hiervoor genoemde notitie «Milieukwaliteitsdoelstellingen bodem en water1 en het hierover ingenomen beleidsstandpunt
wordt bijlage 1 van de derde Nota waterhuishouding (Getalswaarden
algemene milieukwaliteit, kwaliteitsdoelstelling 2000) als volgt gewijzigd:
grenswaarde grenswaarde
chroom (M-Lljst)
arseen (1-lijst}
m1l1thion {1-HJst)
p1r1thlon-ethyl tl-lijst)

water

waterbodem

20 p.g/I
10 pg/I
4 ng/I

380mg/kg
&&mg/kg

6ngA

ad 8. Voor de PAK vindt een uitbreiding van de kwaliteitsdoelstelling
2000 plaats met een grenswaarde voor naftaleen.- De intercompartimentale afstemming van milieukwaliteitsdoelstellingen vormt de
aanleiding tot het toevoegen van da navolgende grenswaarde voor
naftaleen:
1

Kamerstuk Il, vergaderjaar 1988-1989.
21 250 nrs. 1-2.
Kamerstuk
vergaderjaar 1989-1990,
21 250 nr. 3.
• Kamerstuk Il, vergaderjaar 1990-1991.

3

grenswaarde water

n.

naftaleen (l·lijst)

0, 1 1'1111

21 990nr.1.

ad C. De benaming van de In da darde Nota waterhuishouding
vermelde getalswaarden voor de Algemene Milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000) voor het zoete oppervlaktewater en de waterbodem
wordt gewijzigd in grenswaarde voor het oppervlaktewater.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 990 en 21 250, nr. 3 17/18
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4b. Overzicht van normen behorende bi.j
de AMvB ex wv0 (Staatsblad 1983, nummer 606)
Zwemwater
Onderzoeksfrequentie
per badseizoen

Parameter

Norm

Zuurgraad

pH

6,5 E; pH <:: 9,0 1

Doorzicht

meter

;os 1,01 s

Thermotolerante bacteriën
van de coli-groep

aantal/ml

or;;; 3 de mediaan-waarde
van de uitkomsten van
het onderzoek

Een niet anders dan door

Kleur

natuurlijke omstandigheden
veroorzaakte kleur
Geur

Afwezigheid van rottingsgeuren of andere geuren
die algemeen als hinderlijk
worden ervaren, in het bijzonder de geur van fenolen

Schuim

Een niet anders dan door
natuurlijke omstandigheden
veroorzaakte hoeveelheid
schuim

Olie

Geen zichtbare hoeveelheid
olie op het wateroppervlak

Vuil

Afwezigheid in en op het
water en op de bodem van
afvalstoffen en dode
organische materie in aanmerkelijke hoeveelheid

Faecale streptococcen

aantal/ml

<; 3 de mediaan-waarde
van de uitkomsten van
het onderzoek

Salmonellae

Niet aantoonbaar in
100ml

Entero-vîrussen

Niet aantoonbaar in
1 liter

Met waterdamp vluchtige fenolen

J.lg/l-C 6 H 5 0H

Minerale olie

Jlg/I

< 10
< 200

Oppervlakte-actieve stoffen die
reageren met methyleen-blauw

JllJ/I

"-200

Zuurstof opgelost

mg/1-0 2

(1aurylsu1 fa ad

}

Organochloor- en f osforpesticiden
Metalen en cyanide
1 Overschrijdingen van de norm als gevolg
van de natuurlijke gesteldheid van de bodem
en de invloed daarvan op het water worden
niet beschouwd als overschrijding.
:a a. De onderzoeksfrequentie kan per parameter worden teruggebracht van 10 tot 5
indien:
1° onderzoek gedurende de twee voorafgaande jaren heeft aangetoond dat de
desbetreffende norm geen enkele maal
anders dan als gevolg van uitzonderlijke
weersomstandigheden. of uitzonderlijke
hydrodynamische omstandigheden zoals
die afgeleid kunnen worden uit hoge
gehalten aan gesuspendeerde stoffen, is
overschreden, alsmede
2° redelijkerwijs kan worden aangenomen
dat de norm niet zal worden overschreden.
2b. De onderzoeksfrequentie kan beperkt
blijven tot één indien:

," onderzoek heeft aangetoond dat de
waterkwaliteit aan de kwaliteitsdoelstelling voldoet, alsmede
2u geen afvalstoffen, verontreinigende
of schadelijke stoffen in het water
gebracht worden, alsmede
3° redelijkerwijs kan worden aangenomen
dat zodanige stoffen niet in het water
zullen worden gebracht.
2c. Indien sprake is van een verslechtering
van de kwaliteit van het water ten. aanzien
van een parameter, dient aanvullend
onderzoek plaats te vinden ten aanzien
van die parameter.
3
Indien er aanwijzingen zijn dat de
waterkwaliteit ten aanzien van een
parameter niet aan de norm voldoet,
dient onderzoek plaats te vinden ten
aanzien van die parameter.

