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Grondwaterbeheer en Grondwaterplan in het algemeen
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0.1. Inleiding

0.2.

Problematiek van een goed

grondwaterbeheer
Nota 'Achtetgr~"" toekomst van het
grondwsterbElleidlnDnmth8'(1978)

Met de verschijning van de Grondwateiwet in het Staatsblad (1981-393) is een
regeling tot stand gekomen die het gebruik en de bestemming van de hoeveelheid
grondwater als geheel omvat. Dit ter verzekering van een doelmatig gebruik van
de totale hoeveelheid grondwater. De regeling strekt zich uit tot het onttrekken
van grondwater en het Infiltreren van water ter aanvulling van een onttrekking.
Buiten het bestek van de wet valt het beïnvloeden van de grondwaterstand door
maatregelen voor de waterbeheersing van gronden. Dlt blijft primair een taak van
de waterschappen binnen het kader van de waterstaatswetgeving. Als zodanig
bestrijkt de Grondwaterwet slechts een deel van het grondwaterbeheer.
Gelet op de bij de bestemming en het gebruik van het grondwater betrokken
belangen zal toepassing van de wet plaatsvinden in het kader van de totale
waterhuishouding.
Met de inwerkingtreding van de wet is het bestaande stelsel van regelingen ten
aanzien van het kwantitatieve grondwaterbeh-. bestaande uit de Grondwaterwet wateriaidlngbedrijven, de Hinderwet en de Provinciale grondwaterverordening Drenthe (1967) vervallen.

Grondwater vervult In velerlei opzicht een belangrijke functie.
Voor veel natuurwaarden vormt het één van de belangrijkste bestaansvoorwaarden.
In de consumptieve sfeer is het voor mens, dier en plant een gebruiksmiddel.
Industrie en landbouw in ruime zin doen een beroep op het grondwater.

De "gebruikers• zijn, naar mate van het belang, veelal te onderscheiden in
groepen. Elk "gebruik" betekent beînvlOedlng van het grondwalersysteem. Er is in deze onderscheid te maken tussen natuurlijke beînvloeding (bij
voorbeeld gewasverdamping) en kunstmatige beïnvloeding (bij voorbeeld
grondwateronttrekking voor drinkwater, Industrie, landbouw vla beregening).
Grondwaterbeh- is in dit kader te omschrijven als het geheel van regels en
afspraken, dat betrekking heeft op het kunstmatig beïnvloeden van het grondwatersysteem met het oog op de belangenbehartiging van de gebruikers.
Hierbij Is steeds weer een afweging van de verschRlende belangen aan de orde.
Het grondwater is daarbij middel en geen doel op zichzelf.
Dit kan ertoe lelden dat In bepaalde gebieden grondwater in het kader van de
waterbeheersing tot afstroming wordt gebracht, terwijl In andere gebieden
besloten wordt tot ven:lrasslng van natuurterreinen door middel van het
vasthouden van grondwater.
Beheer Is nodig omdat niet voor alle gebruikers voldoende grondwater beschikbaar is. De marges met betrekking tot het gebruik zijn dermate smal geworden,
dat gebruik van grondwater voor het ene belang vrijwel altijd gevolgen heeft voor
andere belangen.
Bij het grondwaterbeheer zijn twee aspecter te onderscheiden: hoeveelheid en
hoedanigheid. Beide aspecten zijn niet los van elkaar te zien. Het gedrag van
opgeloste stoffen in het grondwater is voor een belangrijk deel afhankelijk van de
grondwaterstroming.
De verblijftijd van het grondwater in de ondergrond is in hoge mate bepalend voor
de totale afgifte van stoffen aan en opname van stoffen uit de bodem. Hij
beïnvloedt uiteindelijk de chemische samenstelling van het grondwater. De
verblijftijd is afhankelijk van topografie, doorlatendheid van de bodem, neerslaghoeveelheden, grondwateronttrekkingen enzovoorts.
Een beînvloeding van het grondwatersysteem kan het bestaande stromingsbeeld
grondig wijzigen en leiden tot een verandering van de chemische samenstelling
van het grondwater op een bepaalde plaats.
Met name in de beekdalen speelt dit een rol. Hier kunnen grondwaterstromen met
elk een verschillende verblijftijd en dus een verschillende chemische samenstel-

·-·----·---·----
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ling opkwellen. Als door een ingreep een grondwaterstroom van kwantiteit of
richting verandert heeft dit gevolgen voor de uiteindelijke samenstelling van het
grondwater in het beekdal. Bepaalde natuurlijke vegetaties kunnen dan van
karakter veranderen.
Ook met betrekking tot de milleuhygiêne hangen hoeveelheid en hoedanigheid
met elkaar samen. Uit het oogpunt van de gezondheid van mens, plant en dierziîn
gebieden en objecten aan te wijzen die een risico inhouden voor wat betreft de
verontreiniging van het grondwater. De afstand tot deze gebieden en objecten,
dieeen grondwaterwinning zonder al te veel risico toelaat, wordt bepaald door de
stromingsrichting van het grondwater, de holle ruimte van de ondergrond en de
mate waarin afschermende kleilagen aanwezig zijn.

Deel 111. 2.1., 2.2. en 2.3.

0.3. Overzicht van de ontwikkelin·
gen van het grondwaterbeheer

Het grondwater vormt onderdeel van de totale waterkringloop. Het is niet los te
zien van de andere beheersbare verschijningsvorm van het water: het oppervlaktewater.
Door de samenhangen tussen het grond- en oppervlaktewater zal een ingreep in
het ene systeem van invloed zijn op het andere.
Met name in Drenthe bestaan sterke relaties tussen het grondwater en het
oppervlaktewater. De aanwezige weerstandbiedende lagen zijn over het
algemeen niet dusdanig ontwikkeld, dat diep en ondiep grondwater, of grond- en
oppervlaktewater gescheiden kunnen worden.
·
Da watervoerende pakketten zijn o - de gehele provincie verbreid en kennen
een grote doorlatendheid. Een ingreep in het ene gebied sterkt zich o - het
algemeen ver uit tot andere gebieden. Gesteld kan worden dat in Drenthe het
grondwatersysteem het oppervtaktewatersysteern "draagt".
De interacties lopen veelal via de ondergrond. Het grondwatersysteam neemt
dan ook een centrale plaats in op het terrein van het waterbeheer.

Het grondwaterbeheer, zoals dat tot voor kort gold. vond haar regeling, voor wat
betreft het onttrekken van grondwater door waterleidingbedrijven, in de
Grondwaterwet waterteidingbedrljven.
Deze van 1954 daterende wet was primair gericht op het belang van de openbare
drinkwatervoorziening en bevatte daartoe een vergunningstelsel voor grondwateronttrekking.
Bij de van rijkswege te verlenen vergunning werd rekening gehouden met andere
belangen. Voor het vergoeden van schade aan andere belangen kende de wet
een regeling.
Naast deze wet Is, vooruitlopend op een landelijke regeling voor het totale
grondwaterbeheer, in 1967 een Provinciale grondwaterverordening tot stand
gekomen. Aan de hand van deze verordening is een autonoom grondwaterbeleid
gevoerd in het belang ven land-, tuin-, en bosbouw, van natuurschoon en
recreatie, van de industrie, kortom in het algemeen belang.
Grondwateronttrekklngen welke plaatsvonden door middel van een inrichting
met een capaciteit van meer den 20 m! per uur waren in deze opzet vergunningpllclltlg.
Op deze wijze is een stringent vergunningenbeleid gevoerd, waarbij slechts dan
vergunning werd verieend wanneer grondwateronttrekking daadwerkelijk nodig

was.
Voor een verdere onderbouwing van het grondwaterbeheer werd In de jaren
1969·1976 het regionaal geohydrologisch onderzoek in de provincie uitgevoerd.
Dit leverde een grote hoeveelheid kennis op over de geohydrologische opbouw
van de ondergrond, de grondwaterstand en de chemische samenstelling van het
grondwater.

r
Vooruitlopend op de Grondwaterwet werd In 1978 de nota •Achtergronden en
toekomst van het grondwaterbeleid In Drenthe" uitgebracht. Deze nota geeft
technische en bestuurlijke Informatie over het gevoerde grondwaterbeheer als
onderdeel van de totale waterhuishouding. Vandaar uit is de gang van zaken
geschetst om te komen tot een Gtondwaterplan.
In 1984 werd de Grondwaterwet van kracht Met deze wet wordt een algemeen
landelijk beleid voorgestaan ten aanzien van het gebruik en de bestemming van
het grondwater voor de onderscheiden belangen.
Bij het nemen ven concrete beslissingen op het gebied van het grondwaterbeheer
zal de noodzaak van een zo doelmatig mogelijk gebruik van de totale grondwatervoorraad voorop staan.

De verschillende, bij het grondwatergebruik en de grondwaterstand betrokken
belangen, waarvan als belangrijkste genoemd kunnen worden de drink- en
industriewatervoorziening, de landbouw en het natuurlijk milieu zuilen hierbij
tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Omdat deze belangen in belangrijke mate onderwerp zijn van regionaal beleid en
de beoordeling tevens zal geschieden uit een oogpunt van ruimtelijke ordening,
heeft de wet de uitvoering van het grondwaterbeheer opgedragen aan het
provinciaal bestuur.
De wet kent een aantal Instrumenten welka het de beheerder mogelijk maakt het
grondwater slechts voor die doeleinden beschikbaar te stellen, waarvoor water
van zeer goede kwaliteit nodig Is.
Als uitgangspunt voor de hoofdlijnen van het beleid schrijft de wet provinciale

staten voor een provinciaal beleidsplan vast te stellen, dal als beleidsnorm zal
kunnen dienen voor gedeputeerde staten blj de hantering van hun bevoegdheid
tot vergunni[lgvertenlng.
Het beleidsplan is richtinggevend bij het beoordelen van vergunningaanvragen.
Dit laatste zal uiteindelijk telkens een zaak zijn van beoordeling van het concrete
geval en de daarbij in geding zijnde belangen.
Het instrument van de voorwaardelljka vergunning zal een belangrijke rol kunnen
spelen bij het reguleren en het stellen van voorwaarden ten aanzien van
grondwaterwinning.
Voor het grondwaterbeheer is het een vereiste dàt een zo goed mogelijk Inzicht
bestaat In de mate waarin grondwater wordt onttrokken en water wordt
geïnfiltreerd met het oog op een onttrekking.
Hiertoe verschaft de wet een registrallepllcht welke inhoudt dat Inrichtingen tot
het onttrekken van grondwater aan het college van gedeputeerde staten moeten
worden opgegeven en jaarlijks een opgave moet worden verstrekt van de
onttrokken hoeveelheid grondwater.
In de Grondwaterkwantiteitsverordening voor de provincie Drenthe zijn de niet
reglstratleplichlige inrichtingen met een pompcapaclleit van meer den 10 m:'/uur
aan een meldingsplicht onderworpen.
Aan provinciale staten is overgelaten om te bepalen In welke gevallen de
verplichting tot registratie en de vergunningplicht niet gelden.
Voor de wijze waarop hieraan uitvoering Is gegeven wordt verwezen naar de op
29september1983 door provinciale staten vastgestelde Grondwaterkwantileitsverordening voor de provincie Drenthe. Hierbij is eveneens de Instelling van de
provinciale grondwatercommissie geregeld en aangegeven in welke gevallen de
landelljka technische commissie grondwaterbeheer en de provinciale grondwatercommissie niet omtrent een vergunningaanvraag behoeven Ie worden
gehoord.

8
0.4.

Grondwaterbeheer in relatie

tot andere beleidsterreinen

Het grondwaterbeheer staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van het
waterhuishoudkundig beleid (0.2.) en heelt relaties met andere terreinen van
overheidszorg.
Te denken valt allereerst aan de provinciale bemoeienis met de ruimtelijke
ordening.
Zowel vanuit het grondwaterbeheer als de ruimtelijke ordening gaat het om een
afweging van belangen, die in belangrijke mate onderwerp van provinciale zorg
zijn. Verder valt een relatie te onderkennen met de milieuzorg.

- Rulmtel!if<e ordening
Eén van de overwegingen voor het opdragen van het grondwaterbeheer-aan het
provinciaal bestuur Is de noodzaak tot een vroegtijdige coördinatie van ruimtelijke
ordening en het grondwaterbeheer.
Uitgangspunt bij de onderlinge coördinatie is het beginsel van tweesporigheld.
Hierbij kennen belde terreinen eigen besluitvormingsprocedures, welke In
beginsel naast elkaar lopen, maar op zodanige wijze dat zowel horizontaal als
verticaal een afdoende coördinatie wordt bewerkstelligd.
Door het betrekken v1111 de provinciale watercommissie bij de voorbereiding van
het Grondwaterplan en door het inschakelen van de provinciale planologische
commissie voor de toetsing van de ruimtelijke aspecten van het plan, kan het
college van gedeputeerde staten een goede en tijdige onderlinge afstemming
van het grondwaterbeheer en rulrntelljke ordening bewerkstelligen.
Bij de opstelling van het Grondwaterp!an zijn aan de hand van de In de streekplannen gegeven aanduidingen de randvoorwaarden aangegeven vanuit de
ruimtelijke ordening. Een en ander is nader toegelicht in hoofdstuk 3.

• Milieuhygiëne
Weter is één van de belangrijke milieucomponenten waarop de beschennlng van
het fysisch milieu zich richt.
De chemische samenstelling van het grondwater ken In sterke mate worden
beînvloed door activiteiten op en in de bodem.
Er is dan ook een directe relatie tussen het waterhuishoudkundig beleid en het
mllieubeleid.
De bescherming van het grondwater vindt thans nog plaats door de autonome
Verordening grondwaterkwaliteit Drenthe.
Ten aanzien van de wijze waarop de grondwaterbescherming inhoudelijk gestalte
heeft gekregen, wordt verwezen naar 3.5.

0.5.

Qehanteerde methode bij de

opstelling van het Qrondwaterplan
Naw "Achtm!]ronden en toekomst van het
~inDronthe"f/978)

Hfdst. VI, Bijlage S

Een beslissingsproces Is een gecompliceerde zaak. Hierin kunnen technisch
meetbare grootheden naast kwalitatieve, niet meetbare grootheden voorkomen.
Bij dit laatste gaat het om waarderingen, wegingsfactoren enzovoorts. Als bij een
beslissingsproces meetbare en niet-meetbare grootheden gelijktijdig een rol
spelen kan het zicht op de hele gang van het proces vertroebeld worden. Niet
duidelijk is dan meer of het gaat om factoren die technisch (nog?) niet eenduidig
zijn en om die reden ter discussie staan of om zeken die het resultaat zijn van
bestuurlijk-politieke overwegingen.
Het Grondwaterplan is het resultaat van een beslissingsproces. Er zijn keuzen
gemaakt. Om de weg naar de uiteindelijke keuzen goed zichtbaar te maken is het
opstellen van het Grondwaterplan verdeeld in een technische fase en een
beleidsmatige fase.
In de technische fase, de eerste fase, zijn door deskundigen de benodigde
bouwstenen aangedragen om In de'beieidsmalige fase over de juiste controleer·
bere grootheden te beschikken.
Een technische bouwsteen is bij voorbeeld het berekeningsresultaat dat er 40 ton
opbrengstvermindering optreedt binnen het beînvloede landbouwgebied van
een grondwaterwinning van 2 miljoen m! per jaar. Of ook het gegeven, dat een
bepaalde natuurlijke vegetatie kwetsbaar is voor een verandering in de hydrologische omstandigheden en risico's loopt indien door een winning van 2 miljoen m!
per jaar op een bepaalde locatie een grondwaterstandsverlaging van 15 cm wordt
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veroorzaakt. Bovenstaande "technische" gegevens zijn door hydrologen,
landbouwdeskundigen en ecologen geleverd.

Een beleidsmatig gegeven kail bij voorbeeld zijn, dat het behoud van een
natuurlijke vegetatie hoge prioritett heeft, waarvoor extra schade aan de
landbouw bij realisering van de winning op een andere plaats, tot op zekere
hoogte acceptabel kan zijn. Bij een dergelijke afweging gaat het om ongelijke
factoren, die onderwerp zijn van een beleidsmatige afweging. Het belang van het
natuurlijk milieu wordt in dil voorbeeld zwaarder gewogen dan het landbouwbelang. Van plaats tot plaats kan de uitkomst van deze afweging verschillen.
De gekozen fasering had tot doel het beslissingsproces duidelijk te houden. De
verantwoordelijkheden van de deskundigen en de bestuurders zijn op deze
manier goed tot hun recht gekomen.
Een ander voordeel was dat consequenties van aannamen, zowel in de
technische als in de beleidsmatige fase beter aangegeven konden worden.
In de nota •Achtergronden en toekomst van het grondwaterbeleid In Drenthe" is
een schema opgenomen dat het proces van technische gegevens, kwalila!leve
factoren, waarderen en wegen in beeld brengt.
De eerste steppen daarvan zijn gericht op het in beeld brengen van de consequenties van mogelijke waterwinningen door het analyseren van een aantal
doelstellingen. Men kan daarbij danken aan: voorzien in de drinkwaterbehoefte,
behóud van het natuurlijk milieu, ontwikkeling en instandhouding van de
landbouw, het scheppen van werkgelegenheid enzO\/Oorts. De volgende step
was het operationeel maken van de consequenties, zodat ze konden worden
ingebracht In het geheel van waarderen en wegen.
- Aanpak van de techni$che fase
Gedurende de technische fase is het werk van de Provinciale waterstaat door een
technische werkgroep begeleid. In deze groep hadden vertegenwoordigers
zitting van diensten die In Drenthe betrokken zijn bij het waterbeheer: Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening (thans Rijksinstituut voor
volksgezondheid en milieuhygiëne), de Landinrichtingsdienst, de Provinciale
directie voorde bedrijfsontwikkeling (thans Directie landbouw en voedselvoorziening In Drenthe), de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe, de Drentse waterschepsbond, de Provinclaie planologische dienst, de Provinciale griffie en de
Provinciale waterstaat.
De technische fase heeft voor een groot deel bestaan uit het verzamelen,
bewerken en interpreteren van technische gegevens. Hierbij rees de vraag hoe
gedetailleerd dit moest worden gedaan. Om het doel van het Grondwaterplan te
verwezenlijken had eigenlijk elke plek onderzocht moeten worden op zijn
relatieve geschiktheid voor grondwaterwinning.
Voor het Grondwaterplan is gekozen voor het ordenen, vastleggen en presenteren van gegevens per km:. Hiervoor is het netwerk van de topografische kaart
genomen. Dit netwerk heeft de gegevensverzamelingen en de berekeningen
gestructureerd. De meeste gegevens zijn in geautomatiseerde bestanden
opgeslagen voigenli ditzelfde stramien. Randvoorwaarde bij de gegevensverzameling was dat uitgegaan moest worden van bestaande gegevens.
Voor de technische fase waren, twee hoofdvragen yan belang: wat zijn de
hydrologische effecten van grondwaterwinning en wat is de relatie tussen het
groodwalerbeheer en de daarbij betrokken belangen.
6lj het beantwoorden van deze vragen is onderscheid gemaakt tussen twee
soorten winningen: grondwaterwinning voor de drink- en industrlewatervoorziening en grondwaterwinning voor beregening. De eerste categorie onttrekt vrijwel

permanent en geconcentreerd op een locatie. De tweede categorie onttrekt
alleen in droge zomers en dan verspreid overeen groot aantal locaties. Omdat de
hydrologische effecten van deze twee winningscategorieën verschillen, zijn ze
onderscheiden.
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Voor het in beeld brengen van de consequenties van permanente geconcentreerde winningen is gebruik gemaakt van de techniek van het •wandelende
pompstation". Hierbij laat men In een modelgebied een (theoretische) grondwaterwinning van plaats tot plaats lopen waarbij telkens de gevolgen worden
berekend. De resultaten zijn vastgelegd in scorekaarten. Dit heeft als voordeel
dat de Informatie In compacte vorm beschikbaar Is en dat snel zowel een
totaalbeeld als een beeld per gebied geboden wordt. Tevens Is het hiermee
mogelijk om gelijksoortige grootheden (bij voorbeeld landbouwopbrengstdervlng
en aantasten van na1uurlljke vegetaties) met elkaar te combineren.
Bij de grondwaterwinning voor beregening Is volstaan met het presenteren van
basisgegevens op een kaart van Drenthe.
De werkzaamheden voor de technische fase zijn vastgelegd In de eindrapportage
(twee delen) van de technische werkgroep grondwaterplan. Het eerste deel
hiervan vormt de technische toelichting van het Grondwaterplan (deel 111).
- Debestuurl!ikefase