Staatsblad 1983 606

4

Indien verslechtering van de waterkwaliteit wordt vermoed ten aanzien van
deze parameters, dient terzake onderzoek
plaats te vinden.
5
Indien niet bekend is door welke oorzaak
de norm wordt overschreden, dient het
onderzoek plaats te vinden ten aanzien
van de parameters: algenbiomassa,
organisch gebonden stikstof, ammonium,
nitraat en fosfaat.

. 64

Voorschriften ten aanzien van de toetsing
Met het oog op de beantwoording van de vraag of aan de kwaliteitsdoelstelling is voldaan, dient te-worden nagegaan of er overschrijdingen van de
normen zijn opgetreden. Daarbij dienen niet te worden meegerekend
overschrjjdingen van de normen die veroorzaakt zijn door uitzonderlijke
weersomstandigheden, of uitzonderlijke hydrodynamische omstandigheden
zoals die afgeleid kunnen worden uit hoge gehalten aan gesuspendeerde
stoffen.
Bij parameters ten aanzien waarvan een gemiddelde of een mediaanwaarde is gegeven, worden de waarnemingen die zijn beïnvloed door
uitzonderlijke weersomstandigheden, of uitzonderlijke hydrodynamische
omstandigheden zoals die afgeleid kunnen worden uit hoge gehalten aan
gesuspendeerde stoffen, niet meegerekend.

Staatsblad 1983 606
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4c. Overzicht van de normen behorende
bij de AMvB ex WHVZ (Staatsblad1984,nummer470)
Normen voor zwamw1tar in zweminrichtingen Ingericht voor het zwammen In
oppervlaktewater an de andere op grond van artikel 10b van de wet ga'invantariaaarde
plaatsen
Parameters

Eenheid

Norm

Door da houder

van een zweminrichting in
oppervlaktewater dagelijks
uit te voeren
onderzoek
1. Thermotolerante
bacteriën van de coli-

aantal per
100ml

groep
2. Doorzicht

met~

3. Zuurgraad

pH

4. Kleur

< 2000
>1 1

6,0 < pH < 9,0 1
Een niet anders dan door
natuurlijke omstandig-

heden veroorzaakte kleur
Afwezigheid van rottingsgeuren of andere geuren
die algemeen als hinderlijk
worden ervaren, in het
bijzonder de geur van
fenolen
Een niet anders dan door
natuurlijke omstandigheden
veroorzaakte hoeveelheid

5. Geur

6. Schuim

schuim
Geen zichtbare hoeveelheid

7. Olie

olie op het wateroppervlak
Afwezigheid ln of op het
water en op de bodem van
afvalstoffen en dode organische
materie in aanmerkelijke
hoeveelheid
Niet aantoonbaar in 100 ml
Niet aantoonbaar in 1 1

B. Vuil

9. SalmoneUae
10. Entero-virussen

x
x

x

x

x

x

• Overschrijdingen van de norm als gevolg

van de natuurlijke gesteldheid van de
bodem en de invloed daarvan op het water
worden niet beschouwd als overschrijding.

Voorschriften ten aanzien van de toetsing
De toetsing van de hoedanigheid van het zwemwater aan de normen
verloopt als volgt.
1. Er wordt uitgegaan van de gegevens uit het onderzoek dat wordt
verricht ingevolge artikel 4, eerste lid, van het Besluit Kwaliteitsdoelstellingen
en metingen oppervlaktewateren (Stb. 1983, 606).
2. Het zwemwater voldoet aan de normen als vermeld in deze bijlage
indien geen overschrijdingen zijn opgetreden voor de parameters 9 en 10
en van de parameters 1-8 het aantal overschrijdingen per parameter per
badseizoen niet groter is dan in de volgende tabel aangegeven:
Aantal onderzoekingen
in het betreffende
badsei2oen

Aantal overschrijdingen
van de norm per
parameter

>8
4-8

2 (maar niet twee keer achtereen)

<4

0 voor parameter 1
1 voor de parameters 2-8

1
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4d. Overzicht van de normen behorende
bij de AMvB ex WVO (Staatsblad 1983,nummer606)
Oppervlaktewater voor da bereiding van drinkwater
Parameter

Norm

Zuurgraad

pH

6,5< pH< 9,0 1

12

Kleurintensiteit

mg/I (Pt)

<50 1

12

Gesuspendeerde stoffen

mg/I

< 50 het rekenkundig

Onderzoeksfrequentie
per iaar 2

gemiddelde van de uit·
komsten van het
onderzoek
Temperatuur

oc

Geleidingsvermogen voor elektriciteit

mS/m

Geurverdunnin gsfactor

4

< 25
< 100 1
< 16

12

12

12

12

Nitraat

mg/1-N

< 10 1

Fluoride

mg/l·F

<1

4

mg/1-so.