Om de samenwerking In de bestuurlijke fase ze breed mogelijk te doen zijn is een
statencommissie ad hoc gevormd, de zogenaamde bestuurlijke weeggroep
grondwaterplan, welke als opdracht meekreeg de beleidsmatige afweging van
de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen voor te bereiden.
Deze commissie, bestaande uit de statenleden A.J. Eshuls, voorzitter,

J. Mlddelbrink, D. Talens, F. Mulder en J. Drenten, heeft een eerste afweging
gemaakt aan de hand van de In de technische fase verzamelde gegevens.
Daarbij zijn drie soorten grondwaterwinningen onderscheiden, te weten die voor
de openbare drinkwatervoorzlen!ng, die voorde industriewatervoorzlening en die
voor beregening. Deze zijn in eerste instantie gescheiden in beschouwing
genomen.
•
Allereerst is evenwel gekeken of de door de technische werkgroep gekozen
uitgangspunten konden worden onderschreven.
Er Is ingestemd met de In beeld gebrachte belangen en de daarbij In aanmerking
genomen aspecten.
De verdere bestuurlijke afweging, gestart vanuit de technische fase, staat
beschreven In de volgende hoofdstukken.

o.a.

De afstemming van het
Grondwaterplan op andere water-

plannen

Er zijn op het gebied van het waterbeheer veel plannen gemaakt of In voorbereiding:
- het Grondwaterplan
- het structuurschema voor de drink- en industriewatervoorzlenlng
- het !ienjareiiplan van de VEWIN
- landinrichtingsplannen
- het Plan op de waterhuishouding
- waterbeheerslngsplannen waterschappen
- grondwater- en bodembeschermlngsplan
- het Waterkwaliteitsplan
- het wateraanvoerplan (tussen-10-plan)
In de nota "Meer dan de som der delen" (Kamerstuk 1983-1904, 18292, nummers
1-2) zijn aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan om te komen tot een
vereenvoudiging en stroomlijning van het stelsel van plannen op het gebied van
het milieubeleid en de waterhuishouding.
Deze voorstellen houden voor het terrein van de waterhuishouding onder meer in
dat de nu in de afzonderlijke wetten gevorderde deelplannen zullen worden
geïntegreerd In het provinciale weterhulshoudlngsplan.
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Voor wat het rijksbeleid betreft zijn bij het opsteUen van het Grondwaterplan de
Memorie van toelichting van de Grondwaterwet, het tweede structuurschema
drink- en industriewatervoorziening en het structuurschema natuur- en landschapsbehoud in beschouwing genomen.
Voor het ramen van de toekomstige behoefte aan drinkwater is uitgegaan van het
recente tienjarenplan van de VEWIN. Dit moet worden gezien als het gebruik
maken van de gegevens van de meest deskundigen op dit terrein en laat de
reactie van gedeputeerde staten op het tienjarenplan onverminderd gelden.
Recente veranderingen In het hydrologisch systeem tengevolge van ruilverkavelingen hebben een rol gespeeld bij het aanpassen van bestaande gegevens.
Er was geen reden om toekomstige landinrichtingsplannen in deze fase van
belang te achten. Ruimtelijke belemmeringen hebben doorgewerkt in de
technische geschiktheid van bepaalde gebieden voor grondwaterwinning. Er zijn
bestemmingen (radiosterrenwacht, militaire oefenterreinen enzovoorts) die niet
kunnen worden gecombineerd met de infrastructuur van een waterwingebied.
De omvang van de huidige wateraanvoerrnogelijkheden (het mlnimumplangebied
van "Water naar Drenthe"), zijn randvoorwaarde geweest blj de diverse hydrologische berekeningen. Verder heeft afstemming plaatsgevonden op de andere
vormen van waterbeheer.
Wat betreft de toekomstige planvorming zij opgemerkt dat daarop in de
bè!;iultvorming niet vooruit is gelopen.
>'EénNDlledige integratie vanalie watelptannen .zal plaatsvinden In het Waterhulshowlälngsplan.
·

Toelichting op het Grondwaterplan
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Onderstaand volgt een toelichting op de overwegingen die aan het Grondwaterplan (deel/) ten grond Slag liggen.
Hierbij is de nummering van deelt aangehouden.
Er is geen toelichting gegeven op hoofdstuk 4 van het plan, omdat dit voldoende
duidelijk wordt geacht.

1

Inleiding
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De onderkenning van de noodzaak tot een samenhangend beleid met betrekking
tot alle aspecten van het waterbeheer heeft geleld tot het ontwikkelen van
wettelijke regelingen, waarbij met name de gecoördineerde planvonning een
belangrijke rol speelt
Tot dusverre zijn op dit gebied twee wetten tot stand gekomen. De in 1970 in
werking getreden Wet verontreiniging oppervlaktewateren is in 1981 uitgebreid
met een planningssysteem.
De tweede wet die een planmatige benadering van één van de onderdelen van
het waterbeheer geelt is de Grondwaterwet. Deze is vooral gericht op het
kwantitatieve grondwaterbeheer en verplicht het provinciaal bestuur tot het
maken van een Grondwaterplan.
Het kwalitatieve grondwaterbeheer vindt thans haar regeling in de provinciale
Grondwaterkwallteitsverorclenlng.
Op landelijk niveau wordt gewerkt aan een ontwerp-Wet op de bodembescherming, waarin eveneens een plannlngssysteern is opgenomen.
De regeling van het kwantitatieve beheer van het oppervlaklewaterz.al plaatsvinden in de Wet op de waterhuishouding.
Deze in voorbereiding zijnde wet z.al tevens voorzien in een plannlngssysteem
voor het gehele waterbeheer en daarmee de vervolmaking zijn van het wettelijke
integratiekader voor het watelhulshoudkundlge beleid.
De vanuit de afzonderlijke watten tot stand gekomen deelplannen zullen zowel op
rijks- als op provinciaal niveau geïntegreerd worden op strategisch niveau.
Het door de provincie op te stellen provinciale waterhuishoudingsplan zal geênt
moeten zijn op de door het rijk opgestelde nota "De waterhuishouding van
Nederland".
.

1.1. Doel en inhoud

- Doel

In de nota •Achtergronden en toekomst van het grondwaterbeleid In Drenthe"

wordt het Grondwaterplan omschreven als een "geheel van raambaslullen (de
wet spreekt van hoofdlijnen van het grondwaterbeheer} " ...•.
"De raambesluiten betreffen de keuze van gebieden waarin naar alle waarschijnlijkheid raspectievelijk geen, misschien wel en vrijwel zeker grondwater gewonnen kan worden "."•.
Het Grondwaterplan zal zo richtinggevend zijn voor beslissingen omtrent
toekomstige grondwaterwlnningen.
Bovenstaande beschrijving van het doel van het Grondwaterplan raakt In wezen
slechts een deel van het wat~. namelijk de problematiek ven de grondwaterwinning. Deze versmalUng sluit aan bij de fasering in de wetgeving en de
daaruit volgende planvorming.
Doordat In Drenthe veel belangen nauw verweven zijn met het grondwateren het
grondwaterbeheer niet los is te zien van alle aspecten <fie met het totale
waterbeheer samenhangen, zullen besluiten en conciusies in het kader van het
Grondwaterplan (0.2.) een belangrijke plaats innemen op het gehele terrein van
het waterbeheer. Het plan vormt dan oOk een essentiële stap op weg naar een
meer samenhangend beleid. ·

- Inhoud
BIJ Koninklijk Besluit ven 26 augustus 1983 zijn, ter uitvoering van artikel 8,
tweede lid, van <fe Grondwaterwet, regels gesteld omtrent de inrichting van het
plan.
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Bepaald wordt dat in het plan moet worden opgenomen het doel en de uitgangspunten van het beleid, met een uiteenzetting omtrent de wijze waarop en de mate
waarin de beschikbare beheersinstrumenten, te weten de registratie- en de
vergunningplicht, worden ingezet. Tevens zal moeten worden aangegeven welke
benodigde onderzoekingen worden uitgevoerd, teneinde het beleidsdoel te
verwezenlijken.
Aangezien In deel I alleen de hoofdlijnen van het beleid worden aangegeven,
dienen in een toelichting de overwegingen die bij de beleidskeuzen een rol
hebben gespeeld, te worden uiteengezet. Deze toelichting bedoelt een Inzicht in
het proces van de planvorming en de beleidsbepaling inzake de toedeling van
grondwater aan de betrokken belangen te verschaffen.
Als onderdeel van de toelichting worden de feitelijke gegevens waar bij de
besluitvorming van is uitgegaan, als bijlagen bijgevoegd.

2

Doelstellingen en uitgangspunten
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2.1. Algemeen

In 0.2. van deze bestuurlijke toelichting is nadrukkelijk gewezen op de belangenbehartiging die door het grondwaterbeheer plaatsvindt Het grondwater vormt
geen doel op zichzelf. Daarom zijn in de algemene doelstelling de belangen
centrasl gezet. De voorraad grondwater wordt beheerd op grond van eisen die de
belangen stellen.
Deze belangen lopen evenwel niet parallel. Bij het grondwaterbeheer staat dan
ook de noodzaak voorop om te komen tot een zo evenwichtig mogelijke
benadering van de aanspraken op het grondwater.
In genoemde paragraaf is tevens aangegeven dat er een nauwe samenhang
bestaat tussen grondwaterhoeveelheid en -hoedanigheid. De algemene
doelstelling voor het grondwaterbeheer brengt beide aspecten dan ook naar
voren. Hoewel de Grondwaterwet en het Grondwaterplan kwantitatief gericht
zijn, is dit aspect niet te isoleren.
- GrondwBÛ1fVOOIT8Bd
De voorraad zoet grondwater waar Drenthe over beschikt is een groot goed. Het
vormt een relatief schone, toereikende en veilige bron voor de bereiding van
drinkwater. De landbouwgewassen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van
het grondwater voor hun vochtvoorziening. Veel zeldzame en waardevolle
natuurlijke vegetaties staan in directe relatie tot toestromend grondwater en ook
voor industriêle ontwikkeling vormt de aanwezigheid van zoet grondwater een
belangrijke factor.

Deze belangen zijn allen gediend met een zo groot mogelijke voorraad grondwater. Enerzijds uit puur kwantitatief oogpunt, immers, hoe meer grondwater hoe
meer mogelijkheden tot winning; anderzijds uit het oogpunt van grondwaterni-

veau.
Bij dit laatste valt te denken aan natte natuurterreinen en de vochtvoorzlening van
landbouwgewassen. Afname van de grondwatervoorraad en dus daling van de
grondwatenitand kan lelden tot het verdwijnen van natte vegetaties. Door
verandering van grondwalerstromlngspatronen, kunnen van kwel afhankelijke
vegetaties verdwijnen. Een afname van de grondwatervoorraad betekent een
toename van de vraag naar watervoorziening van landbouwgewassen door
wateraanvoer en beregening.
Het plan spreekt van •een zo groot mogelijke voorraad grondwater".
De woorden "zo groot mogelijk" geven aan dat er een grens is. Deze is afhankelijk
van de uiteindelijke eisen die door de belangen gesteld worden.
- Bescherming van bodem en grondwatlJr
De natuurlijke samenstellng van het grondwater kan worden beïnvloed door

menselijke activiteiten op en in de bodem.
Een (veelal negatieve) beïnvloeding van de samenstelling kan de bruikbaarheid
van het grondwater doen afnemen en betekent een aantasting van de betrokken
belangen.
Het kan zo zijn, dat de zuivering tot drinkwater moeilijker en daardoor duurder

Wordt.
Zeldzame natuurlijke vegetaties kunnen gaan verschuiven In de richting van
algemene soorten door bij voorbeeld een verrijking van het grondwater met
stikstof.
Daar waar grondwater een belangrijke voedingsbron is voor open waterlopen,
kan door verandering van de natuurlijke samenstelling van het grondwatér het
aquatisch milieu aangetast worden. Landbouwgewassen kunnen door opname
ven verontreinigd grondwater ongewenste stoffen verzamelen.
De belangen zijn In het algemeen gediend met een zo natuurlijk mogelijke
samenstelling ven het grondwater. Er zal dan ook gestreefd worden naar een
goede bescherming van bodem en grondwater.
- Zoet grondwater yoor hoge kwaliteitseisen
Niet alle gebruiksdoelen bij grondwateronttrekking stellen hoge eisen aan de
samenstelling van het onttrokken water. Zo vereist Industriewater voor procesdoeleinden vealal een hogere kwaliteit dan water voor koeldoeielnden.
Indien de kwaliteitseisen relatief laag liggen kan eerder oppervlaktewater als
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alternatief gebruikt worden, dan bij hoge kwallteltseisen.
Gelet hierop zal bij de beoordeling van vergunningaanvragen het uiteindelijke
gebruiksdoel een rol van betekenis spelen. Er wordt daarbij nagestreefd goed
grondwater te reserveren voor gebruiksdoelen die een hogeJ<walltelt vereisen.
- Alternatieven voor grondwatergebruik
Bovenstaande hangt samen met de mogelijkheid om alternatieven aan te
wenden voor het onttrekken van grondwater.
Een beperking van de onttrekking ligt In de lijn van het uitgangspunt de voorraad
grondwater zo groot mogelijk te doen zijn en te reserveren voor doeleinden die
een hoge kwaliteit vereisen.

BIJ de paragrafen over de drie soorten grondwateronttrekklngen (respectieve/ijk
3.2, 3.3 en 3.4) zal dit punt nader aan de orde komen. Algemeen is als uitgangspunt genomen, dat alternatleven voor het onttrekken van grondwater In
beschouwing moeten worden genomen bij de belangenafweging.
- Integrale sfWeging van belangen en afstemming van de vormen van het

waterlJeheer
In 0.2. van deze bestuurlijke toelichting wordt gestald dat de marges in het beheer
smal zijn geworden.
Een ingreep In het grondwatersysteem voor het ene belang heeft gevolgen voor
andere belangen. Goed grondwaterbeheer kan dan ook niet anders zijn dan een
Integrale afweging van alle belangen. Maar zoals de belangen samenhangen zo
hangen ook de diverse vormen van waterbeheer met elkaar samen: het
grondwaterbeheermetzljn kwantitatieve en kwalitatieve zijde en het oppervlaktewaterbeheer met zlJn kwantitatieve en kwalitatieve zijde.
Deze laatste aspecten zijn gedelegeerd respectievelijk aan de waterschappen en
het zuiveringsschap. Door de belangrijke plaats die de provincie binnen de
waterstaatswetgeving inneemt, Is het provinciaal bestuur ook bij deze vormen
van waterbeheer betrokken. Daarbij komt straks zel!S de teak om voor het gehele
waterhulshoudinggebeuren één plan te maken. Voor zover de bevoegdheid
strekt zal de samenhang tussen het oppervlaktewaterbeheer en het grondwater·
beheer bevorderd worden en zal gestreefd worden naar een goede afstemming
tussen de diverse vormen van waterbeheer.

------------~-----

2.2. Openbare drinkwatervoorziening

Een veilige ononderbroken drinkwatervoorziening is van groot belang voor de
volksgezondheid en de samenleving. De voorschriften, die van rijkswege in de
Waterteidingwet zljn gesteld voor de bedrijfstak van de openbare drinkwatervoor·
ziening, richten zich op het toezicht In het belang van de volksgezondheid.
Het belang van de openbare drinkwatervoorziening wordt zo groot geacht, dat In
het Grondwaterplan de nodige ruimte wordt geboden ornte kunnen voldoen aan
de behoefte en de eisen die de Waterteidlngwet stelt.
Door de geohydrologische opbouw van de provincie en de over het algemeen
beperkte mogelijkheden voor wat betreft het oppervlaktewater, is het grondwater
de eerst aangewezen bron om In de behoefte aan drinkwater te voorzien. In
bepaalde gebieden Is echter een dusdanigB'oppervtaktewaterkwallteit en
·kwantiteit aanwezig, dat hier sprake kan zijn van een volwaardige alternatieve
bron (zie 3. 1.6).

-·--·------~--

2.3.

lndustrlewatervoorzlening

lndustrlêle ontwikkeling kan een belangrijke bijdrage vormen voor de ontwikkeling van een streek of een regio. Aangezien het winnen van grondwater voor
bepaalde lndustriei!n een belangrijke vestigingsvoorwaarde is, wordt deze
mogelijkheid In beginsel open gehouden. Uitgangspunt is echter wel de afweging
die in hei kader van de ruimtelijke ordening heeft plaatsgevonden voor het
situeren van Industriegebieden, zodat deze mogelijkheid geldt binnen de
aangewezen Industriegebieden.
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Voor een goede belangenafweging Is inzicht nodig in het gebruiksdoel, "de
waarde" van de industrie voor de streek, de benodigde hoeveelheid, de mogelijke
alternatieven voor het gebruik van grondwater enzovoort. Deze kan pas in het
stadium van een vergunningaanvraag gepleegd worden. Daarom wordt het
grondwater "in beginsel" ter beschikking gesteld en niet zonder meer.
In verband met de toenemende kennis van de mogelijkheden om het onttrokken
grondwater weer ie infiltreren of kunstmatig aan te vullen, ten einde de negatieve
effecten van de grondwaterwinning te beperken, zal kunstmatige infiltratie bij het
beoordelen van een vergunningaanvraag in beschouwing worden genomen.

2.4. ·Beregening voor land· en
tuinbouw

2.5.

Overige gebruiksdoelen

Landt>ouwkundiga ontwikkeling van agrarische gebieden is van belang voor het
instandhouden van de mogelijkheden van een streek of regio. Kunstmatige
t>eregenlng en bevloeiing kan hiertoe t>ijdragen.
Het gebruik van oppervlakt-aterdient voorop te staan. In eerste instantie wordt
hiernaar verwezen. In hoeverre de mogelijkheden voldoende zijn, staat ter
beoordeling van de oppervlaktewaterkwantitettsbeheerder. In tweede Instantie,
bij onvoldoende oppervlakt-ater, komt grondwater in aanmerking.

Er zijn gebruiksdoelen, die niet direct vallen onder de eerder genoemde. Te
denken valt aan het doorspoelen van vijvers met grondwater, het koelen van
grond voor bepaalde teelten met behulp van grondwater en tijdelijke onttrekkingen voor bouwwerkzaamheden.
In beginsel wordt hie_rvoor grondwater ter beschlkklng gesteld.
Een belangenafweging zal echter pas kunnen plaatsvinden als bij een vergun·
ningaanvrage het gebruiksdoel, de te onttrekken hoeveelheid, de tijd waarin
onttrokken wordt, de "baten" van de onttrekking enzovoort, bekend zijn. Bij een
belangenafweging zullen de hoofddoelstelling en de algemene uitgangspunten
het toetsingskader zijn.
In aansluiting hierop zullen alternatieven voor het get>ruik van grondwater In
beschouwing worden genomen.
Bij bemalingen voor bouwwerkzaamheden zal in dit geval gelet worden op
werkmethoden die de benodigde drooglegging en bemallngstijd beperken.

Er zijn onttrekkingen, die In een beperkte tijd plaatsvinden.
Indien het mogelijk is deze periode "vrij" te kiezen zal de voorwaarde worden
gesteld zoveel mogelijk buiten het groeiseizoen te onttrekken. Hierdoor worden
de effecten op de landbouw en het natuurlijk milieu beperkt.

3

Verwezenlijking van de doelstellingen
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3.1. Openbare drinkwater·
voorziening

In deze paragraaf wordt het afwegingsproces beschreven dat haaf! geleid tol de
verwezenlijking van de doelstellingen Inzake de openbare drinkwatervoorziening.
De andere soorten grondwaterwinning Qndustrie en beregening) zijn hierbij bulten
beschouwing gelaten. in 3.2. en 3.3. wordt beschreven in hoeverre de maatregelen voor de openbare drinkwatervoorziening de maatregelen voor de industriewatervoorzienlng en de beregening uit grondwater raken.
In deze paragraaf komen aan de orde:
- de onderscheiden belangen en aspecten (3.1. 1.)
- het overwegen van aanvullende criteria (3. 1.2.}
- de keuze van aantrekkelijke gebieden (3.1.3.)
- de afstemming op de gebiedsgebonden doelstellingen (3. 1.4.)
- de toetsing van overige belangen en aspecten (3. 1.5.)
- het gebruik van oppervlaktewater

3.1.1. De ondersohelden belangen
en aspectsn
Deel m., Hfdst. 5.

Da volgende belangen zijn relevant geacht voor de afweging:
a. landbouw
b. natuurlijk milieu
o. openbare drinkwatervoorziening
d. overige belangen: recreatie, scheepvaart, landschap en bosbouw/houttealt.
Da afweging Is voornamelijk gemaakt op basis van de belangen a., b. en c. Daze
hebben een directe betrokkenheid bij het grondwater en spelen in de gehele
provincie bij elke vorm van grondwateronttrekking aan duidelijke rol.
Da overige belangen (d.) spelen soms alleen lokaal een rol (recreatie en bosbouw/
houtteelt). of hebben een zeer beperkte relatie met grondwaterwinning (scheep·
vaart) en/of hel;lben een minder duidelijk verband met het grondwaterbeheer
(recreatie, bosbouw/houtteelt, landschap).

Deel Il/. 5. 7.

De resultaten van de verkenningen op basis van de belangen a., b. en c. zijn In
tweede Instantie getoetst aan de overige belangen recreatie en bosbouw/hout·
teelt (3.1.5.). Da belangen scheepvaart en landschap zijn hierbij achterwege
gelaten.
De scheepvaart heeft marginaal belang bij het grondwaterbeheer, terwijl
verschillende aspecten van het belang landschap bij het natuurlijk milieu zijn
ondergebracht.

Aan de belangen a., b. en c. zijn meardare aspecten onderscheiden.

Deel 111. 6.1" kaart 14

Ada.
Bij het landbouwbelang zijn de volgende aspecten onderscheiden:
- de verdroglngsschade bil daling van de grondwaterstand
- de opbrengstverhoging bil het verbeteren van natte omstandigheden door
daling van de grondwaterstand
- de aantasting van veengronden door krimp, klink of oxydatie bij daling van de
grondwaterstand.
Het eerste aspect wordt van het grootste belang geacht. Op bes Is hiervan is dan
ook door de technische werkgroep grondwaterplan aan scorekaart gemaakt, die
met een score perkm2 aangeeft hoe de voorkeur ligt, gezien vanuit het belang van
de landbouw, voor grondwaterwinning in het desbetreffende km'-vak. De score
moet gezien worden als een aantal strafpunten; een lage score geeft aan •meest
aantrekkelijk" en aan hoge score geeft aan "minst aantrekkelijk".
Het aspeet van verbetering van natte omstandigheden is In de Drentse situatie In
het algemeen niet meer aan de orde. Het aspect van aantasting van veengronden
is ondergebracht bij de overige aspecten en vormt een toetssteen in tweede
instantie (3.1.5.).
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Adb.
Bij het natuurlijk milieu zijn de volgende aspecten onderscheiden:
- de aanwezigheid en omvang van kwetsbare, van het grondwater afhankelijke
vegetaties
- de aanwezigheid van weidevogels
- de aanwezigheid van potentieel waardevolle a-biotlsche milieufactoren.
Deel 111. 5.3., kaatt 9
Deel/IJ. 6.1., kaalt15

Deze aspecten zijn geîntegreerd in een kwetsbaarheldskaart van het natuurlijk

milieu voor veranderingen in de hydrologische omstandigheden. Op basis
hiervan is een scorekaart gemaakt die met een score per km 2 aangeef! hoe de
voorkeur ligt, gezien vanuit het belang van het natuurlijk milieu, voor grondwaterwinning in het desbetreffende km'-vak.
Een belangrijk aspect bij de relatie grondwater-natuurlijk milieu is de bèinvloeding

van kwelstromen bij grondwaterwinning.
BIJ het opstellen van dit grondwaterplan ontbraken de mogelijkheden om dit
aspect apart en integraal in rekening Ie brengen. Voor een deel zit hel al verwerkt
in de scorekaart, voor zover de kwelveranderlng gepaard gaat met een daling ven
de grondwaterstand.
In gevallen waarbij alleen een kwelverandering optreedt Is het globaal in rekening
gebracht bij d
Een belangrijk aspect bij de relatie grondwater-natuurlijk m!Heu Is de bèinvloeding
van kwelSlromen bij grondwaterwinning.
Bij hel opstellen van dit grondwaterplan ontbraken de mogelijkheden om dit
aspect apart en integraal in rekening te brengen. Voor een deel zit het al verwerkt
in del!C()rekaart, voor zover de kwelverandering gepaard gaat meteen daling van
de grondwaterstand.
In gevallen waarbij alleen een kwelverandering optreedt is het globaal in rekening
gebracht bij de toetsing aan overige aspecten (3. 1.5.).

Ade.
Bijlle openbare drinkwatervoorziening zijn de volgende aspecten onderscheiden:
- ruimtelijke belemmeringen voor de vestiging van een pompstation of
winmiddelen
- milieuhyglenlsche belemmeringen door objecten die risico's geven voor
verontreiniging
- hydrologische belemmeringen door een te hoge concentratie ijzer ( > 20 mg/l)
en/of ammoniak ( > 2 mg/I); of een te lage doorlatendheid van het watervoerend pakket (kD-waarde < 1.000 m"ld.).
Deèl /ll. 6.1•• kaatt 16

Op basis van deze aspecten is een scorekaart gemaakt, die met ean score per
km2 aangeeft hoe de voorkeur ligt, gezien vanuit het belang van de openbare
drinkwatervoorziening voor grondwaterwinning in het desbetreffende km2-vak.
De scorekaarten zijn voor de verdere afweging uitgangspunt geweest.

3.1.2. Het overwegen van aamrullende criteria

Da scorekaarten zijn gebaseerd op technische criteria. Er kunnen echter voor een

bepaald belang kwalitatieve criteria zijn, die maken dat eenzelfde technisch
criterium in het ene geval anders gewaardeerd moet worden dan in het andere
geval.
Dit kan leiden tol een wijziging van scorekaarten. In de nota •Achtergronden en
toekomst van het grondwaterbeleid In Drenthe" is dit proces van waarderen en
wegen uitvoerig beschreven.
Voor het natuurlijk milieu is besloten een aanvullend criterium in rekening te
brengen. Dit betref! de planologische aanduiding van gebieden. Deze kan van
invloed zijn op de bestaanszekerheid van natuurwaarden.
Een zeldzame waardevolle natuurlijke vegetatie binnen een gebied met aanduiding natuurgebied kent meer garanties inzake het voortbestaan, dan eenzelfde
vegetatie in een gebied met agrarische aanduiding. De druk van allerlei bedreigende factoren kan In dit laatste geval veel groter zijn dan in het eerste geval.
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Binnen het natuurgebied Is het beheer gericht op de Instandhouding van de
vegetatie.
Voor het In rekening brengen van dit criterium Is gewerkt met weegfactoren.
Uitgegaan Is van de vigerende straekplannen en de In voorbereiding zijnde
herziening 'van het Streekplan Noord-Drenthe.
Ven de verschillende streekplannen zijn de aanduidingen (legenda-eenheden)
eerst vergelijkbaar gemaakt. Onderscheiden zijn drie soorten gebieden:
- agrarische gebieden
- agrarische gebieden met hoge landschappelijke en natuurwetenschappelijke
waarde en boegebleden
- natuurgebieden en stroomdalgronden.
Aan deze gebieden zijn respectievelijk de weegfactoren 1, 2 en 3 toegekend.
Dit betekent in feite, dat één hectare met zeer kwetsbare vegetatie binnen een
natuurgebied even zwaar telt als drie hectare met eenzelfde vegetatie In een
agrarisch gebied of twee hectare in een bosgebied.
Met genoemde weegfactoren is een gewijzigde scorekaart gemaakt 110or het
natuurlijk milieu.
De gewijzigde scorekaart is als kaart 2 opgenomen achterin deze bestuurlijke
toelichting.
Voor de belangen landbouw en de openbare drinkwatervoorziening zijn
eveneens aanvullende criteria overwogen, doch deze zijn niet in rekening
gebracht.
De scorekaarten voor het landbouwbelang en het belang llOOr de op;;>nbare
drinkwatervoorziening zijn dus ongewijzigd gebleven en als kaart 1 respectiellelljk
kaart 3 opgenomen achterin deze bestuurlijke toelichting.

3.1.a.

De keuze van aantrelckelijke

gebiedsn

Het garanderen van ruimte llOOr de openbare drinkwatervoorziening, overeenkomstig de doelstelling (2.2.), is gezocht in het selecteren van zogenaamde
aantrekkelijke gebieden.
De volgende uitgangspunten zijn daarbij gehal1teerd.

a. De gevolgen moeten voor de onderscheiden belangen zo gering mogelijk zijn
en evenredig worden verdeeld.
Dit betekent dat alle belangen even zwaar zijn gewogen. Elk belang moet een
gelijk deel ter beschikking stellen om de ruimte voor een openbare drinkwatervoorziening te garanderen.
Als norm Is hierbij het gemiddelde van de scores gehanteerd.
Indien elk belang een even groot deel "inlevert'' gerelateerd aan de gemiddelde score, wordt llOldaan aan het uitgangspunt
b. De ruimte voor de openbare drinkwatervoorziening moet zodanig zijn, dat aan
de groeiende behoefte voor de komende tien jaar kan worden voldaan.
Voor het ramen van de behoefte tot 1995 is aangesloten bij het tweede
tienjarenplan van de Vereniging voor waterexploitanten in Nederland. De
prognoses daarin zijn goed bruikbaar voor de planvorming. Bij het realiseren
van een uitbreiding zal de behoefte echter steeds actueel beoordeeld worden,
mede aan de hand van de mogelijkheden tot technische integratie. Het
tweede tienjarenplan voorziet in 1995 voor Drenthe een behoefte van 74,6
miljoen m3/j. Hierbij is 2 miljoen opgeteld, betreffende een behoefte van de
WAPROG, waarvan nog niet duidelijk is of deze vanuit Drenthe gedekt moet
worden. Totaal is dus rekening gehouden met een behoefte van 76,6 miljoen
m•tj.

In 1995 kan met de nu verleende vergunningen 61,6 miljoen m3/jaar gedekt
worden. In het kader van vergunningaanvragen is over 2,5 miljoen m3/jaar
inmiddels positief geadviseerd aan de minister. Verder is nog 3,0 miljoen
m3/jaar op grond van de Grondwaterwet Waterleidingbedrijven in behandeling. Gelet op de vergevorderde procedures is daarom voor de planperiode
rekening gehouden met een uitbreiding van nog 9,5 miljoen m3/jaar.
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c. De ruimtevoorde openbare drinkwatervoor.ziening moet zodanig zijn, dat het
verplaatsen van bestaande winningscapaciteit op een ongunstig bevonden
lokatie mogelijk Is.
Er moeten alternatieve lokaties zijn in geval blijkt, dat aan bestaande
winplaatsen dermate grote bezwaren kleven, dat de nadelen van winning op
een andere plaats daar niet tegenop wegen.
Er is van de bestaande winplaatsen voor de openbare drinkwatervoorziening
(exclusief Norg, Leggeloo en Zuidwolde) een globale analyse gemaakt
omtrent de gevolgen van vermindering van de huidige capaciteit met2 miljoen
m3/jaar. Bijlage 1 bevat per winplaats de gegevens. ,
De conclusie is, dat de komende planperiode in ieder geval de winplaatsen
Hoogeveen, Westenesch, Beilen en Zuidlaren nader onderzoek behoeven. De
globale analyse wees uit dat aan de ligging en invloed van deze winningen
aanzienlijke bezwaren kleven, terwijl alternatieve lokaties in de buurt liggen.
Totaal is besloten 22 miljoen m3/jaar te reserveren voor verplaatsing of
vermindering van bestaande winningen. Deze hoeveelheid bevat een reserve
boven de benodigde hoeveelheid voor genaamde winplaatsen.
d. De totaal te garanderen ruimte dient dermate rçiyaal te zijn, dat er binnen de
aantrekkelijke gebieden nog keuze-mogelijkheid beslaat voor een definitieve
lokatie.
De behoefte aan reservering is totaal31,5 miljoen m3/jaar (b. + c.). Uitgaande
van een gemiddelde grootte van een pompstation van 2 miljoen m3/jaar
betekent dit zestien winplaatsen.
Om ruime mogelijkheden te houden voor een definitieve laka!iekeuze dienen
de te selecteren gebieden driemaal dit aantal benodigde winplaatsen te
kunnen bevatten.
Op basis van de scorekaarten en de uitgangspunten a. tot en met d. zijn als
aantrekkelijke gebieden aangemerkt, die gebieden waar de scores voor de
onderscheiden belangen landbouw, natuurlijk milieu en drinkwatervoorziening
leder voor zich beneden het gemiddelde liggen.
Binnen de zo geselecteerde gebieden bestaat een ruimte van circa vijftig
winplaatsen van 2 miljoen m3fJ88Y, waarvan de invloedingssferen elkaar niet
overlappen.

3.1.4. Afstemming op de gebiedsgebonden doelstellingen

De aantrekkelijke gebieden van 3.1.3. zijn geselecteerd op grond van een
belangenafweging vanuit het waterbeheer. Naast het waterbeheer loapt het
spoor van de ruimtelijke ordening. Hierbij vindt eveneens een belangenafweging
plaats. De resultaten van beide belangenafweging en dienen op elkaar afgestemd
te worden.
De aantrekkelijke gebieden, geselecteerd volgens de procedure van 3.1.3" zijn
getoetst aan de gebiedsgebonden doelstellingen, die geformuleerd zijn in het
kader van de ruimtelijke ordening.
Hierbij lseen zone rond de aantrekkelijke gebieden mede in beschouwing
genomen, die beïnvloed kan worden bij realisering van een winning binnen de
desbetreffende gebieden. Uitgegaan ls van de vigerende streekplannen en de in
voorbereiding zijnde herziening van het Streekplan Noord-Drenthe.
Bij de toetsing is beoordeeld in hoeverre de gebiedsgebonden doelstellingen zich
verdragen met grondwaterwinning. Dit heeft niet geleld tot het uitsluiten van
aantrekkelijke gebieden. maar wel tot het aangaven van een voorkeursvolgorde
in vier groepen:
1 gebieden waar geen bestuurlijke bezwaren aanwezig zijn
Il gebieden waar bestuurlijke argumenten aanwezig zijn om bij de keuze van een
winlokatie te letten op de in en rond het gebied aanwezige gebiedsdoelstellingen
lil gebieden waar zodanige bestuurlijke argumenten kunnen worden aangedragen vanuit de gebiedsdoelstellingen, dat grondwaterwinning bezwaren met
zich meebrengt

IV gebieden waar zodanige zwaaiwegende gebiedsdoelstellingen aanwezig
zijn, dat bestuurlijk gezien grondwateiwinning zich daarmee moeilijk
verdraagt.
·
Er zij op gewezen, dat de indeling in de vier klassen van voorkeur geen gelijkmatig
verloop heeft. De gebieden van klasse 1en Il genieten duidelijk de voorkeur boven
gebieden van klasse 111 of klasse IV. Het verschil tussen 1en Il is veel minder groot
dan tussen Il en 111.
Een aanvrager van een vergunning voor grondwateronttrekking zal verwezen
worden naar de gebieden van klasse 1of ll. Pas indien zeer zwaarwegende
argumenten aangedragen worden tegen het situeren van de winning binnen deze
gebieden, komen gebieden van klasse 111 in aanmerking.
Het wlnplaatsonderzoek voor een winning in zo'n gebied zal diepgaander en
uitgebreider moeten zijn dan voor een winning in gebieden van klasse 1en ll.
K8JJJ"t 1 van deel 1geeft de aantrekkelijke gebieden aan, met de desbetreffende
voorkeursindeling.
Bijlage //Ivan deze toelichting bevat van elk aantrekkelijk gebied een beschrijving.