4

12

Chloride

mg/l·CI

< 100•
< 200 1

Natrium

mg/1-Na

< 120 1

4

IJzer opgelost

mg/1-Fe

< 0,5 1

4

Mangaan

mg/1-Mn

<o.s

1

4

Boor

mg/1-B.

<1

4

Sulfaat

Koper

pg/l·Cu

<50

4

Zink

µg/l·Zn

< 200

4

Beryllium

pg/1-Be

4

Arseen

µg/l·As

<1
<20
< 1,5

4

Cadmium

µg/l·Cd

Chroom

µg/l·Cr

4
4

Lood

pg/t-Pb

<50
<30

Seleen

ps/1-Se

< 10

4

Kwik

µg/1-Hg

<0,3

4

Barium

µg/1-Ba

< 200

4

Cyanide

pg/l·CN

<50

4

Met waterdamp vluchtige fenolen

J.lg/l·C 6 H 5 0H

<5

4

Minerale olie

/Jg/I
/Jg/I (lauryl-

< 200
< 200

4
4

#Js/I

< 0,2

4

/Jg/l·CI
#Js/l-CI
pg/I

<10

4

Oppervlakte-actieve stoffen die
reageren met methyleen-blauw

Polycyclische aromatische kool·
waterstoffen
· E>ttraheerbaar organisch gebonden chloor
Vluchtig organisch gebonden chloor
.,,Organochl oor-pesticiden totaal
Organochloor~pesticiden

per afzonderlijke

4

sulfaat)

<20

4
4

IJg/I

< 0,1
< 0,05

J.19/I Cpara-oxon)

< 1,0

4

4

stof:
aldrin
dieldrin
endrin
heptachl oorepoxide
dichloordifenv l·trichlooretha=1n
dichloordifenvl·dichloorethaan
dichl oordifenyl-dichlooretheen
hexachloorbenzeen
CJ.haxachloorcvclohexaan
')'-hexachloorcyclohexaan

Cholinesteraseremmers
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Onderzoeksfrequentie
per jaar 2

Parameter

Norm

Fosfaat

JJG/l-P

<200 1
De aangegeven waarde
betreft bet rekenkundig
gemiddelde van de uitkomsten van het onderzoek en is niet van toepassing op oppervlaktewater waarin zich geen
overmatige groei van
hogere waterplanten voordoet en het gemiddelde
gehalte aan algenbiomassa
gedurende de maanden
april tot en met september
lager dan of gelijk is aan:
100 µg/1-chlorofyl-a

Organisch gebonden stikstof

mg/1-N

Ammonium

mg/l·N

< 2,5
< 1.2 1

Biochemisch zuurstofverbruik

mg/1-0 2

Chemisch zuurstofverbruik

mg/1-0 2

12

4

12

<7
< 30 1

12

12

12

Zuurstof opgelost

mg/1-0 1

;;.. 5•

Algen biomassa

µg/1-chlorofv 1-a

<

100
De aangegeven waarde
betreft het rekenkundig
gemiddelde van de uitkomsten van het onderzoek en geldt gedurende
de maanden april tot en
met september

6

Thermotolerante bacteriën van
de coli-groep

aantal/ml

< 20 de mediaan-waarde
van de uitkomsten van
het onderzoek

12

Faecale streptococcen

aantal/ml

< 10 de mediaan-waarde
van de uitkomsten van
het onderzoek

12

Salmonellae

aantal/100 ml

< 1 de mediaan-waarde van
de uitkomsten van het
onderzoek

4

1 Overschrijdingen van de norm als gevolg van de natuurlijke gesteldheid
van de bodem en de invloed daarvan op het water worden niet beschouwd
als overschrijding.
2 De onderzoeksfrequentie kan per parameter worden teruggebracht van
12 tot 4, van 6 tot 2
van 4 tot 1 indien:
1° onderzoek gedurende de twee voorafgaande jaren heeft aangetoond
dat de desbetreffende norm geen enkele maal anders dan als gevolg van
uitzonderlijke weersomstandigheden, of uitzonderlijke hydrodynamische
omstandigheden zoals die afgeleid kunnen worden uit hoge gehalten aan
gesuspendeerde stoffen, is overschreden, alsmede
2° redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de norm niet zal worden
overschreden.