--·--------3.1.5. De toetsing aan overige
belangen en aspecten

De aantrekkelijke gebieden zijn vervolgens getoetst aan de overige belangen en
aspecten, te weten:
recreatie, bosbouw/houtleelt, aantasting van veengronden en verandering van
kwel.

- Recreatie
Door grondwaterwinning kan de grondwaterstand ter plaatse van een recreatie·
voorziening worden verlaagd. In hoeverre de recreatiefunctie hierdoor wordt
aangetast, zal alhangen van de aard van de voorziening en de grootte van de
verlaging.
Voor het grondwaterplan is alleen de recreatie op en rond oppervlaktewater in
beschouwing genomen (de zogenaamde amfibische recreatie) ..
Voor elk km'·vak binnen de aantrekkelijke gebieden is bepaald of, bij realisering
van een winning in het desbetreffende vak, een amfibisch recreatie-object wordt
beînvloed. Dit staat aangegeven In de beschrijvingen van de aantrekkelijke
gebieden (bijlage 110.

Deel Hl. 5. 7.

- Bosbouw/houtteelt
In principe komt uit elk bosperceel hout. Op grond van de aanduidingen van de
streekplankaarten is de houtteeltfunctie in meer of mindere mate aanwezig.
Veelal heeft een bosgebied een meervoudige functie en is beoordeling op het
punt van de houtproduktie moeilijk.
Daar komt bij dat de potentiële waarde van één hectare bos slechts een deel is
van de waarde van de produktie van één hectare grasland.
Er is daarom volstaan met het signaleren van bosgebieden binnen beînvioede
gebieden. Voor elk km 2-vak binnen de aantrekkelijke gebieden is bepaald of, bij
realisering van een winning in hett:lesbetreffende vak, een beïnvloeding
plaatsvindt. Dit staat aangegeven in de beschrijvingen van de aantrekkelijke
gebieden (bijlage 111).

- Aantasting van veengronden
Indien bij venige bodemprofielen de grondwaterstand wordt verlaagd door een
grondwaterwinning, kan krimp, klink of oxydatie van het veen optreden. De mate
waarin deze verschijnselen optreden is afhankelijk van de grootte van de
verlaging, de aard en dikte van het veen en de heersende grondwaterstand.
Het gevolg kan zijn: ongelijke maaive!dsligging, scheurvorming, verdrassing
enzovoort, met nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering in de landbouw. Deze
gevolgen zijn evenwel niet van doorslaggevende betekenis voor de keuze van de
winplaatsen.
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Tabe/3.1.

Gebied
(zie krt. 1
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Toelicl1tlng
belang of aspect speelt nauwelijks of geen rol
= belang of aspect kan in een beperkt deel van het gebied ( < 50%) aanrol
spelen
belang of aspect kan in grote delen van hel gebied ( > 50%) een rol
spelen
Totsal
O
= diverse belangen/aspecten spelen waarschijnlijk geen rol

+
++
+++

= diverse belangen/aspecten kunnen aan beperkte rol spelen
= diverse belangen/aspecten kunnen een rol spelen

= diverse belangen/aspecten kunnen een omvangrijke rol spelen
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Daarom is gesignaleerd In hoeverre veengronden worden beïnvloed bij gronpwaterwinning in één van de km"-vakken van de aantrekkelijke gebieden.
Niet alle venige bodemprofielen komen voor slgnalerlng in aanmerking. Allereerst
zijn tot de veengronden gerekend de legenda-eenheden Vz. Vp, Vk, Vs en Vc
(bodemkaarten Stiboka). Vervolgens Is gekeken naar het bodemgebruik, het gaat
uiteindelijk om effecten op de landbouw. Daarom zijn natuurgebieden, bebouwde
gebieden enzovoort, uitgezonderd. Verder is uitgezonderd het gebied van de
herinrichting omdat daar door cultuurtechnische werken bovengenoemde
-schijnselen zijn opgetreden of zullen optreden of omdat door grondverbetering de echte veenproflelen verdwijnen.

- Verandering van kwel
Laag gelegen gebieden staan veelal onder Invloed van grondwaterstroming uit
hoger gelegen gebieden (zogenaamde kwel). Dit kan, indien het beheer erop
gericht is, voor het natuurlijk milieu waardevolle situaties oreêren. Door grondwaterwinning kan de kwel in Intensiteit verminderen en kunnen de natuurlijke
waarden aangetast worden. Daar waar dit gepaard gaat met grondwaterstandsverlagingen van meer dan 2,5 cm Is dit al in rekening gebracht bij de scorekaart
voor het natuurlijk milieu.
Door bepaalde geohydrologische omstandigheden Is het mogelijk, dat een
kwelverminderlng optreedt zonder noemenswaardige verlaging van de grondwaterstand. Deze gebeurtenis Is niet meegenomen bij het natuurlijk milieu. Of een
kwelveranderlng schade aan het natuurlijk milieu aanricht zal afhangen van de
aanwezige vegetatie, de mate van kwelverandering, de mogelijkheden van
natuurbeheer ter plaatse enzovoort.
Voorlopig Is volstaan met het signaleren van bovengenoemd gebeuren, indien
eengrondwaterwlnnlng in de aantrekkelijke gebieden zal plaatsvinden. In bijlage
Il/ Is per aantrekkelijk gebied aangegeven of dit een rol speelt.
De totale informatie met betrekking tot de overige belangen en aspecten is
samengevat in tabel 3. 1.
De toetsing aan de overige belangen en aspecten heeft geen aanleiding gegeven
de aantrekkelijke gebieden aan te passen of de voorkeursvolgorde te wijzigen.
De diverse belangen en aspecten kunnen wel in geding zijn, doch pas In een
concrete situatie kan aangegeven worden welk gewicht hieraan moet worden
toegekend en of een en ander in verhouding staat tot de andere belangen.
De gegevens met betrekking tot de beïnvloeding van de overige belangen en
aspecten zullen gebruikt worden bij de vergunningprocedure. In het kader van
het Grondwaterpian gaat het om de signalerende en informerende functie.

a 1.6.

Het gebruik van oppervlaktewater als alternatieve bron

- BestBBnde situatie

Al vele Jaren vindt er ten behoeve van de drinkwatervoorziening van de stad ·
Groningen oppervlaktewaterwinnlng plaats uit de Drentse Aa (De Punt). Het gaat
hier om een jaarlijkse hoeveelheid van 5 miljoen m3•
Een eerste oriënterend ondetzoek naar de mogelijkheden om de Noord-Drentse
beken (Drentse Aa, Hunze, Eelder- en Peizerdiep) voor drinkwaterwinning te
benutten is in 1984 afgerond.
De conclusie Is dat al deze beken·zowel kwantitatief als kwalitatief potentiële
bronnen zijn.
Periodieke bemonstering leert dat beken in Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe (de Vledder- en WapserveenseAa, de Oude Vaart.de WoidAaen het Loo-en
Drostendiep) kwalitatief niet behoeven onder te doen voor de Noord- Drentse
beken.
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Het ligt In de lijn van de algemene doelstelling en uitgangspunten om het
toepassen van gebruikvan oppervlaktewater te overwegen en de mogelijkheden
te verkennen.

i'

Wat betreft het rijksbeleid zijn in deze het Tweede Structuurschema Drink- en
industrlewetervoorziening (regeringsbeslissing) en het Structuurschema Natuuren landschapsbehoud aan de orde.
Het Tweede Structuurschema Drink- en industriewatervoorzlenlng heeft als
conclusie dat in de provincie Groningen in de planperiode ook gedacht moet
worden aan gebruik van oppervlaktewater. Als mogelijkheden worden hiervoor
aangegeven uitbreiding van het bestaande project Drentse Ae en het spaarbekken Lettelbert.
Reservering van extra oppervlaktewaterwerken in Drenthe wordt niet nodig
geacht. Voorzien wordt in een ruime Inzet van het grondwater.
Het Structuurschema Natuur- en landschapsbehoud geeft aan dat grote
terughoudendheid moet worden betracht met betrekking tot grondwaterwinning.
Dit met het oog op aantasting van ecologische functies of waarden.
Verder wordt aangegeven dat grootschalige werken ten behoeve van de winning
van grond- en oppervlaktewater ten behoeve van de drink- en industriewatervoorziening in beginsel niet in grote landschapseenheden zullen worden
gerealiseerd.

Een vergelijking van het rijksbeleid met het provinciale beleid levert geen
strijdigheid van standpunten op.
Zo geven de streekplannen aan dal het gebruik van grondwetervoor koeidoelelnden en.ook als proceswater In de industrie moet worden beperkt. Gezocht zal
moeten worden naar andere methoden en het gebruik van oppervlaktewater in
plaats van grondwater.

- Overwegingen
Bij de bereiding van drinkwater uit grondwater kan volstaan worden met een
eenvoudige zuiveringsmethode, hetgeen lot uitdrukking komt in de waterprijs
voor de consument.
Een·ander voordeel van grondwater is dat de risico's van verontreining klein zijn
als gevolg van de langzame toestroming, het gebruik ven meerdere bronnen en
het relatief kleine te beschermen gebied.
Als negatief punt geldt dat schade aan andere belangen Qandbouw en natuurlijk
milieu) kan optreden.
Als grondstof voor drinkwater is oppervlaktewater van een mindere kwaliteit dan
grondwater. Om tot een aanvaardbaar product te kunnen komen, zullen
aanzienlijk duurdere zuiveringstechnieken moeten worden gehanteerd, waardoor
de prijs aanmerkelijk zal stijgen.
Verder zijn de risico's bij gebruik van oppervlaktewater groter.
Het voedingsgebied omvat vaak een heel stroomgebied en de toestroming vindt
snel plaats.
Wel is het mogelijk verontreinigingen snel waar te nemen. Omdat bij calamiteiten
(verontreinigingen) en droogte leveringszekerheid vereist is, is het alternatief van
een grondwaterwinning of de aanwezigheid van een buffervoorraad een
voorwaarde. Deze voorzieningen hebben eigen negatieve effecten en verhogen
de kosten sterk. Om tot een enigszins aanvaardbare kostprijs te komen is een
groot project een voorwaarde, hetgeen leidt tot hoge transportkosten.
Bij gebruikmaking van oppervlaktewater zal aan de desbetreffende beken in het
kader van de functietoekenning In het weterkwaliteltsplan de drinkwaterfunciie
moeten worden toegekend, hetgeen een beperkende factor kan betekenen voor
de wateraanvoermogelijkheden ten behoeve van de landbouw.
Als voordeel van het gebruik van oppervlaktewater kan worden genoemd dat het
thans vrij naar zee afstromende water een nuttige bestemming krijgt en daarmee
schade aan de landbouw en het natuuriljk milieu wordt beperkt.
-

Afweging

Het minimaliseren van het gebruik van grondwater en hel in aanmerking nemen
van het alternatief van oppervlaklewaterwinning zei vooral dienen plaats te

vinden ter beperking van schade aan andere belangen.
Hierbij moet met name gedacht worden aan het nadeel van grondwaterwinning
voor de landbouw en voor het natuurlijk milieu (niet in geld te compenseren).
Van de voor grondwaterwinning geselecteerde aantrekkelijke gebieden liggen,
gelet op de discussie rond de winning zoals die thans plaatsvindt, de gebieden
32, 33 en 34 In relatie tot de gebiedsdoelstellingen, uiterst gevoelig. Deze
gebiedsdoelstellingen zijn in belangrijke mate gericht op het voorkomen van elke
mogelijke verdere aantasting van de daar heersende natuurwaarden. Bestuurlijk
gezien kan worden gezegd dat grondwaterwinning in deze gebieden bezwaren
met zich mee kan brengen.
Het overwegen van het gebruik van oppervlaktewater Is voor deze gebieden het
meest reêel, gezien de resultaten van het onderzoek van de Noord-Drentse
beken.
Bij vergunningaanvragen voor grondwateronttrekking In bovengenoemde
aantrekkelijke gebieden zal de aanvrager het toepassen van oppervlaktewater
als alternatieve bron nadrukkelijk moeten onderzoeken. De resultaten zullen
worden meegewogen bij de uiteindelijke beoordeling van de vergunningaan-

vraag.
Dit sluit aan bij de conclusie van de regerlngebeslisslng ten aanzien van het
Tweede Structuurschema Drtnk-en industriewatervoorzlenlng en ligt tevens In de
lijn van het Structuurschema Natuur- en landschapsbehoud.

In dit licht wordtvoorgestean de winning van oppervlaktewater uit de Drentse Aa,
ter beperking van de grondwaterwinning, te handhaven.
Om dit daedwerkelijk gestalte te geven is het wenselijk in het keder van het
Waterkwaliteltsplan voor de Drentse Aa de functie •oppervlaktewater voor de
bereiding van qrinkwater" vast te leggen.
Met het oog op de mogelijkheden van oppervlaktewaterwlnning uit andere
Noord-Drentse beken (Eelder- en Peizerdiep en de Hunze) is het gewenst deze
via maatregelen in het WKP te beschermen.
Gelet op de kwantitatieve omvang van de huidige grondwaterwinningen en gelet
op de omvang van de geselecteerde gebieden ligt het niet voor de hand de
kwantitatieve mogelijkheden van de in Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe gelegen
beken nader te onderzoeken.

3.1.7 Compenserende maaft9gelelt

3.2.

lndustriewetervoorziening

Bij het beoordelen van vergunningaanvregen voor grondwaterwinning zal het
minimaliseren van de nadelige gevolgen voorop staan. Uitgangspunt zal zijn het
gebruik en de bestemming van een gebied zo min mogelijk aan te tasten. Hierbij
moet worden gedacht aan de mogelijkheid dat bij schade aan de bodemgesteld·
heid, waardoor bij voorbeeld het produktievermogen van de grond nadelig wordt
beïnvloed, maatregelen zijn te nemen ter beperking of compensatie van de
gevolgen van de grondwateronttrekking. Gedacht kan worden aan maatregelen
In de sfeer van de waterbeheersing. Slechts in het geval dat de kosten van de te
nemen compenserende maatregelen niet in verhouding staan tot het beoogde
resultaat, zal sprake zijn van het geven van geldelijke vergoedingen.

lndustrtële vestiging is van veel factoren afhankelijk. Een factor van belang kan de
beschikbaarheid van zoet grondwater zijn. In hel kader van de ruimtelijke
ordening vindt een afweging plaats met betrekking tot de situering van industrtegebieden (streekplannen, bestemmingsplannen).
Voor het Grondwaterplan wordt van de besluitvormlng hierover uitgegaan. De
grondwaterwinning voor industriële doeleinden zal zich ontwikkelen binnen de
gebieden die voor industriêle ontwikkeling aangewezen zijn.
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Een afweging van de belangen landbouw en natuurlijk milieu en overige belangen
en aspecten tegenover het belang van de industrie zelf, kan pas gebeuren als dat
laatste goed bekend is. Slechts bij een concrete aanvraag is dit in te vullen. Pas
dan kan het economische belang van een toekomstige industriële vestiging
afgewogen worden tegen de eventuele nadelen bij grondwaterwinning voor
landbouw en natuurlijk milieu.
Ook dan pas kan bezien worden of een eigen winning aantrekkelijker is dan een
aansluiting op het net van de drinkwaterleidingmaatschappij, of oppervlaktewaterwinning een alternatief is, of de winning gecombineerd kan worden met
infiltratie en of het gebruik van grondwater beperkt kan worden door toepassing
van andere processen.
Voor de winningscategorie "industrie" wordt de bestuurlijke afweging verschoven
naar de fase van de vergunningverlening. Op voorhand worden geen industriegebieden ongeschikt verklaard. Oe vestigingsfactor "grondwaterwinning" blijft in
beginsel aanwezig.
Deel 111. 6.2.

Ten behoeve van de belangenafweging zijn in de technische toelichting drie
scorekaarten opgenomen die, gezien vanuit respectievelijk de belangen

landbouw, natuurlijk milieu en induslriewatervoorziening, de voorkeur aangeven
voor grondwaterwinning binnen de industrieterreinen.
Er zijn gebieden in de provincie waar industrieterreinen in de nabijheid liggen van
aantrekkelijke gebieden voor drinkwatervoorziening of daaraan raken.
De kans bestaat dat in de toekomst een grondwaterwinning wordt gerealiseerd
zowel op het industrieterrein als omnen het aantrekkelijke gebied. Het is in zo'n
geval mogelijk, dat de zones rond de respectievelijke onttrekkingen waar
grondwaterstandsverlagingen optreden elkaar overlappen.
Er kunnen dan totaaleffecten optreden, die meer zijn dan de som van de
afzonderlijke effecten. Het ene efféct versterkt het andere.
In zo'n geval kunnen de uitgangspunten, die geleid hebben tot de selectie van het
aantrekkelijke gebied of die ten grondslag gelegen hebben aan de afweging rond
de industriële winning, aangetast worden. De gemaakte afweging is dan (ten
dele) achterhaald.
De mogelijkheden, die er liggen op de industrieterreinen en binnen de aantrekkelijke gebieden kunnen in boven beschreven situatie elkaar negatief beïnvloeden.
Het in beginsel openhouden van de mogelijkheden op de industrieterreinen
wordt van belang geacht.
De royale ruimte voor de drinkwatervoorziening die vastligt in de aantrekkelijke
gebieden, geeft gelegenheid om binnen zekere grenzen uit te wijken naar
alternatieve lokaties.
Bij een aanvraag voor een vergunning voor grondwateronttrekking in een
aantrekkelijk gebied, zal nadrukkelijk bekeken worden in hoeverre de mogelijkheden op een nabijgelegen industrieterrein worden beperkt.
Indien dit het geval is, zal het een rol dienen te spelen bij de belangenafweging.
Voor het Grondwaterplan is in kaart gebracht in welke (delen van) aantrekkelijke
gebieden dit punt reëel aanwezig is (kaart 3 van deel I van het Grondwaterplan).
Hierbij is uitgegaan van een grondwaterwinning van 2 miljoen m 3/jaar voor de
drinkwatervoorziening, hetgeen de capaciteitsgrootte is die bij de totale
afweging is gehanteerd. Voor de industriële winning is met een grootte van 0,5
miljoen m 3/jaar gerekend.
Circa 80% van de huidige industriële onttrekkingen heeft een capaciteit die lager
ligt.

Bijlage Il geeft technische gegevens van de huidige industriële onttrekkingen. Er
is van afgezien de gevolgen van de onttrekkingen te bP.schrijven. De komende vijf
jaar zullen de vergunningen voor de industriewatervoorziening worden herzien.
Dan zal aandacht besteed worden aan de effecten voor de diverse belangen.

3.3 Beregening voor land- en tuinbouw
3.3.1. Huidige en toekomsti9fl
omvang van de beregening
Doel Hl., Hfds1. 3 en

par. 4.6. air 5.6.

De belangen IBndbouw en
natuurlijk milieu

3.3.2

Doel 111. 6.3.

Het blijkt, dat momenteel de beregening uit grondwater beperkt is. Met de
huidige installaties kan 1% to! 1,5% van de cultuurgrond uit grondwater
beregend worden. In 1984 Is hiermee circa 1,4 miljoen m3 onttrokken.
Voor het bepalen van de gevolgen van de toekomstige uitbreiding van dit areaal
is een beregeningsscenario ontworpen. Op grond van hydrologische en
bodemkundige gegevens en· bedrijfseconomische motieven is een toekomstige
omvang geschat van ongevéer 7% van de cultuurgrond.
Bij deze omvang is een ontbj)kklng geraamd van 9,1 miljoen m3/jaar (langjarig
gemiddeld).
Voor een 10% droog jaar Is een onttrekking geraamd van 18,2 miljoen m3/jaar.
Voor een extreem droogjaariseenonttrekking ger~dvan 25,7 miljoen m3/jaar.
Het scenario moet, in het licht van de huidige omvang, als maximaal worden
gezien.
i

Er zijn berekeningen gemaakt met betrekking tot de gevolgen van beregening uit
grondwater volgens het opgestelde scenario in een droge zomer. Uit deze
berekeningen blijkt dat de baten voor de landbouw op de gronden die beregend
worden de eventuele schade aan de landbouw op naast gelegen onberegende
percelen verre overtreffen. Dez.e conclusie sluit aan bij resultaten van elders
verricht onderzoek.
De gevolgen voor de landbouw zijn op regionale schaal in beeld gebracht. Het
bepalen van eventuele lokale effecten Is in dit stadium niet haalbaar. Deze spelen
pas een rol en kunnen pas worden bepaald in het geval van een concrete
onttrekklngssituatie.
Overigens wijzen eenvoudige berekeningen uit dat lokale effecten niet veel
afwijken van regionale. In het algemeen heeft het landbouwbelang alleen
voordeel bij beregening.
Bij beregening uit grondwater zijn de gevolgen voor het natuurlijk milieu wezenlijk
anders dan voor de landbouw. Uit de berekeningen blijkt dat zich bij beregening
volgens het ontworpen scenario aan het eind van een droge zomer verlagingen
kunnen voordoen van 15-20 cm met op enkele plekken verlagingen > 20 cm. Bij
het beschrijven van de nadelige effecten voor het natuurlijk milieu moet bedacht
worden dat dit verlagingen zijn die extra optreden naast de reeds voorkomende
steeds terugkerende fluctuaties. Met andere woorden, een extra verlaging van de
grondwaterstand In de loop van een droge zomer. Uiteraard worden daarbij de
grootste risico's gelopen In gebieden met kwetsbare vegetaties, zoals deze voor
het Grondwaterplan in beeld zijn gebracht. In deze gebieden hebben extra
grondwaterstandsverlaglngen van 5, 10 of 20 cm al snel essentiële gevolgen voor
het natuurlijk milieu. Daarbij heeft de verlaging enerzijds een dlrekte werking op
de verminderde beschikbaarheid van water voor vochtminnende vegetaties.
Anderzijds heeft een verlaging een indirecte werking, namelijk doordat er
gevolgen zijn voorde fyslseh-chemische en biologische processen In de bodem.
Dit komt onder andere tot uiting in een verhoogde oxydatle (stikstol) en een
vermindering van de fosfaatbufferlng. Het voorgaande betekent dat de voedingshuishouding verandert. Dit heeft voor de (kwetsbare) vegetaties belangrijke
gevolgen.
Het voorgaande is voor een aantal gebieden beschreven.onder andere voor het
reservaat "De Reltma" (Elp). De grondwaterstand is hier In de loop van jarèn met
gemiddeld 10-20 cm gedaald. Wat de vegetaties betreft werd een achteruitgang
of verdwijnen geconstateerd van enige zeldzame soorten (onder andere

breedbladige orchis). Storingstolerante soorten, als schapegras en rood
zwenkgras, namen toe.
Het voorgaande geeft aan dat (extra) grondwaterstandsverlagingen van 5, 10 of
20 cm als fj0VOlg van beregening in gebieden met kwetsbare vegetaties
wezenlijke gevolgen hebben voorde vegetaties. Vanwege de samenhang binnen
het natuurlijk milieu zullen die gevolgen al gauw hun doorwerking hebben op
andere onderdelen van het natuurlijk milieu, zoals vogels en insecten.
Voor verdergaande informatie wordt verwezen naar het In het kader van de
technische rapportage voor het Grondwaterplan vervaardigde rapport "Grondwater in het natuurlijk milieu• en de ten behoeve van dit rapport gebruikte
literatuur.

Voor het belang van het natuurlijk milieu gaat het om de mogelijke gevolgen welke
door grondwa!erstandsdallng kunnen optreden. De mate van risico hangt af van
de kwetsbaarheid van de vegetaties, de grootte van de veroorzaakte grondwaterstandsverlagingen en de gebiedsdoelSlellingen van de diverse gebieden.
Afgewogen moet worden welk risico 'lQOr het natuurlijk milieu aanvaardbaar is
ten opzichte van de landbouwkundige voordelen bij beregening.

3.3.3. Afweging

Het huidige niveau van de beregening uit grondwater is niet hoog. Onzeker is hoe
dit zich zal ontwikkelen. De prognoses in deze wisselen sterk.
Onderzoek wijst uil dat beregening marginaal rendabel is, toch gebeurt het.
Het.scheppen van voorwaarden voor landbouwkundige ontwikkeling wordt van
belang geacht In dit licht zal met betrekking tot de vergunnlngplichtige grens
veor beregening uit grondwater een ruimer beleid worden gevoerd dan bij de
andere soorten grondwateronttrekkingen.
Deze grens is zodanig bepaald dat In gebieden waarvoor onvoldoende oppervlaktewater aanwezig is, beregening tot een capacileit van 60 m'luur vrij is.
De grondwaterkwantiteltsverordening zal hierop worden aangepast.
In aansluiting bij de algemene doelstelling en ultllangspunten dient beregening bij
voorkeur uil oppervlaktewater te gebeuren. Daar zal in eerste instantie naar
verwezen moeten worden.
Het beleid van de desbetreffende oppervtaktewaterbeheerder zal uitwijzen In
hoeverre hiervoor de mogelijkheden voldoende zijn. Indien deze onvoldoende
beoordeeld worden, komt grondwater in aanmerking. Dit beleid sluit aan bij de
toekomstige plannen voor de wateraanvoer Ç'Water naar Drenthe" tus-10-plan).
Gelet op de onzekerheden rond de ontwikkeling van de beregening uit grondwater, is het zaak deze de komende planperiode te volgen. Een volgend Grondwatarplan kan dan het beleid ter zake zo nodig aanscherpen en nader onderbouwen.
Uit de berekeningen Is gebleken dat, indien de beregening uit grondwater
uitgroeit tot de geraamde omvang, er risico's kunnen ontstaan voor met name
een aantal gebieden met een op natuurbehoud gerichte doelstelling. Rond deze
gebieden is terughoudendheid met betrekking tot beregening uit grondwater
gewenst vanuit het belang van het natuurlijk milieu.
H.et gaat om de volgende gebieden (kaart 4 van deel I van het Grondwaterplan):
1. Drentse Aa tussen Rolde en de provinciegrens
2. Mensinge/Ueverense Dlepje en omstreken
3. Westervelde - Zuidvelde/Peestermaden en omstreken
4. Geelbroek-westelijk deel boswachterij Hooghalen
5. Drouwenerveld - Zondagsbroeken
6. Wrtlerveld en omstreken
7. Noord- en Zuid-Hijkerzand en omstreken
8. Boswachterij Gees/De Kerkhorsten
9. Boswachterij Echten/landgoed Echten
10. Dwlngeloose helde/aangrenzend beekdal Ruiner Aa/Ter Horsterzand en
omstreken
•
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11.

Boerveense plassen/Stuifzand en omstreken/De Haar-Lentse VeenBalinger- en Mantlngeizand en omstreken

De grondwaterkwantiteitsverordening biedt de mogelijkheid in het Grondwaterplan gebieden aan te wijzen waar bijzondere waakzaamheid geboden is. Een
dergelijke aanwijzing betekent dat gedeputeerde staten voor die gebieden in
overleg met de Statencommissie voor verkeer en waterstaat ex artikel 65 van de
Provinciewet en gehoord de Provinciale watercommissie, de registratie- en/of
vergunningplichtlge grens lager kunnen stellen indien de ontwikkelingen dit

wensen.
Gelet op de risico's die er voor het natuurlijk milieu in de bovengenoemde
gebieden kunnen optreden, is er alle aanleiding deze gebieden in het Grondwaterplan aan te wijzen als gebieden met een bijzondere waakzaamheid.
Buiten de genoemde gebieden komen kleinere gebieden voorwaar het optreden
van risico's met betrekking tot het natuurlijk milieu afhankelijk is van onder meer
de mate ven onttrekking, tijdstip van onttrekking, precieze lokatie van putten.
Gelet op de huidige omvang van de beregening uit grondwater is er thans geen
redenombelemmeringenopteleggenvoorberegeninguitgrondwaterinofrond
gebieden die aantrekkelijk zijn voor drinkwatervoorziening of rond Industrieterreinen.
In de komende planperiode zal bij een vergunningaanvraag voor drink- of
industriewatervoorziening wel bekeken worden of eventuele beregening uit
grondwater In de invloedzone tot ongewenste ontwikkelingen kan leiden.

3A.

Verordening grondwater-

kwantltelt

Met de inwerkingtreding ven de Grondwaterwet is de sinds 1967 van kracht
zijnde Provinciale grondwaterverordening Drenthe van rechtswege vervallen.
De op grond van deze verordening verleende vergunningen, welke ook in de
nieuwe situatie vergunningplichtig zijn, zullen op grond van de wet in de komende
vijf jaar worden herzien.
Het betreffen voornamelijk vergunningen voor grondwateronttrekl<lngen ten
behoeve van industrieei gebruik.
Gelet op het grote aantal vergunningen dat in de komende periode zal moeten
worden afgehandeld èn de concentratie van de onttrekkingen Is gekozen voor
een planmatige aanpak, waarbij een groepsgewijze benadering van de vergunninghouders zal plaatsvinden.
Ten aanzien van de bij de wet gestelde regels met betrekking tot de samenstelling
van de Provinciale grondwatercommissie, de uitzonderingen op de regislratleen vergunningplicht, de bij een vergunningaanvraag over te leggen gegevens en
da uitzonderingen op het Inschakelen van de Technische commissie grondwaterbeheer en de Provinciale grondwatercommissie Is het provinciaal bestuur in
medebewind opgedragen nadere regels Ie geven.

De regeling van voornoemde onderwerpen is neergelegd in de "Grondwaterkwantiteitsverordening voor de provincie Drenthe" (Provinciaal blad nummer 27
van 1984).
Wat betreft de instelling en samenetelllng van de Provinciale grondwatercommissie Is aansluiting gezocht bij de Provinciale watercommissie, welke reeds als
zodanig was aangewezen.

De uitzonderingsregel op de registratie- en vergunningplicht is opgezet aan de
hand van landelijke uitgangspunten.
Er is geen aanleiding gezien de registratie- en vergunningplichtige grens
onafhankelijk van elkaar te hanteren. Als algemene ondergrens voor de registra-
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tie- en vergunningplichtige grens is een pompcapaciteit aangehouden van 10
m 3/uur of een te onttrekken hoeveelheid van niet meer dan 1000 m3 per maand.
Ten aanzien van een aantal categorieën is een afwijkende regeling getroffen.
Inrichtingen ten behoeve van noodvoorzieningen, waaronder mede worden
verstaan brandputten, koeling van noodstroomaggregaten, Sprinkler-installaties
en dergelijke, voor zover deze uitsluitend worden gebruikt voor buitengewone
omstandigheden, zijn geheel uitgezonderd, dit gelet op de aard van de onttrekking, het aantal en het geringe beslag op de totale hoeveelheid grondwater.
Een tweede uitzondering betreft de inrichtingen die uitsluitend gebruikt worden
voor het drooghouden van een bouwput ten behoeve van bouw- en waterbouwkundige werken èn inrichtingen die bij wijze van proef water aan de bodem
onttrekken.
De ondergrens voor deze inrichtingen is gelegd op een te onttrekken hoeveelheid
van 50.000 m 3 per maand of een onttrekkingsduur van vier maanden.
Bij de keuze van de hiervoor genoemde ondergrenzen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd, te weten:
het verkrijgen van een goed inzicht
- het reguleren en de mogelijkheid van het stellen van nadere voorwaarden aan
de onttrekking.
Een derde uitzondering is gemaakt voor het onttrekken van grondwater ten
behoeve van het gebruik voor beregenings- en/of bevloeiingsdoeleinden.
Voor deze onttrekkingen is de grens gelegd op een inrichtingscapaciteit van 60
m 3 per uur in gebieden met onvoldoende mogelijkheden voor beregening uit
oppervlaktewater.
De verordening geeft de mogelijkheid tot het aanwijzen van gebieden met een
bijzondere waakzaamheid. Gedeputeerde staten kunnen in deze gebieden de
ondergrenzen lager stellen.
Om van de onttrekkingen die vrijgesteld zijn van de wettelijke registratieplicht
toch de voor het grondwaterbeheer benodigde minimale gegevens te krijgen
geldt voor alle inrichtingen met een capaciteit van meer dan 10 m 3/uur een
meldingsplicht.
Bij een vergunningaanvraag moeten een aantal gegevens worden overgelegd.
De verordening geeft de basisgegevens limitatief aan. Daar infiltraties op diverse
wijzen kunnen plaatsvinden (te denken valt aan retourbemalingen, vloeivelden
enzovoort) is de omschrijving van de daartoe over te leggen gegevens vrij ruim
gesteld.
Naast de basisgegevens zal inzicht moeten worden verschaft in de bodemgesteldheid, de stand en de samenstelling van het grondwater ter plaatse van de
inrichting c.q. de infiltratie en van de omgeving daarvan.
Het gaat om het verkrijgen van een zodanig inzicht dat met het oog op een goed
grondwaterbeheer een beoordeling kan plaatsvinden van de gevolgen van de
onttrekking c.q. de infiltratie.
Aan gedeputeerde staten is de bevoegdheid gegeven zonodig meerdere
gegevens te vragen.
De verordening geeft aan dat een beschikking op een aanvraag dient te worden
genomen binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag dan wel vier
maanden na ontvangst van het rapport van de Technische commissie grondwaterbeheer en/of de Provinciale watercommissie.
De mogelijkheid bestaat tot verdaging (drie maanden).
Bij de uitzonderingsmogelijkheid ten aanzien van het inwinnen van het advies van
de Technische commissie grondwaterbeheer staat de vraag centraal, of de bij de
vergunningaanvraag overgelegde bescheiden voldoende gegevens bevatten om
de gevolgen van de voorgenomen onttrekking te kunnen beoordelen.
Daar de aanvraag in de regel in nauw overleg met de Provinciale waterstaat zal
worden voorbereid, mag worden verondersteld dat met name aanvragen voor
kleinere onttrekkingen voldoende gegevens zullen opleveren voor het beoordelen

van de gevolgen van de voorgenomen onttrekking. Blijkt naar de mening van
gedeputeerde staten dat deze beoordeling niet voldoende kan plaatsvinden, dan
dient de Technische commissie te worden verzocht over de aanvraag te
rapporteren.
Dit rapport dient in ieder geval te worden gevraagd voor onttrekkingen van
1.000.000 m• per jaar of meer, dan wel een uitbreiding daarvan.
Daar de Provinciale grondwatercommissie nauw is betrokken bij de voorbereiding van het Grondwaterplan, bestaat geen aanleiding deze commissie te horen
omtrent kleinere onttrekkingen die overeenkomstig de in het Grondwaterplan
neergelegde normen plaatsvinden.
De commissie dient wel te worden gehoord indien het een onttrekking betreft van
500,000 m3 per jaar of meer, dan wel een uitbreiding daarvan. Voor bronbemalingen is de grens aangegeven op 1.000.000 m3, dit met het oog op het scheppen
van de mogelijkheid van een versnelde procedure voor vergunningverlening.
Uiteraard blijft de commissie, gelet op haar wettelijke taak, bevoegd eigener
beweging inlichtingen te vragen omtrent de uitgezonderde onttrekkingen.
Op deze wijze kan worden bereikt det enerzijds geen onnodige vertraging in de
procedure optreedt, terwijl de commissie anderzijds voldoende armslag heeft om
zich van haar taak te kwijten.

3.5. Grondwaterbescherming

De bescherming van het grondwater vindt thans plaa1s door middel van de
Verordening GrondWaterkwaliteit Drenthe. In deze, laatstelijk in 1983 vastgestelde verordening, wordt naast een algemene regeling voor de bescherming van
de bodem een aantal specllieke gedragsregels gegeven ter voorkoming van
verontreinglng van het grondwater binnen waterwingebieden. De bodembe.schermlngsregels zijn gebonden aan een vergunningstelsel.
Voor de specifieke gedragsregels binnen weterwlngebleden is er een onthefllngsstelsel.
Onder waterwingebieden verstaat de verordening de rond de bestaande
drinkwaterwinningen gelegen gronden binnen de tien-jaarslljn.
De tlen-jaarslijn is aangehouden omdat het In geval van een calamiteit ongeveer
10 jaar kost om een nieuw wingebied te stichten.
Voor het overnemen van een door de Commissie bescherming waterwingebieden
aangegeven voorkeursgrens van 25 jaar is derhalve geen aanleiding gezien. Wel
wordt voor de zone tussen de 10- en 25-jaarslijn het geldende algemene
beschermingsbeleld stringent toegepast.
In de ontwerp-Wet op de bodembescherming is als hoofddoelstelling geformuleerd het tot stand brengen van een algemeen basisbeschermingsniveau en hal
realiseren van een extra bescherming voor bepaalde gebieden. Hiertoe behoren
de zogenaamde grondwaterbeschermingsgebieden.
In het voorlopig IMP bodem 1984-1988 wordt een korte termijnbeleid gepresenteerd voor de aangegeven periods, gericht op het realiseren van grondwaterbeschermingsgebleden.
~oor onze provincie Is hiervoor de eerste aanzet reeds gegeven in de Verordening
grondwaterkwaliteit Drenthe.