en

69

4e. Overzicht van de normen behorende
bij de AMvB ex WVÜ(Staatsblad1983,nummer606)
Water voor zalmachtigan en water voor karperachtigen

water voor
zal machtigen
Zuurgraad

pH

water voor
karperach tîgen

6,5 <pH< 9,0 1
6,5 <pH< 9,0'
De schommelingen in de pH ten opzichte van de
natuurlijke pH-waarde mogen niet meer dan
% pH eenheid binnen de hierboven gestelde
waarde bedragen mits deze schommelingen niet
de schadelijke werking van andere in het water
aanwezige stoffen verhogen
De verhoging ten opzichte van de natuurlijke
waarde dient minder te zijn dan:
1,5 °C
3 De
met dien verstande dat de maximale
temperatuur van het water de volgende
waarden niet mag overschrijden:
21,5 De
25 OC
en dat voor wate1en waarin soorten kunnen
voorkomen die koud water nodig hebben
voor hun voortplanting, de temperatuur
gedurende de voortplantingsperiode de volgende waarden niet mag overschrijden:

Temperatuur

Gesuspendeerde stoffen

Onderzoeksfrequentie
perjaar 2

Norm

Parameter

mg/I

10 °c

10 °c

< 50 het reken·
kundig gemiddelde
van de uitkomsten
van het onderzoek

< 60 het reken·

12

12

12

kundig gemiddelde
van de uitkomsten
van het onderzoek

Smaak

De in het oppervlaktewater aanwezige vissen
mogen niet worden gekenmerkt door een
onnatuurlijke smaak zoals die in het bijzonder
kan optreden door de invloed van fenolen
of olie

Olie

Geen zichtbare oliefilm op het wateroppervlak
of oliebezinksel op de bodem.
Geen schadelijke effecten voor de vissen door
produkten op oliebasis

12

< 200 1

12

Fosfaat

JJg/1-P

... 200 1

De aangegeven waarde betreft het rekenkundig
gemiddelde van de waarnemingen en is niet
van toepassing. op oppervlaktewater waarin
zich geen overmatige groei van hogere waterplanten voordoet en het gemiddelde gehalte .
aan algenbiomassa gedurende de maanden
april tot en met september lager dan of
gelijk is aan:
100 IJg/1-chlorofyl-a
30 µg/t-chlorofvl-a
Ammonlum

mg/1-N

<o.a 1

< o,e 1

Bij een watertem·
peratuur van
minder dan 10°c
geldt als norm
< 4,0

Sii een watertemperatuur van
minder dan 1o0 c
geldt ats norm
<4,0

12

Biochemisch zuurstofverbruik

mg/1-0 2

<6

< 10

12

Zuurstof opgelost

mg/1·0 2

> 7•

>6'

12

Ammoniak

µg/t-N

< 20

< 20

12

Residueel chloor

µg/1-HOCI

<5

<5

Nitriet

J.lg/1-N

< 100

< 300

Koper

JJG/l-Cu
JJg/1-Zn

< 30

<30

12

< 200

< 200

12

Zink

4

4
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5.

Normen en referentiewaarden
grondwater voor de bereiding van
drinkwater

M acroparameters (mg/l)

IaRN

Cl 25
S025
CA2
Mg2
NA+

IbMTC

250

II

111

150

100

150

150

100

150
50

30
20

50
150

120

K+10

12

N03-_N
NH4+_N

5,6
0,04

12
11,3
0,4

11,3
0,16

22-10

TOT-P

0,4

5

2

0,4-

Ib

II

III

200

200
500

10

10
50

5116
(laagste waarde zand; hoogste
klei/veen) ·
(laagste waarde zand; hoogste
klei/veen)

Spoorelementen (ugll)

Ia

Al 50
Ba 100

Ag
As
Cd
Cr

-

50
5
50
1

5

10
1,5
1
0,05

IVa

IVb

IVc

50

100

500

10
1

30
2,5
50

100
10

20
0,2
20
20
20
50

50

200
200
200

200

800

Co Mo

20

50

5

Sn -

10

20
30

100
100
150

Hg Ni Pb -

50

50

50

10
10

100
100
10
10

Cu100
Zn 100

Sb Se -

50
1
50

15
15
15

150

0,5
50
50

200
2
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Organische microverontreinigingen (ugll)
la

Chloorkoolwaterstoffen
P.C.A.'s (totaal)
Pesticiden indiv.
Pesticiden totaal
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen

Ib

II

III

0,2
0,1

1
0,2
0,1

0,1

0,5

0,5

0,5

0,1

1

1

Xylenen

IVa

IVb IVc

1
10
0,2 10

0,2 1
0,5 20
0,5 15
0,5 20

50
40

2
5

s

60
50
60

I. EG-richtlijnen betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water
(80/778/EEG):
a. Richtniveau

b. Maximaal toelaatbare concentratie
II. Waterleidingbesluit (Staatsblad 1984, nummer 220).

III.Lijst van referentiewaarden bodemkwaliteit (Tweede Kamer 1987-88, 20202, nummers 1-2).

rv. Leidraad Bodemsanering:
a. A-waarde

b. B-waarde
c. C-waarde
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6.

Het in kaart brengen van de
verdroging

Inleiding
Bij de beschrijvingen van de waterhuishoudkundige systemen is de huidige grondwatersituatie vastgelegd. Hierbij is zowel de stand (GT) als het al
dan niet aanwezig zijn van kwel in beeld gebracht. In dit plan is, uitgaande van de functietoekenning, aangegeven hoe de gewenste grond-

watersituatie eruit ziet. Door beide situaties met
elkaar te vergelijken komen gebieden naar voren
waar sprake is van verdroging. Hier zal de grondwaterstand moeten worden verhoogd en/of de
kwelinvloed moeten toenemen.

Methode
Om de gewenste grondwatersituatie met de huidige grondwatersituatie te kunnen vergelijken is een
nadere uitwerking nodig van de in het Waterhuishoudingsplan weergegeven gewenste situatie. Zo
kan zijn aangegeven dat in een bepaald beekdal
GT II is gewenst. Hierbij is niet aangegeven of in
het gehele beekdal GT II is gewenst of s1echts in
een deel daarvan. Verder is de aanduiding voor de
grondwatertrappen op de hogere gronden erg globaal. Om in genoemde gevallen een nadere detaillering in te kunnen voeren, passend bij de verschillende onderscheiden functies, is aansluiting gezocht bij de huidige bodemopbouw. Zowel vanuit
landbouwkundig oogpunt alsook vanuit ecologisch oogpunt is de gewenste en tevens de reali-

seerbare grondwatersituatie mede afhankelijk van
deze bodemopbouw. De bodemopbouw is afgeleid van de fysisch-geografische kaart (milieukartering Drenthe 1974-1978) van Drenthe.
Naast wensen ten aanzien van de grondwaterstand is er aandacht besteed aan het al dan niet
aanwezig zijn van kwel, waarbij bijzondere aandacht is uitgegaan naar de aanwezigheid van kwel
naar maaiveld. Door vergelijking van de huidige
kwelsituatîe met de gewenste kwelsituatie is in
grote lijnen aangegeven waar de kwel verder toe
zou moeten nemen. De wens voor een toename
van kwel is al1een van toepassing op gebieden met
een natuurfunctie.

Maatregelen
In het onderzoek naar de grondwatersituatie in
Drenthe (IGG-TNO, 1991) is aangegeven hoe de
waterhuishouding in een gebied invloed uitoefent
op de grondwaterstand en de kwelsituatie in het
deshetreffende gebied, maar ook hoe de invloed is
van waterhuishoudkundige maatregelen in aangrenzende gebieden. Met de resultaten van dit
onderzoek kan worden aangegeven door middel
van welke soort maatregelen de gewenste grondwatersituatie kan worden bereikt. De maatregelen
die een belangrijk effect hebben op de grondwatersituatie zijn per, als verdroogd aangegeven,
gebied weergegeven in tabel 2.
Uitgaande van het huidige grondgebruik en de
mogelijke maatregelen is een inschatting gegeven
van de mate waarin de verdroging voor het jaar
2000 kan worden aangepakt. Hierbij is onderscheid gemaak in de volgende categorieën:

-

-

-

-

grotendeels: gewenste grondwatersituatie is
grotendeels te bereiken; genoemde maatregelen leveren geen belemmeringen op voor het
huidige gebruik of dit huidige gebruik is binnenkort aan een herziening toe (bij voorbeeld
in landinrichtingsprojecten);
deels: gewenste grondwatersituatie is deels te
bereiken; verdroging zal in deze gebieden afnemen; een deel van de mogelijke maatregelen
past niet bij het huidige gebruik van de gronden;
nog niet: geen directe mogelijkheden om
grondwatersituatie te verbeteren; het huidige
gebruik belemmert de te nemen maatregelen;
in de toekomst biedt de tweede fase Relatienota mogelijkheden om een deel van de maatregelen a1snog te nemen;
moeilijk: geen mogelijkheden om de gewenste
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maatregelen te treffen; ook na invulling van
de tweede fase Relatienota komt deze ruimte
er niet.
Opgemerkt wordt dat de kaart de verdroogde

gebieden aangeeft. Om deze verdroging te ·bestrijden kunnen maatregelen over een groter gebied
nodig zijn. De tabellen 1 en 2 geven daarvoor een
indicatie.