Deel 111. 5.4.2.

Gelet op de in het Grondwaterplan voor drinkwaterwinning aangewezen
"geschikte" gebieden verdient het aanbeveling voor deze gebieden en een
tosstromingszone daaromheen hal algemene beschermingsbeleid stringent toe
te passen. Deze extra bescherming dient ook gestalte te krijgen in streekplannen.
Dit met name voor wat betreft niet omkeerbare processen als mechanische
beschadigingen zoals ontgrondingen, weren van schadelijke, niet of moeilijk
afbreekbare stoffen, grote wegen, omvangrijke bebouwingen en dergelijke. Voor
wat betreft de toestromingszone, wordt gedacht aan een strook van 750 meter

om de aantrekkelijke gebieden heen. Deze maat is ook gehanteerd bij de
inventarisatie van de milieu-hygiënische belemmeringen voor toekomstige
waterwinplaatsen en komt overeen met de gemiddelde afstand van de bestaande
pompstations tot de bijbehorende 10-jaars!ijn.
Gelet op het belang van de Industriële waterwinning verdient het aanbeveling om
voor de aangewezen winningsmogelijkheden voor dit belang eveneens een
daarop gericht beschermingsniveau aan te geven. Zij het dat gezien de aard van
industrieterreinen een verhoogd risico moet worden geaccepteerd.

3.6. Onderzoek

- Grondwatermeetnet

Het frequent waarnemen van de grondwaterstand vomrt een permanent
onderzoek. Het is onontbeerlijk om inzicht te houden in het grondwaterreglma.

vanwege de steeds wisselende meteorologische omstandigheden, de permanente ontwikkeling van de waterhuishoudkundige infrastructuur en de niet-constante grondwateronttrekking Is een permanente "bewaking" nodig.
Voor het bepalen van effecten van toekomstige ingrepen is het nodig te
beschikken over een goede uitgangssituatie en een aanknopingspunt voor
zogenaamde secundaire meetnetten. Ook dit vereist een permanent grondwatermeetnet
Ontwerp primairprovlnclaa/ grondwatermest-

net "Drenthe"
Dienst Grondwatorverkenn/ng T.N.O.,

maart1985.

De provincie neemt al jarenlang grondwaterstanden waar.
Het huidige meetnet Is een bonte verzameling van allerlei meetpunten, die
geplaatst zijn met verschillende doelstellingen.
Het ontworpen zogenaamde primaire meetnet is geoptimaliseerd vanuit een
centrale doelstelling en met inachtneming van een kostenlbatenverhouding.
Op kaart 5 van deel Ivan het Grondwaterplan zijn de meetpunten aangegeven,
die een plaats zullen krijgen in het primair provinciaal grondwátermeetnet. Een
deel hiervan bestaan al. De overige meetpunten zullen In het bestek van tien jaar
ingericht worden. De kosten staan aangegeven in 4.5. van het Grondwaterplan.
Bij de optimalisatie is gesteld, dat de provincie primair verantwoordelijk is voor
registratie van stijghoogten in de diepere watervoerende pakketten. Het meetnet
hiervoor is ontworpen voor de gehele provincie.
Wal betreft het freatisch pakket is gesteld dat hier sprake Is van een gedeelde
verantwoordelijkheid met de waterschappen. Daarom is voor dit pakket alleen
een optimaal meetnet ontworpen in een vijftal karakteristieke gebieden.
Voor de overige gebieden wordt aangenomen dat de waterschappen een
meetnet zullen Inrichten.
De geregistreerde grondwaterstanden zullen in een geautomatiseerd bestand
worden opgeslagen.
- Evaluatie meetnet

Het bovengénoemde meetnet is ontworpen aan de hand van statistische
technieken en criteria.
Vanwege de grilligheid van de ondergrond moet afgewacht worden of de
gestelde nauwkeurigheidscriteria ook gehaald worden. Na vijf jaar zal een deel
van het meetnet op zijn merites worden beoordeeld. Dit vergt een· eenmalig
doorrekenen van gegevens van een deel van het meetnet. Bezien moet worden
of daama aanpassing nodig is. Dit onderzoek zal waarschijnlijk extern gebeuren.
- Nader ondsrzoek in aantrokkelijke gebieden
De selectie van aantrekkelijke gebieden heeft plaatsgevonden met een bepaalde

schaal en methode.Ten opzichte van echt winplaatsonder.zoek is deze grof te
noemen, doch toereikend voor een eerste selectie.
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Tevens zijn er nog leemtes geconstateerd In het aangeven van de relatie natuurlijk
milieu/grondwater.
Oin de conclusies van dit Grondwaterplan nader te onderbouwen zal gedetailleerder onderzoek plaatsvinden naar de effecten van grondwaterwinning in een
aantal aantrekkelijke gebieden. De aandacht zal hier met name gericht zijn op
gebieden, die een alternatief vormen voor winplaatsen waar nu bezwaren aan
kleven.
Het onderzoek vindt 1100mamelljk plaats binnen het provinciaal apparaat. Wel ·
wordt op onderdelen. bij 1100rbeeld landbouwkundig- en ecologisch onderzoek,
assistentie voorzien van externe deskundigen. Het rekenen met grondwaterstromingsmodellen zal een Integrerend onderdeel van dit onderzoek zijn.
- Onderzoek naar winplaatsen waar bezwaren aan kleven
In het plan worden vier winplaatsen genoemd, die op grond van een globale
analY.se als bezwaartljk zijn gekarakteriseerd, te weten Hoogeveen, Beilen,
Zuidlaren en Wastenesch.
Het is nodig om in nader onderzoek In leder geval van deze vier plaatsen té
beoordelen wat precies de bezwaren zijn, hoe ze weggenomen kunnen worden,
wat de gevolgen van verplaatsen zijn voor de omgeving, de kosten die met een
en ander gemoeid zijn enzOllOOrt.
Een belangrijk deel van dit onderzoek zal Intern gebeuren. Op onderdelen zal
assistentie van externe deskundigen nodig zijn. Ook bij dit onderzoek zullen
computerberekeningen een belangrijk onderdeel vormen.
- Onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van water met een hoog
ammoniakgehalte
Grondwater met een amrnonlal<gehaltevan 2 mg/I. of meer en in combinatie met
een hoog Ijzergehalte Is in Drenthe karakteristiek voor zogenaamd veenwater. Als
grondstof Is dit water slecht geschikt voor de bereiding van drinkwater.
Met de huidige zuiveringstechnieken in de provincie kan het niet gezuiverd
worden tot de vereiste kwaliteit.
Voor het Grondwaterplan zijn de gebieden met dit grondwater dan ook ongeschikt bevonden. Het is echter zo dat deze gebieden samenvallen met gebieden,
die uit het oogpunt van landbouw en natuurlijk milieu als zeer geschikt kunnen
worden aangemerkt.
Onderzoek naar de mogelijkheden, zowel technisch als financieel, om toch van
dit grondwater gebruik te maken zal de komende planperiode plaatsvinden. Het
ligt hierbij voor de hand gebruik te maken van de kennis die aanwezig is bij de
waterleidingmaatschappijen.
- Onderzoek naar de ontwikkeling en de gevolgen van beregening
De noodzaak tot dit onderzoek Is voldoende toegelicht in 3.3. Het onderzoek zal
voornamelijk intern plaatsvinden. Enerzijds behelst het het in de gaten houden
van de omvang van de beregening. Anderzijds zullen gedetailleerde computerbe~enlngen uit moeten wijzen wat de effecten van deze niet-stationaire grondwa·
teronttrekkingen zijn.
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Hoogeveen
Westenesch
Beilen
Zuidlaren

ligging zeer ongunstig ten opzichte van industrieterrein en
stedelijke bebouwing (binnen 10-jaarszone).
ligging ongunS!ig ten opzichte van de stedelijke bebouwing van.Emmen (binnen 10-jaarszone).
ligging ongunstig pal naaS!·spoorlijn en bebouwde kom.
ligging ongunstig ten opzichte van woonkern Westlaren en
grote doorgaande wegen (A.W. 34); tevens ongunstige
invloed opstróomdal Drentse Aa.

Ten aanzienvan de overige statións ligt de situatie als volgt.
Assen

Gasselte

De Loo

Valtherbós
Nietap

Ruinerwold
Havelte/
Havelterberg
DeGrpeve

mogelijkebeïnvloeding van Drentse Aa en Balloërveld
(randen). Binnen het waterwingebied ligt stedelijke bebouwing, industriegebied en een spoorlijn. Bescherming berust op aanwezigheid potklei. Deze is echter niet overal
aanwezig.
Nader onderzoek naar potklei-verbreiding en eigenschappen is aan te bevelen.
ligging ongunstig nabij rijksweg 34 en bebouwing van
Gasselte. Tevens een mogelijke relatie met bovenloop
Drentse Aa (Anderse Diep) en vochtige natuurterreinen in
boswachterijen.
ligging ongunstig langs rijksweg 34 ..De bestaande bebouwing ligt echter buiten de 10-jaarszoneen omvat geen
industrie,.T;aN.rijksweg·34kunnenmaatregelencgetroffen
wordenterb11petking van de risico's.
· ligging ongunstig ten opzichte van rijksweg 34. Er zijn
echtêrmaatregelen in voorbereiding ter vermindering van
dehi11rmeegepaard gaande risico's.
mog131ijkebedreiging vanuit bebouwing; binnen de
10-jl!Brszone bevindt zich echter slechts een beperkte
(woon)bebouwing; veel hangt ook af van potkleiverbreiding en eigenschappen. Ook hier zou nader onderzoek
mogelijk nodig zijn.
aanwezigheid strookt niet met gebiedsdoelstellingen,
doch de hydrologische gevolgen zijn gering.
geen doorslaggevende reden om verplaatsing te overwegen.
geen reden pm verplaatsing te OV!lrwegen.

In het begin van deze.bijlage is opgemerkt dat hetpompstafionl.eggeloo buiten
de verkenning· is getiouden vanwege de beperkte onttrekking. Op deze plaats zij
wel vermeld dlltanalyseregultatenvan monsters uit waarnemingspunten rond het
pompstation incidenteel een nitraatgehalte aangegeven dat hoger ligt dan de
norm van .50 mg/liter.
Gelet op het vorenstaande is voor de prognose van de toekomstige behoefte aan
winplaatsen de capaciteit van de eerstgenoemde groep stations opgevoerd.
Daarnaast is ten behoeve van de tweede groep 5 miljoen m3/j geteserveerd,.·zonder dat nu. al "uitgesproken wordt voor welke pompstations dit zal worden
gebruikt. Detotaaltecreserv.eren ho!lveelheid t.b.v. verplaatsing c.q. vermindering
·
komt dan op ca. 22 miljoen m3/j.

Beschrijving van bestaande pompstations
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Hoogeveen

530

525

Onttrekking in 1983
Prognosein1995
Vergunningcapaciteit
Filterdiepte

4,1 miljoenm3
6,0 miljoen m3
6,0 miljoen m3/j.
45-147 meter - maaiveld.
(In dit geval wordt uit twee gescheiden watervoerende pakketten gewonnen)

In bovenstaande figuur wordt een indicatie gegeven van het verhogingspatroon,
zoals dat kan ontstaan bij een vermindering van de winning met 2 miljoen m3/j.

Landbouw
Binnen het agrarisch gebied, dat beïnvloed wordt komen bodemtypen voor met
grondwatertrappen 111 - V. Ook wordt ondiep keileem aangetroffen. Naast een
betere vochtvoorziening, kan hier bij vermindering van de winning verdrassing
optreden. Het is onduidelijk of hier van een overwegend positief effekt sprake zal
zijn. Gezien deze onzekerheid en het niet zo omvangrijk areaal aan cultuurgronden, dat beïnvloed wordt, zijn er vanuit het landbouwbelang geen redenen om
vermindering of verplaatsing te overwegen.
Natuurlijk milieu
Binnen de invloedssfeer komen voornamelijk km 2·vakken voor met een
kwetsbaarheidsscore 4 (uitermate kwetsbaar).
Gebiedsgebonden doelstellingen
Een groot deel betreft bebouwd gebied en industrieterrein. De rest is agrarisch
gebied met voor een deel een hoge natuurwetenschappelijke waarde waar de
relatienota van toepassing is.
Drinkwatervootziening
Het pompstation ligt tegen het industrieterrein van Hoogeveen. Er zijn milieuhygiënische argumenten om verplaatsing te overwegen. Momenteel kampt men
al met problemen bij enkele bronnen.
Ook speelt hier het z.g.n. derde watervoerende pakket onder de Tegelenklei een
rol. Winning hieruit geeft meer waarborgen tegen vervuiling van boven11f d.a.n
winning uit het tweede watervoerende pakket. Momenteel wordt uit beide
pakketten gewonnen.
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onttrekking in 191;13
Plailnîngill;1995
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4,9 miljoen m3
. 5,1rrniljoen m~ .
5,-0 fnllperi.rn31j, (1965)
. 40'"60 meter.o m~veld •
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waarde. Het gebied waar beïnvloeding wordt aangenomen (ondiepe grondwaterstanden) bevat allee~ bosgebi9(! en agrarisch gebied.
V~nuit de naruurv,.lillfden en de gebiedsdoelstelling is er geen reden om
vermimjèring;pfverplaatsing te overwegen.

·:',:'·' •_-\,·' '-''·'' <'-'
Drinkw~t'éivb(lrzi~ning

·.... · · .•. •.

Eengrqel\déelvan· de 10-jaarszone yan het pompstation wordt ingenomen door
di!b~b~u~inliJ v~ Emme.~ .. Uitanalysegegevens van waarnemingspunten in de
qirec,tEIPtn,gevinlJ 1f!!f1de \llinning blijkt het nitraatgehalte ruim boven de grens van
50 rriQlli~çte Uggl!.~.' Er zijn dus:milieu~hygiênische argumenten om verplaatsing
. tèj PVÈ!!è"!39el1, .

'iirij~~nctusi~ . . . . . < .·.
.ÓE> !!l!nwezigheidv~nde bêbou\llingVan Emmen binnen de beschermingszone

l!~h~liog~ nilraatg~h!lltEI rondom de win middelen zijn reden om vermindering of
·v91'fllaatsing te ove"1199en. Er zijn aantrekkelijke gebieden in de buurt (gebied 15,
. 16;18, 21).

Beilen

Onttrekking in 1983
Planning in 1995
Vergunningcapaciteit

Filterdiepte

3,2 miljoen m3
3,9 miljoen m3
3,5 miljoen m3/j. (1970).
Er ligt een aanvraag voor uitbreiding met 1 miljoen
m3/j.ZowelCogrowaalsG.S:hebbeneen
uitbreiding met 0,5 miljoen m3/j. geadviseerd.
45-75 meter - maaiveld

In bovenstaande figuur wordt een indicatie gegeven van het verhogin~spatroon,
dat kan ontstaan bij een vermindering van de winning met 2 miljoen m 1j.

1

Landbouw

Het agrarisch gebied binnen de invloedssfeer kent zowel hogere gronden met
grondwatertrap V tot VII als venige gronden met grondwatertrap 111 (dal van de
Beilerstroom). Hierdoor kunnen zowel positieve als negatieve effekten optreden
in de vorm van betere vochtvoorziening en verdrassing. Naar verwachting zal het
positieve effekt overheersen omdat de gebieden met grondwatertrap 111 gering in
omvang zijn.
Gezien de vooral agrarische bestemming van het beïnvloede gebied en het
dichtbij gelegen alternatief van gebied 1, met ongeveer dezelfde bodemtypen en
grondwatertrappen, doch duidelijk geringe hydrologische beïnvloeding, is er
reden om vanuit het landbouwbelang vermindering of verplaatsing te overwegen.
Natuurlijk milieu

De zuid-westkant van het beïnvloede gebied heeft kwetsbaarheidsscore 4
(uitermate kwetsbaar). Voor de rest komen 1 - 3 voor.

<tell!lcior111nen ~taë béböUWdè lioffiVS11 Seller · ·
· i\lphe~um~.9fTI verplalltsit.g U;)'.overw~.

1

Onttrekking in 11)83
Prc:ign•in 1995 .. ·
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Gebiedsgebonden doelstellingen
Vqor.een deel gàat h~prT) 11,graris,ch gebied, soms met hoge landschappelijke en
natuurwetensC:.happ!llijke.Yl!làr(je.Voor een deel om bosgebied, natuurgebieden
en bebo1,1Y1dl'.~~r11; Y!ll'd~r ligt er een <!eet van het stroomdal van de Drentse Aa
binnen het verhogirigspatl'(Jon:
Met n~~de~11,nw~ghéi.cjvan hetstroomdal met aanliggende natuurgebieden
en agrarisch!) g~bieq!lfJ .mèl hoge natuurwetenschappelijke waarde vormen een
argumel'lt·Clr;nj1erp!aatsing te overwegen. Er is een goed alternatief in de buurt.
': ,' ': _,: ,:;,' ", -:-:,"><<-,::>_,,-,:: :_,_'-t

Qiinkvtat~rzieiJi'!g . •.. .. •..·. . .. ·.
Hetpompstati~~U!Îlin debebouYlde kom van Westlaren en dicht tegen rijksweg
34;~~;~r zij~ dil~ mi.li,e9.-~Y~iëni.sche rT)otieven om verplaatsing te overwegen.
!'letàaritrekkelijk gebieq 29 vormt een alternatief.
'",;

',

-_'i

Eif!dCO~lu~~ x . j C
vanuit h'71 lanQl:>ou\'lfjelan~.~'71bell!fl!!I van het natuurlijk milieu en de gebiedsgebqr:1denclqel~~ll.i~g!l'J ~jQ ~r rl)o\ievènom verplaatsing te overwegen. Tevens zijn
er mili!Ju-hygiênischerT)c5\iE!V'en om•verplaatsing te overwegen. Het aantrekkelijk
·gebied 29 vorrT)t!19n alternatief.
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Asllen

560

555

Onttrekking in 1983
Planning in 1995
Vergunningcapaciteit
Filterdiepte

3,4 miljoen m3
4, 7 miljoen m3
5,0 miljoen m3/j. (1972)
40-60, aoc100 meter- maaiveld.
(Het watervoerend pakket ligt onder een helling)

In bovenstaande figuur wordt een indicatie gegeven van het verhogingspatroon
zoals dat kan ontstaan bij een vermindering van de winning met 2 miljoen m3 per
jaar.
landbouw
Van het gebied ontbreekt een bodemkaart, daarom is gekeken naar de isohypsenkaarten en de maaiveldligging. Het agrarisch gebied in het oostelijk deel
bestaat uit de essen ten westen en zuiden van Rolde. Hier zal vermoedelijk een
positief e!fiikt optredèn (betere vochtvoorziening), evenals op het gebied ten
noorden van Loon. In het agrarisch gebied van het westelijk deel van de
invloedssfeer treden slechts kleine verhogingen op. Mogelijk houden zowel het
positieve effekt als het negatieve (verdrassing) elkaar hier in evenwicht. Het
uiteindelijke effekt zal vermoed,elijk klein zijn.
Vanwege het .ontbreken van bodemkundige gegevens is e.e.a. zeer globaal
gesteld. Mede vanwege het ontbrèken van een voor de hand liggend alternatief
wordt verplaatsing vanuit het oogpunt van dit belang niet overwogen.
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555

550

Onttrekking in 1983
Planning in 1995
Vergunningcapaciteit
Filterdiepte

2, 1 miljoen m3
2,5 miljoen m3
2,5 miljoen m3/j. (1964)
45-75 meter - maaiveld

In bovenstaande figl.lur wordt een indicatie gegeven van het verhogingspatroon
indien de winning met 2 rhiljoen m3/j. zóu Worden verminderd.