Resultaat
Vorengenoemde vergelijking levert een kaart op
met daarop de gebieden waar de huidige grondwaterstand Jager is dan de gewenste grondwaterstand en/of de kwel onvoldoende is. Hierbij is
een ruime begrenzing aangehouden, hetgeen betekent dat niet het volledige gebied binnen de omlijningen als verdroogd wordt aangemerkt. De
methode heeft ook zijn beperkingen. Een belangrijk probleem is het gegeven dat de informatie
over de huidige grondwatersituatie niet altijd
even actueel is. Als gevolg hiervan kan het zijn
dat bepaalde gebieden niet op de kaart zijn aangegeven terwijl er in de praktijk wel maatregelen
nodig zijn om de gewenste grondwatersituatie te
bereiken. Nadrukke1ijk wordt daarom gesteld dat
het gepresenteerde beeld een minimum is. Met
name van de waterbeheerders wordt een belangrijke bijdrage verwacht om de kaart te completeren.
Om een indruk te krijgen van de grootte van het
verdroogde ge bied kan tabel 1 worden geraadpleegd. Vervolgens is, uitgaande van de voorjaarsgrondwaterstand, in tabel 1 aangegeven hoeveel
de grondwaterstand moet stijgen om op het gewenste niveau te komen en/of de kwel op de desbetreffende locatie toe zou moeten nemen. Het
totaal aan verdroogde gebieden, onderverdeeld
naar de mogelijkheden om de verdroging in deze
Fig. 1.

gebieden terug te dringen, levert het volgende
resultaat:
- grotendeels te verbeteren 550 ha
deels te verbeteren8.350 ha
nog niet te verbeteren6.850 ha
moeilijk te verbeteren3.800 ha
In totaal geeft dit een verdroogd areaal van 19.550
ha. Daarnaast is er nog een aantal kleinere elementen verdroogd die op regionale schaal niet zijn
onderscheiden maar die wel liggen binnen een
gebied met natuurfuncties.
Hierbij kan worden gedacht aan vennen binnen
bosgebieden of heideterreinen. Wanneer tot het
jaar 2000 alle gebieden, die als grotendeels te verbeteren zijn aangemerkt, en ruim de helft van de
gebieden, die als deels te verbeteren zijn aangemerkt, zijn aangepakt, wordt de doelstelling voor
de verdrogingsbestrijding gehaald.
Naast de verdroogde gebieden zijn op de kaart
ook de resultaten van het onderzoek van IGGTNO gezet ten aanzien van de waargenomen
stijghoogtedaling in een groot aantal peilbuizen in
Drenthe vanaf de jaren vijftig.
Dit geeft een vrij compleet beeld van de veranderingen die de grondwaterstand vanaf de jaren
vijftig heeft ondergaan onder invloed van menselijk ingrepen.

Daling van de grondwaterstand tussen 1950en1991 van een buis bij Nieuw-Amsterdam.
De sterke daling is hier opgetreden in de jaren zestig als gevolg 'Uan de 'Verbetering 'Van de
ontwatering
daling (om)
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TABELLEN
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Tab. 1. Ruimtelijke verbreiding van de
verdroging
Locatie

Noordenveld (Ddv)
1. Peizerdiep
2. Oostervoortse Diep
3. Groote Diep
4. Flank bovenloop Groote Diep
5. Fochtelooërveen
Drentsche Aa (Dra)
1. Flank bij De Punt
2. Zeegserloopje
3. Schipborgsche Diep
4. Anloër Diepj e
5. Taarloosche Diepje
6. Rolderdiep Ossebroeken
7. Bovenloop Andersche Diep
8. Geelbroek
9. Deurzerdi(!p
10. Amerdiep
11. Holmers/Westerbroeken
12. Oorspronggebied
Drentsche Aa
13. Scheebroekerloop
14. Witterveld
15. Hingsteveen

Huidige Gewenste Verhoging Opp ToeGT
GT
voor.Jaars (ha) name
kwel
grwstand
gewenst

III
III
II
VI
II

II
II
II

v
I

VI

III
III
II
III
II
II
II*/III* II
III*
Hl
III
II
III
II
III
II
III•
lil

v
II
v

VI

v
v
v

v
III
II

III

10
10

50
100 +

30
20

250

40
10

10
10/25
15
10

50

100
100 +
50

+

100 +

+

200 +
100 +
200 +
200 +

30
10
20
10

600
50
50
50

30

250
300

v
v

30
30

Sinilde (Srni)
1. Hijkerveld
2. LeggelderveJd

VI
VI

v
v

30
30

300

II

10/25

300 +

II
II
III

10

250 +
250 +

111

v
v
v
v

30/70
30

30
30

+

200

v
v

10
15
15

++

150

10
15

30
30
30

++
+

850

VI
VI
VI
VI
VI
VI

Vledder- en Wapserveense Aa (Vld)
11*/III*
1. Vledderlanden
2. Wapserveense Aa
II*
Il*
3. Vledder Aa
Hl*
4. Flanken beekdalen
III*
5. Tilgrup
VI/VII
6. Boswachterij Smilde
VI
7. Berkenheuvel
VI
8. Vledderhof
VI
9. Westerzand