Landbouw
Binnen de relatief grote invloedssfeer komt een groot gebied voor met diepe
grondwaterstanden. Hiervan wordt aangenomen, dat er geen beïnvloeding van
de cultuurgewassen plaatsvindt. Het gebied, dat resteert kent naar het midden
toe grondwatertrappen V tot VII, waarvan slechts een deel als cultuurgrond in
gebruik is, terwijl aan de oostkant het Hunzedal wordt beïnvloed (met veen- en
moerige gronden met grondwatertrappen Il en 111) en aan de westrand geraakt
wordt aan hel beekdal van het Anderse Diep (met eveneens venige gronden en
grondwatertrap Il en 111).
Dit betekentdatzowel positieve als negatieve aflekten kunnen optreden, hoewel
het positieve effekt naar verwachting zal overheersen omdat de verhogingen aan
de rand klein zijn.
Gezien echter de relatief geringe oppervlakte, die beïnv)oed kan worden in
positieve zin Js er vanuit het landbouwbelang geen reden om verplaatsing te
overwegen.
Natuurlijk milieu
Binnen het gebied waar beïnvloeding verondersteld wordt, kome.n vrij veel
km 2-vakken voor met kwetsbaarheidsscore 4 (uitermate kwetsbaar).
Gebiedsgebonden doe/stallingen
Een groot deel heeft een funktie als bosgebied, waar ook een natuurwetenschappelijke nevendoelstelling geldt. Deels zijn er gebieden met een natuurweten'
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Valtherbos

545

540

535

Onttrekking in 1983
Planning in 1995
Vergunningcapaciteit
Filterdiepte

5 miljoenm3
7,5 miljoen m3
6,5 miljoen m3/j. (1985).
Voor 1,5 miljoen m3/j. geldt een proeftijd van 5 jaar.
25-55.tneter- maaiveld

Bovenstaande figuur geeft.een indicatie van het verhogingspatroon bij vermindering van .de.bestaande winning met 2 miljoen m3/j.
Landbouw

Een groot deel van. het beïnvloede gebied kent diepe grondwaterstanden.
Aangenomen wordt dat hier geen beïnvloeding van de cultuurgewassen
plaatsvindt.
De west- en oostra.nddie als te beïnvloeden gebied overblijven, bevatten allerlei
bodemtypenmet grondwatertrappen die variëren van Il tot VII. Hier kunnen zowel
positieve als negatieve effekten:optreden in de vorm van betere vochtvoorziening
tot verdrassing. Vanuit het landbouwbelang zijn er geen redenen om vermindering
of verplaatsing te overwegen tegenover winning elders in de regio.

Natuurlijk milieu
.
Binnen het gebied met ondiepe grondwaterstanden komt voornamelijk kwetsbaarsheidsscore 0 - 2 voor. Op een enkele plek is een 3 of een 4 in het geding.
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GebiecJsgebonden doelstellingen
Grotendeels een agr-arische d09lstelling waarvan een deel met hoge landschappelijke en natu~·rwetènschappelijke waarden. Deels ook bosgebied en bebouwde
kC!'!': H!ll gr<>q~e d9E11 va~dE!.invlQEK!ssfeer kent echter diepe grondwaterstand11n zodat beï!'vloeding niet a;ilnnem111ijk is.
Vanuitd~ waarden van het natuurlijk '!'ilieu en de gebiedsgebonden doelstellingen i~ er geen;recfèn om verplàatsing of vermindering te overwegen t.o.v. een
onttrèkking elders in de regio;

Drink~t~~ing

Dqor !lèn d911Jva!' ~El1P-ji!arszq6e lqopt rijksweg 34. Dit betekent dat er
milieu-hygiênischè argumenten zijn om verplaatsing te overwegen.
·- , ,<-:/-::_-;::___---_;, :-~--Kt<-'_L ,,- :-_-fE

Einélêf?ne!~~~,;

•.•·· ,, ·

Een rèdE!'llj.Pl y!lt.tl'1il)deri~~ of verplaatsing te overwegen is de aanwezigheid van
(ijk~~.34;binn11n de ~hermingszone. Deze weg zal echter in westelijke
r,ictrt,ing )"Ordel) ~~!:Plaátst.en ligt dan verder weg van het puttenveld. Er zullen
Vgi:>rzi~ningenwo~ènallllgeb[apht, di.e grotere bescherming garanderen.
Dlli\r,Dn'i is.er geen rèd!lri om vermindering of verplaatsing nog te overwegen.
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Natuurlijk milieu
De. k)Netsbaarjleicisscore varieert. van Otot 4. Met name rond het pompstation
liggen zeer kwetsbare tot uitermate. kwetsbare vegetaties.

.GëbMifsgeboocfim c/Oelsfel/in!Jf!TI
V()O•hjit gro()llrt&deel 9EJ~ 11arari~hecioelstelling, Rond het pompstation komen
agrl!riJ!Che gebilJden voormethóge natuurwetenscheppelijke en landschappelijke waarclen;Jetil tan~uiden hiervan. ligt het natuurgebied De Zulthe.
Eén g~i.']g d~I )N()YdtingElf10rT1én d00f bebouwde kOm (Roden .en Leek).
·V11'1uitd1jw~ei)e1;1d()0i8t~lin9en die aanwezig zijn nabij het pompstation, zou
verminde~ng !!~~gip(!yerciieoen. pit wordt echter problematisch, gezien het
onlbrekel'f van'voor ~e hli!lld liggéndé alternatieven.
·

tffJnk~leii1ha

Het pompstationligt:ctjch!bij de grotewoonkern Leek. (De 10-jaarslijn strekt zich
E1Chter niet zo ver uit:)V~nu,i! dien hoo.fde zijn er milieu-hygiënische argumenten
omverplilatsingte•01191}VEj!lé~:

Eindconclusie
Er is een milieu-hygiënische reden om verplaatsing of vermindering te overwegen. Veel zal hier echter afhangen van de aanwezigheid van potkleilagen en de
beschermende werking daarvan. Nader onderzoek zal een en ander dienen te
staven.
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Ruinerwold

Onttrekking in 1983
Prognosein1995
Vergunningcapaciteit
Filterdiepte

1,2 miljoen m3
1,?miljoen m3
2,5 miljoen m3 /j.
35-60 meter- maaiveld

In bovenstaande figuur wordt een indicatie gegeven van het verhogingspatroon
zoals dat kan optreden bij sto~ing van de huidige winning. Aangezien deze
veel kleiner is dan 2 miljoen m worden de 3, 6 en 12 cm verhogingslljn gegeven.
Landbouw

Omdat het gebied thans vrij nat is en de beïnvloeding zowe.1 qua omvang als qua
grootte gering is, is er geen reden om vanuit het landbouwbelang verplaatsing te
overwegen.

Natuurlijk milieu
Oe totale invloedssfeer heeft een kwetsbaarheidsfactor 4 (uitermate kwetsbaar).
Gebiedsgebonden doelstellingen

Grotendeels agrarisch gebied met hoge landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden, alleen de noord- en zuid-oostkant zijn duidelijk zuiver agrarisch
gebied.
Op grond van de aanwezige natuurwaarden (Sultan smeer en Oe Koekoek) en het
voor het gebied geformuleerd beleid verdient het aanbeveling om wrplaatsing te
overwegen. Er zijn aantrekkelijke gebieden in de buurt (1, 2 en 3). Het is zaak in
deze beschouwing ook de toekomstige ruilverkaveling te betrekken.
Efndconclusie

Vanuit de gebiedsgebonden doelstellingen is er reden om verplaatsing te
overwegen. Binnen de regio zijn er altematieven voorhanden. Oe huidige
hydrologische beïnvloeding is echter gering.

Haveltè/Havelterberg

535

530

Onttrekking in 1983
Progno!le in 1995
Vergunningcapaciteit
Filterdiepté

5,4 miljoen m3
7,0miljoenm3
5,3miljoenm3/j.
Er ligt een aanvraag tot uitbreiding met 1,7 miljoen
m•/j.
20-60 meter- maaiveld

In bovenstaande figuur wordt een indicatie gegeven van het verhogingspatroon
indien de winning met 2 miljoen m3/j. wordt verminderd.
Landbouw
Een groè>t deel binnen de invloedssfeer kent diepe grondwaterstanden, hierbij
wordt verondersteld daler geen.beïnvloeding van de cultuurgewassen plaatsvindt. Het resterende agrarisch gebied, dat wel beïnvloed kan worden is zo gering
dat er geen goede alternatieve lokatie voorhanden is vanuit het landbouwbelang
gezieri. Waarbij nog geldt dat er ook verdrassing op kan treden, omdat zowel aan
de noord- als zuidzijde gebieden voorkomen met grondwatertrap Il en 111.
Natuurlijk milieu
De invloedssfeer raakt aan de zuidkant aan µitermate kwetsbare km 2-vakken. De
rest v.an het gebied waar bêinvloeding op kan treden kent kwetsbaarheidsscore
2 en 3 (kwetsbaar tè>t zeer kwetsbaar).
Gebiedsgebonden doelstellingen
Deels gaat het hier om agrarisch gebied, en om agrarisch gebied met hoge
landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden waar soms de relatie nota
van toepassing is.
Deels liggen er natuurterreinen, waarvan sommige in gebruik zijn als militair
oefenterrein.
Aangezien een groot deel van de invloedssfeer diepe grondwaterstanden kent,
waar geen beïnvloeding wordt aangenomen, wordt geeh reden gezien verplaatsing of vermindering vanuit de gebiedsgebonden doelstellingen en natuurwaarden te overwegen.
Drinkwatervoorziening
Het wingebied Havelterberg (westelijk deel) heeft de weg Meppel-Steenwijk
(rijksweg 32) binnen de beschermingszone. Er is dus een milieu-hygiënisch
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argument om vemiindering of verplaatsing Ooopt langs de rand.van de 10•jaarszone) van dat .deel te overwegen of maatregelen te nemen ter vermindering van
het risicp dat cleze weg mo:it zich meebrengt.
Eindconclusie.
Er. is een milieu-hygiënisch aigu ment om vermindering of verplaaljling om het
w;~elijk cfeel van h~ wingebied te overwegen. Omdat echter bij calamiteiten het
apcentll11ri;cl"lo~en~n weiden naar het oostelijk deel, wat in een aantrekkelijk
gebied yait (5) is er geenrElden om d~e overwegingen te concretiseren.
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Zodra een 4 of{; voorkomt; gaat het veelal om wezenlijke bèinvloediilg van.
kwetsbaarh.eidsklasse 4, zij het dat de omvang beperkt is, want anders
zouden de gebieden niet..t.ot d!'l aantrekkèlijke gebieden behoren.
Indien van betekenis zal aangegeven worden wat tot de natuurscore
bijdraagt.
2. De hydrologische bèinvloeding wordt kort gekarakteriseerd. Twee factoren
zijn in deze. van bèlang; De omvang van het beïnvloede gebied (grondwaterstandsverlaging ;;. 2,5 cm) en de gemiddelde verlaging. De omvang is v.eelal
de bE!palende factorcVoorhet,karakteriseren hiervan worden 3 klassen
gebruikt:
. zeer gering
maximaal 9 vakkenbèinvloed
gering
maximaal 25 vakken beïnvloed
relatief groot
~ maximaal 49 vakken bèinvloed
Als toelichting kan nog gelden dat in 15% van alle mogelijke onttrekkingspunten (2700) B!'ln zeer geringe•bèinvloeding voorkomt, in 30% een geringe bèinvloeding en in 30% een relatief grote bèinvloeding.
Totaal betekent dit dat over Drenthe in 75% van de gevallen een beînvloeding
. van .;; 49 vakken voorkomt.
· J:Joewel hier gebruik Qemàakt wordt van de woorden zee(gering en gering
dient beda~J1t t9 1((9rden 'dat deze hier relatief bedoeld zijn. Zeer gering beteke.nt in we[kelijkheid een 1J!!ï11vloeding die .~arieert vari 10.0-900 hectare en
gering betekelJt eè~ bel°nvloeding die vatieèrt van 1000-2500 héètare. . ·
Het blijkt dat de omvang y~~d~ ~ydrologische bel"nvloeding sterk ~amenhangt
mèt de inte.nsiteit v~n lîet oPpervlaktewaterstelsel. 1.ndien .een d.icht net van
waterlopen voorkomt (bijvoorbeeld Nijeveen-Kolderveen) dan is de beïnvloeding zeer.gering .. Komt e!ln extën~ief oppervlaktewaterstelsel voor dan is de
b.eïn.vloeding.r13l.atie1' grpot'
!=en 11odere ~terk bepalend!! ;factor is de aanwezigheid van potklei (NoordDrenthe), Andere hydrologisc~!l P'!rameters: kO-waarde en de \'l{eerstand van
!lnclere •weerstancjQiedende. lagen (Cromerklei, .Formatie van Eem, sterk slibhoudende zanden enzovoort) spelen een secundaire rol.
· lndi.en .van b!!lekenis,.wordt per.gebied aangegeven hoe de gemiddelde verlaging ligt en welke factor cje 9mvang van het beïnvloede gebied het meest
·bepaalt
3. Bij de gebiedsgebonden doelstellingen en de beoordeling/conclusie gaat het
om.zaken die nog geen rol gespeeld hebben bij de voorgaande selectie. Dus
.de beoordeling om iets welofniet geschikt te achten vindt plaats op aanvullende criteria en niet op gron.d·van de hoogte van de afzonderlijke scores.
Het gaat om bestuurlijke doelstellingen waarop het beleid zich richt.
4. Tot slot wordt aangegeven of.de overige belangen en aspecten een rol spelèn
!')n. of. er beïnvloeding van industriegebieden mogelijk is vanuit het aantrekkelijke gebie1:l;
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Gebiedsnummer 1

Benaming.gebied
Beilerstroom/Dwingelderstroom/Lake
Drinkwaterscore
Voor het gehele gebied geldt score 1.
Uit analyseresultaten in het kader van .de grondwaterkwaliteitskaartering is
geblekendatinde zuidw.est-hoek van dit gebied rekening gehouden moet
worden met een hoog nitraatgehalte. Dit zal eventueel nader onderzoek vergen.
l..andbouwscOre
Zes vakken scoren 1. De overige dertien vakken liggen in score 2.
De opbrengstderving varieert nogal en loopt van 17 tot 130 ton.
Natuurscore
Twee vakken hebben score 3, vijf vakken score 4 en in de overige twaalf vakken
geldt score 5; Zowel in als rondom het gebied komen vakken voor die uitermate
kWetSbaar zijn;

Hydrologische beïnvloeding
Deze is in het!llQ!l.l!leen gering (minder dan 25 vakken). Binnen .het gebied komen
eenpaarNakken voordie relatief gunstiger liggen..De beïnvloeding is.hier zeer
gering. Eris sprake van een•hOge doorlatendheid van de ondergrond. Er is .een
intensief oppervlaktewaterstelsel ·aanwezig.
Omschrijving gebiedsgebonden doe/stellingen
'Een groot deefagrarischedoelstelling (agrarisch gebied en agrarisch gebied met
landschappelijke waarde). Dit.betreft het landbouwgebied tussen Hijken-BeilenDwingeloo-Hoogersmilde.
Een deel:'natuurwetenschappelijke doelstelling (vooral natuurgebied en voor een
geringer deel agrarisch gebied met hoge natuurwetenschappelijke waarde, soms
relatienotagebied), Dit betreft met name de gebieden als Leggelerveld, Brunstin. gerp1assen; Zuid-Hijkerzand en boswachterij Dwingeloo.
Beoordel/ng
De hydrologisèhegevolgen zijn in het algemeen gering. Binnen het gebied liggen
enkele vakken die vanuit de scores bezien relatief gunstig liggen voor waterwinning. Gelet op de kwetsbaarheid van de in en met name rondom het gebied
liggende natuurwaarden zal bijeen vergunningaanvraag de bepaling van de
exacte winplaats binnen het gebied extra aandacht moeten krijgen. Daarbij gaan
de gedachten uit.naar het centrale zuidelijke deel.
Conclusie
Bestuurlijk!! argu!Tlenlen aanwE!.l'ig om bij de keuze van een winplaats te letten op
de in en rond het gebied aanwezige doelstellingen.
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Gebiedsnummer 2

Benaming gebied
OudeVBllff (Noord)
Drinkwaterscore
Voor het .gehele get)ied geld! sc:ore J;
Landbouwscore
Vijf vakken hebben score 1 en vier vakken scoren een 2.
De opbrengstderving lóoptminder uiteen dan bij gebied 1, namelijk 45-80 ton.
Natuurscore
Zeven vakken scoren 5. De overige twee vakken liggen in 4. Zowel aan de noordals zuidkant worden uitermate kwetsbare vakken aangetroffen. Het centrum van
het gebied· is minder kwetsbàar.