+
++

400 +

Closterinoersevaart(Cl111v)
1. De Strubben
2. Landgoed Terborgh
3. Gieterveld
4. Drouwenerveld
5. Schoonloërveld
6. Boswachterij Odoorn-Exloo

v
v

Maatregelen (*)
mogelijk in verband
met huidige gebruik
Kwel
grwst

100
1.050
100
200

150

500
150
450

300
750
150

+
+
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Oude Vaart (Ovr)
4. Beilerstroom
6. Elperstroom
7. Flanken Elperstroom .
8. Dwingelderveld
9. Orvelterzand
10. Meeuwplassen
11. Uffelter binnenveld
12. Diependal
13. Oosterveld
14. Zwiggelterveld
15. Westerzand
16. Scharrebroek
17. Scharreveld
18. Brunstingerplassen

IV
Il*
VI/VII
VI
VI
VI
VI/VII
VI
VI
VI
VI

III*

15

II

10
30/70
30·
30
30
30/70
30
30
30
30
15
30
30

700
100 +
450
400
50
100
250
100
50
50
250
100
150
50

10
10
30
30

200
150
200
200
300
200
350
150
100
50
50
200 +
300
100
400
150

v
v
v
v
v
v
v
v
v

III*

III

VI
VI

v
v

III

II

Wold Aa (Wld)
1. Middenloop Ruiner Aa
2. Bovenloop Ruiner Aa
3. Dwingelderveld
4. Echtenerveld

v

VI
VI

v
v

Middenveld (Mdv)
1. Lentsche Veen
2. Mantingerzand
3. Mepperveld
4. Achterste Veld
5. Vossenberg
6. Eekmaten

VI/VII
VI/VII
VI/VII
VI/VII
VI/VII

v
v
v
v
v

III*

III

30/70
30/70
30/70
30/70
30/70
15

15

Loo- en Drostendiep (Ldr)
1. Kerkhorsten
2. Roonboom
J. Sleenerzand
4. Mepperdiep
5. Boswachterij Gees
6. De Klencke
Riegmeer (Rgm)
1. Reest
2. Beekdalflanken
3. Paardelanden
4. Wijkengebied
5. Dalerpeel
6. De Witten

III

+
+
+
+

+

++

+

+

+

III*

III

II

II

VI/VII
VI/VII
VI
VI

v
v
v
v

II
V/VI

II
III

v
v

III
III*

III
Hl

II
II

10/40
10
(z+30)
10
10

VI
VI/VII
VI/VII

v
v

III*

40

III*

II

100
250
150
300

+

30/70
30/70
25

III

1

45

550

+

30/70
30/70
30
30

600 +
600
100
500

++
++
+

+
+

+
+
+

150

100

Nijeveen Kolderveen
Veenmarken (Vmk)
1. Vledderdiep
2. Valtherbosch
3. Hunzebosch
4. Oosterbos
Bargerheek (Bgb)
1. Bargerveen

*

Maatregelen mogelijk in verband met huidige gebruik:

++ Grotendeels
+ Deels
Nog niet
Moeilijk

+
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Tab. 2. Aandachtspunten aanpak
verdroging
Noordenveld (Ndv)
1. Peizerdîep
2. Oostervoortse Diep
3. Groote Diep
4. Flanken bovenloop Groote Diep
5. Fochteloërveen

Drentsche Aa (Dra)
1. Flank bij De Punt
2. Zeegserloopje
3. Schîpborgsche Diep (27)

4. Anloër Diepje
5. Taarloosche Diepje

6. Rolderdiep Ossebroeken
7. Bovenloop Andersche Diep

8. Geelbroek
9. Deurzerdiep

10. Arnerdiep
11. Holmers/Westerbroeken
12. Oorspronggebied Drentsche Aa

13. Scheebroekerloop
14. Witterveld
15. Hingsteveen

Oostermoersevaart (Omv)
1. De Strubben
2. Landgoed Terborgh
3. Gietenerveld

grwst
grwst
kwel
kwel

-

peil in beekdal en peil omgeving
peil in beekdal
peil omgeving en grondwaterwinning Nietap
peil in beekdal, drainage rond Veenhuizen, bos
(Langeloërduinen) en grondwaterwinning Nietap
grwst - peil beekdal
grwst - intern, peilen en drainage directe omgeving

grwst - peil beek en gebied zelf en grondwaterwinningen
grwst - peil gebied zelf, daarnaast drainage
kwel - drainage westflank, peilen omgeving en
grondwaterwinning
grwst - peil en drainage directe omgeving
kwel - zowel peil als drainage omgeving en grondwaterwinning
grwst - peil en drainage in beekdal
kwel - peil omgeving
grwst - peil beekdal, drainage en bos in omgeving
grwst - drainage
kwel drainage omgeving
grwst - peil beekdal en drainage
kwel - drainage omgeving
grwst - peil beekdal en drainage
kwel - drainage omgeving
grwst - drainage gebied zelf en bos in omgeving
grwst bebossing en drainage lagere delen
grwst - peil beekdal en drainage omgeving
grwst - drainage en peilen in de omgeving
grwst - bebossing omgeving

6. Boswachterij Odoorn-Exloo (80)

grwst - drainage omgeving en zowel drainage als peilen in Hunzedal
grwst drainage omgeving en zowel drainage als peilen in Hunzedal
grwst - met name drainage in directe omgeving en daarnaast bos
in gebied zelf
grwst - met name drainage in omgeving en grondwaterwinning
grwst - peil omgeving
·
grwst - met name peil Hunzed.a]

Smilde (Smi)
1. Hijkerveld
2. Leggelderveld

grwst - drainage en peilen omgeving
grwst - peilen omgeving

4. Drouwenerveld
5. Schoonloërveld

Vledder- en Wapserveense Aa (Vld)
grwst
1. Vledderlanden
kwel
grwst
2. Wapserveense Aa
kwel
grwst
3. Vledder Aa
kwel
4. Flank.en beekdalen
grwst

- peil in gebied zelf, daarnaast peil in de omgeving
- peil omgeving
- peil in de omgeving, daarnaast peil in beekdal
- peilen omgeving
- peil in beekdal, daarnaast peil op de flanken
- peilen en bebossing omgeving
- peil beekdal
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5. Tilgrup
6. Boswachterij Smilde
7. Berkenheuvel
8. Vledderhof
9. Westerzand

grwst
grwst
grwst
grwst
grwst

-

peil directe omgeving en bebossing
naast bos peilen directe omgeving
naast bos peilen directe omgeving
peil in directe omgeving
peil in directe omgeving

- peil in beekdal
- peil beekdal
- peil flanken, bos oostzijde
- peil beekdal
peil en drainage aangrenzende beekdalen en bossen
noordzijde
- peilen directe omgeving
- peilen directe omgeving
- peilen directe omgeving
- drainage en peilen omgeving
- drainage en peilen omgeving
drainage omgeving
- peil directe omgeving
- peil, drainage en grondwaterwinningen in Beilen
- peil directe omgeving, drainage en grondwaterwinningen
in Beilen
- peil

Oude Vaart (Ovr)
4. Beilerstroom

7. Flanken Elperstroom

grwst
grwst
kwel
grwst

8. Dwingelderveld

grwst

9. Orvelterzand
10. Meeuwplassen
11. Uffelter binnenveld
12. Diependal
13. Oosterveld
14. Zwiggelterveld
15. Westerzand
16. Scharrebroek
17. Scharreveld

grwst
grwst
grwst
grwst
grwst
grwst
grwst
grwst
grwst

18. Brunstingerplassen

grwst

6. Elperstroom

Wold Aa (Wld)
1. Middenloop Ruiner Aa
2. Bovenloop Ruiner Aa
3. Dwingelderveld
4. Echtenerveld

grwst - peil beekdal en peil omgeving
grwst - peil beekdal en peil directe omgeving
grwst - peil en drainage aangrenzende beekdalen en bossen
noordzijde
grwst - bos en peilen omgeving

Middenveld (Mdv)
·1. Lentsche Veen
2. Mantingerzand

3. Mepperveld
4. Achterste Veld
5. Vossenberg
6. Eekmaten
Loo- en Drostendiep (Ldr)
1. Kerkhorsten

2.Roonboom
3. Sleenerzand
4. Mepperdennen
5. Boswachterij Gees
6. De Klencke
Riegmeer (Rgm)
1. Reest
2. Beekda]flanken
3. Paardelanden
4. Wijkengebied
5. Dalerpeel
6. De Witten

grwst
grwst
grwst
grwst
grwst
grwst

- drainage omgeving
- drainage omgeving
- drainage en peil aangrenzende gebieden
- drainage en peil aangrenzende gebieden
- drainage en peil aangrenzende gebieden
- peil en drainage beekdal

grwst
kwel
grwst
grwst
grwst
grwst

- peil
- bos en pei]maatregelen
- peil en drainage omgeving
drainage en peil aangrenzènde gebieden
- drainage en pei1 aangrenzende gebieden
- peil aangrenzende beekdalen en drainage

grwst
kwel
grwst
grwst
grwst
grwst
grwst

- peil in beekdal en omgeving
- met name peilmaatregelen in omgeving
- peil in gebied zelf en in beekdal
- peil in polder
- peil in gebied zelf
- peil en drainage directe omgeving
- peil en drainage directe omgeving
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Nijeveen Kolderveen
Veenmarken (Vmk)
1. Vledderdiep
2. Valtherbosch
3. Hunzebosch
4. Oosterbos

grwst
grwst
grwst
grwst

Bargerbeek (Bgb)
1. Bargerveen

grwst - intern en peilen directe omgeving

-

peil directe omgeving
grondwaterwinning
grondwateraanvulling en peilen omgeving
peil en drainage directe omgeving
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