Drinkwaterbelang

Landbouwbelang

Natuurbelang

Hydrologische beïnvlóeding
Deze. is gering (in het zuiden) tot zeer gering (in het noorden) en wordt volledig
bepaald .door. dt;1 aanwezigheid van een intensief oppervlil!ltewaterstelsel.
De doorlatendheid van de.ondergrond is groot.
QmscbriMng gebiedsgebqnden doelstellingen
Deels: agrarische doelstelling (agrarisch gebied en agrarisch gebied met
landschappelijkewaarde). Dit betreft vooral het landbouwgebied tussen
Dwingeloo-AnsenCWittelte.
Deels: natuurwetenschappelijke doelstelling (natuurgebied en agrarisch gebied
met hoge natuurwetenschappelijke waarde, waar voor een deel de relatienota
van toepassing is). Dit betreft (een deel) van de DwingeloSe heide, het landgoed
Rheebruggen en enkele relatienotegebieden in het zuidelijk deel van het gebied.
BeoordeHng
De hydrologische gevolgen zijn in het algemeen gering: In het noordelijk deel van
het gebied is de kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu relatief lager. Gelet op in
en rondom het gebied heersende natuurwaarden en voorkomende doelstellingen
zal bij een vergunningaanvràag de bepaling van de exacte winplaats binnen het
gebied extra aandacht moeten krijgen.
Daarbij gáan de gedachten uit naar het noordelijk deel.
Conclusie
Bestuurlijke àrgumellten aanwezig om bij dè keuze van een winplaats te letten op
de in en rond het gebied aanwezige doelstellingen.
Overige belangen en aspecten
Vrijwel overal spelen houtteelt, kwel en veengronden een rol.
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Gebiedsnummer 4

Benaming gebied
Oosteinde/Berghuizen/Wold Aa.

Drinkwaterscore
voor het gehele. gebied geldt score 1.

Laridbouwscorii ;·
Het noordoostelijke .en zuidwestelijke· vak scoren 2. De overige tien vakken
hebben.een score·1.
De opbrengstderving varieert van 40-74 ton. De hoogste bedragen liggen aan de
randen.
·Natuurs~

Het gehele gebied heeft score 5, doordat in en rondom het gebied de kwetsbaarheid uitermate hoog is;

Drinléwaterbelang

Landbouwbelang

Natuurbelang
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Hydrol(Jgische bf3ii;lvl09ding.
Oeze is in het•midden van hetgiibied .zeer gering. als gevolg van het intensieve
wateriopenstel!!!!I,
Naar de randen.toe (noord, oost, zuid) wordt de invloed gering.
()msc/'lrii\'ing giiJ:,ificf.~'BPoncfen .doe/stellingen
DeE)ls: agrarische doelstelling (agrarisch gebied met landschappelijke waarde)•
.Olt. betref),met (lamii het landbouwgebied tussen Ruinerwold en Ruinen.
Deels: natuurwetenschappelijke çjoelstelling (agrarisch gebied met hoge
natuurwetenschappelijke waarde, waar voor een deel de relatienota van
. toepassing is). Pit betreft gebieden rondom De Wold Aa tussen Blijdenstein en
Ruinen.

Beoordeling
De hydrologisctie gevolge11 zijn in het algemeen geringe De kwetsbaarheid van
bet natuurlijk milieu in het gehele gebied is uitermate hoog•.Gelet op negatieve
effectenyanwaterwinning op de in .het gebied heersende bestemming, welke
.zowel.in het ruilverkavelingsplan als beheersplan tot uitdrukking komen, biedt dit
gebied geen mogelij~heden.
·Conclusie
Zodanige zwaarwegende gebiedsgebonden doelstellingen aanwezig, dat
bestuurlijk gezien waterwinning .zie~ .daarmee moeilijk verdraagt.

en

Overige belangen aspecten
In het gehele gebied spelen zowel kwel als veengronden een rol.
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Benaming gebied
Alteveer/Kerkenveld.

Gebiedsnummer 11

Drinkwaterscore
Voor hetgêhelegebled geldt een score 4. Dit als gevolg van een hoog ammoniakgehaltevan.hetwater.
Landbouwscore
Deze'is voorhetgèhele gebied 2.
De opbrengstderving ligt gemiddeld.aan de hoge kant: 100-126 ton. Enerzijds
· speelt de wat grotere hydtQlogische beïnvloeding een rol •. Anderzijds ligt het
gebied in relatief gevoelige landbouwgronden. Het linker bovenvak is het
gunstigst met een .opbrengstderving van 84 ton.
Natuul'Score
·Aan de zuidkant liggen twee vakken met score 3. Verder komen er drie vakken
voor met score 4. De overige vijf.vakken hebben score 5. Deze verdeling hangt
samen-met de wat lagere kwetsbaal'heid aan de zuidkant en de uitermate
kwets~ vakken direct.onder.HooQeveen.

DrinJ<waterbelang

"1441

Natuurbelang
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HydfC)/ogische beïnvlt'Jeding ' ·
Dezeisgeringdóor de aanwezigheid van het oppervlaktewaterstelsel, doch is
w.el groter.dan.in•de·.voorgaande•.gebi.eden.
·

Omschrijving gebiedsgebonden dóéfStellingen
'Grotenclèels: agiarischedoelstelling (agrarisch gebied en agrarisch gebied met
··1andsêh11ppelijkè W!lárcJeJ:Ditbetieftlándbouwgebieden Hoogeveen/Noordscheschuten•Kerkenveld/De.Braamberg.
Deels: natuurwetenschappelijke doelstelling (agrarisch gebied met t)oge
natuurwetenschappelijke waàréle;wàar voor een deelde relatienota van
tóepassing is); Dit betreft een relatienótagebied zuidelijk van Hoogeveen en
· eenzelfdegebiedbijKerkènveld,alsmede een (weidevogel) gebied (Alteveer) er
.tussenin.. ·.
Beoordeling

· De hydrologischegeliolgen zijrtgenng, zij het groter dan in voorgaande gebieden.
De scores.van de belangei"Uggén. lirij hoog. Gelet op de kwetsbare situatie van
het gebied en de voorkomende natuurwaarden (onder andere relatienotagebieden) bi!ldt. t'let gebied nauwelijks mogelijkheden.
De winningsmogelijkheden uifäetzich onder de Tegelenklei bevindende
watentoerende•pakket moeterrnader Worden onderzocht. De gevolgen van een
zodanige winning lijken duidelijk minder ongunstig.
Gonclusie
Zodanige bestllllrlijke argumenten vanuit de gebiedsgebonden doelstellingen
dat waterwinning bezwaren met zich mee kan brengen.
Overige belangenen'aspecteh
In het gehele gebied•speler\ houtteelt en veengronden een rol. In één vak is
recreatie in geding.

BS

Gebiedsnummer 12

Benaming gebied
Hollandsche Veld/Schoonhoven.
Drinkwaterscore
Debovenst&vijl.vakken.van het gebied !ICOren 1. De onderste drie vakken scoren
4, als gevolg van eenhoog.ammoniakgehalte.
Landbouwscore

.Deze is inzev.en vakken een 2. Het aan de onderkant meest westelijk gelegen vak
scoort1.
De opbrengstderving V!lfieert van 56.ton aan. de westkant tot 134 ton aan de
oostkant.·
Natuurscore
Het gehele gebied valt in score5doorde aanwezigheid van uitermate kwetsbare
vakken in.en om het gebied. Zij hetdat de oostkant minder kwetsbaar is.
Drinkwll.terbe/ang<

Landbouwbelang

Natuurl:Jelang

~,,.,n'ft'EE/.
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Hydrologische bernvloeding

Aa" de..Westkant is deze gering (m.inci11r d.11n 25. vakken),. Aao de ocistkant .Is d.e

béinvloeding relatief g'C/()t (minder dan 49 vakken). Het onderscheid vloeit voort
o~hlll aanwezige oppervlakl&waterstelsel. De doorlatendheid van de ondergrond
·
·
lsgropt.
Omschriivinggebiedsgetxmc/endöelstellingan
Groter1d911ls: agrari!IChe dOEll~elling(vooral agrarisch gebied en .agf!lfisch
gebled·metlendséhappetljke.w!IBrde). Dit betreft landbouwgronden tussen
Elim"Nieuwlande-Tiendeveen-Hoogeveen.
Deels: natuurwetenschappelijke doelstelling (agrarisch gebied met hoge
riatuurwlllenschappeliji<e waarde; waar voor een deel de relalienota van
toepassing isal.smedenat~urgebled);. Dit betreft een relatienotagebled.zuidelijk
van Hoogev9Eln, iilsmedè bQs- en natuurgebieden rondom Schoonhoven.
Beoordeling

De hydrologische gevoJgen zijn aan de westkant gering en aan de oostkant
relatie!. groot. V1multde deelscoresis het westelijk deel van het gebied aantrekkelijker dan het oostelijk deel. Geletop de in het gebied voorkomende natuurwaarden (relatienotagebled ten zuiden ven Hoogeveen) zal het westelijk deel ontzien
·
·
moeten worden.
Gelet.op de situatie.rond .de ~nd11 winplaats te Hoogeveen zal het oostelijk
gedeelt9.van het gebied een alternatief kunne.n zijn.
Ccnclus~

S11stuurlijke ergument!ln aanwezig om bij de keuze van een Winplaats te letten op
cie .in .en rond het gebied•aanwezige.doelstellingen.
Overige belangen en aspecten
In hei gehele gebied spelen veengronden een rol. Aan de oostzijde komen daar
houtlèelten recreatie bij;
Samenhang met industriegebieden

Vanuit de bovenste villr \/al!ken(zie de kruisjes) kunnen potentiële industriëil!
·
winningen béinv.loed worden.
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Gebiedsnummer 13

Benaming gebied
DalerpeeVDe Witten. ·
Drinkwaterscore

De bovenste dertien vakken hebben score 1. De overige aan de onderzijde
gelegen negen va,kken hebbe~'séore. 4 vanwege het te hoge ammoniakgehalte.
Landbouwscore . . .
Eén vak aan de bovéniijdègelegen heeft score 1. De overige vakken scoren een

2.
De opbrengstderving schq,n1melt van 54-135 ton, waarbij de noordoost hoek
relatief het gunstigst is.

Natuurscore
Deze loopt van 2 naar 5. Twee vakken hebben een score 2, acht vakken hebben
een 3, acht vakken een 4 en de overige vier vakken hebben een 5. Ook hier is de
noordoost hoek het meest gunstig. Dit komt door uitermate kwetsbare vakken
ten noorden en westen van het gebied.
Landbouwbelang
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Hydrologische beïnvloeding
De hydrologische beïnvloeding is gering (minder dan 25 vakken) als gevolg van
het aanwezige oppervlaktewaterstelsel. De doorlatend~eid van.de ondergrond is
groot.
Omschrijving gebiedsgebond9n doelstellingen
Met name: agrarische doelstelling (agrarisch gebied). Dit betreft landbouwgronden tussen Nleuwlande'-Coevorden-Dalan-Zwinderen.
Een gering deel: natuurwetenschappelijke doelstelling (natuurgebied). Dit betreft
de natuurgebieden De Wiiien en rondom Dalerpeel en Dalerend.
Beoordeling

De hydrologische gevolgen zijn gering. Gelet op de scores en rekening houdende

met de voorkomende kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu geeft de noordoostelijke rand de beste mogelijkheden voor waterwinning.

Conclusie
Bestuurlijke argumenten aanwezig om bij de keuze van een winplaats te letten op
de in en rond het gebied aanwezige doelstellingen.
·
·

Overige belangan en aspecten
.
In het gehele gebied spelen veengronden een rol. In de elf noordelijke vakken
komt daar kwel bij.
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Gebiedsnummer 15

Benaming gebied
Achterste Erm.
Drinkwaterscore
Deze is voor beide vakken 1.
Landbouwscore
Dezeis2.
Opbrengstderving. 70-84. ton.
Natuurscore
Eén. vak scoort 1. Het andere vak heeft een score 4. Dit komt door de uitermate
kWelsbare Vàkkèn ten westen en zuiden van het gébied.
Drinkwaterbelang

Landbouwbelang

_fil
.. ·..

lIF"

Natuurbelang

_f!)

w

Hydrologische beïnvloeding
Deze.is gering.

°'".sc;hriiViiig {1ebredS(Jebondeii.~lstellirigën
Agrarisè:he,doelstelling(vooral:agrarisch gebied, deels agrarisch gebied met
landschappelijke waarde). Dil betreft landbouwgronden tussen Bargeres,
Nieuw-Am.sterdam en Erm;

Beoordeling'
De hydrologische gevolgen zijn gering. Vanuit de scores bezien ligt het noordelijke vak gunstiger dan het andere vak. Ten westen van het gebied liggen
uitermate .kwetsbare gebieden. Hiermee zal bij een definitieve lokatiekeuze
rekening moeten worden gehouden. Vanwege de grote verschillen in de
natuurscore zal bij.een vergunningaanvraag de hydrologische beïnvloeding van
het gebied moeten worden bepaald.·
Conclusie
Bestuurlijke argumenten aanwezig om bij de keuze van een winplaats te letten op
de in en rondom het gebied aanwezige gebiedsdoelstellingen.
Overige.belangen en aspecten
In. het noordelijke.vak spelen kwel, veengronden en houtteelt een rol. In het
zuidelijke vak zijn alleen kwel eri veengronden in geding.
·
Samenhang met industriegebieden

Vanuit beide vakken kan een relaliè bestaan met een potentiële industriële
winning in de nabijheid;

·~···

Gebiedsnummer 16
Drlnkwater8COf8

De drinkwaterscore Is voor het gehele gebied 1.
Landbouwscore
De twee westelijk gelagen vakken en het meest noordelijke vak hebben een score
2. De overige tweè vakken scoren 1.
De opbrengstderving varieert van 29-76 ton. De lage bedragen komen voor aan
de oostkant.

Natuurscore
Deze score loopt van3 naar 5. Eén vak'heeft een 3, drie vakken een 4 en één vak
een 5.Ten noordwesten van dit gebied liggen uitermate kwetsbare vakken.
Drinkwaterbelang

'rlL,!.J
i'!l

Landbouwbelang

Natuurbelang

_FI
f8 si
l!..!.l

Hydrologische beÏllv/oedlng
Deze is gering (mind"r dan 25 vakken) aan de westzijde tot zeer gering aan de
oostzijde (minder dan 9 vakken). Dit hangt samen met de dooriatendheîd van de
ondergrond en het oppervfaktewaterstelsel.
Omschrijving gebiedsgebonden doelstelllngen
Deeli;: llgl';lrische d9elstalllng (agrarisch gebied en agrarisch gebied met
landschappelijke waarde). Dit betreft landbouwgronden tussen Noord-Sleen,
Sleen, Wachtum en Benneveld.
Deels: natuurwetenschappelijke doelstelling (agrarisch gebied met hoge
natuurwetenschappelijke waarde, waar voor een deelde relatienota van
toepas$111g Is, alsmede natuurgebied). Dit betreft met name het relatlenotagebled
de Kerkhorstan en het landgoed De Klencke.
Beoordeling
·De hydrologische gevolgen zijn gering tot zeer gering. Vanuit de afzonderiijke

scores bezien gaat da voorkeur uit naar het oostelijk gedeelte van het gebied.
Gelet op het in het gebied gelegen relatlenotagebied de Kerkhorsten/de Klencke
zullen negatieve effecten ven een winning voor dit gebied dienen te worden
voorkomen. Door de NV Waterleidingmaatschappij "Drenthe" is een vergunning
aangevraagd voor het vestigen van een winplaats (Kruldhaars).
Conclusie

Bestuurlijke argumenten aanwezig om bij de keuze van een winplaats te letten op
de in en rond het gebied aanwezige gebiedsdoelstellingen.
Overige belangen en aspecten
In het gehele gebied spelen houtteelt, kwel en veengronden een rol.

Benaming gebied
Witteveen/Orvelte.

Gebiedsllummer 17

Drinkwatsrscore

.-. .
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E;én vak scoort 1::0e~lge acht \'àkl<el:l lltOfel') eenz:· .
Oeopbrengsldervlng·variemt van 61M20 tcin.
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-.. E~n vak scoort 4.. De overige actil vakken hebl;:len,_.. ;oore 5. ·.

. (/latuulbelang
. • 1··
!
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Hydrologische beïnvlceding
Deze Is voor het grootste deel relatief groot (minder dan 49 vakken). slechts in
enkele vakken gering (kleiner dan 2& vakken). De doot1atendheld van de
ondergrond .is hoog. Het gaat hier om eèn gebied met de grootste beinvloeding
vanalle aantrekkeljkegebieden.
Omschrijving geb/Bdsgebonclen doelstelJingeil
Deels: egrarischedcelstellng (Vooral agrarisehgebied, ook agrarisch gebied met
· l\lfldschappelijkewearde). Dit betreft landbouwgronden tussen Westerbork·
· Schoonoord-Zweeloo-Nieuw-Balinge.
Deels: natuurwetenschappelijke doelstelling ~ natuurgebied als agrarisch
gebied met hoge natuurwetenschappelijke waarde). Dit betreft natuurgebieden
zoals Scharrelveld, Mantingerbcs, Balinger- en Mantingerzand, alsmede
relatlenotagebiede!I bij Orvelte en Mantingerbos.

Btloorde/lng
De hydrologische beïnvloeding is voor het grootste deel relatief groot. Gelet op
debeînvloeding van de in de omgeving voorkomende kwetsbare natuurgebieden

zullen de negatieve effecten van een winning moeten worden VOO!komen.

Conclusie
Zodanige zwaarwegende gebiedsgebonden doelstellngen aanwezig. dat
bestuurlijk gezien waterwinning zich daarmee moeilijk -meagt.
Overige belangen en aspecten
Allen $'pelen in diverse vakken een rol.

Gebiedsnummer 18

Benaming gebied
Odoornerveen/'t Haantje.

Drinl<waterscor
Deze is voor het gehele gebied 1.

landbouwsCOll'I
Deze is voor het gehele gebied soore 2.
De opbrengstderving varieert van 77-130 ton. De zuidoostelijke vakken zijn het
gunstigst ( < 100 ton).
Natuurscore
Deze IOopt van 2 naar 5. Eén vak scoort 5, twee vakken hebben een 4. er komt
acht keer soore 3 voor en één vak heeft soore 2. De relatief lage soores hangen
samen met het ontbreken van uitermate kwetsbare vakken blnnen de beïnvloeding.

Drinkwaterbelang

[i:i'..ï\_
_lt 1 11
[!_1111

[!. l .tl
[!..!.)

Landbouwbelang

J!.'.i"ïL
_la 2 at
(!.2 2

at

l!.. a aJ
·f.!..!J

Natuurbelang

!.\::~

(!:'4141
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Hydrologische beYnvfoeding
Deze loopt van gering (minder dan 25 vakken) tot relatief groot aan de westrand
van hel gebied (minder dan 49 vakken). Dat de beïnvloeding in dit relatief droge
gebied niet groter is komt doordat hat ligt tussen 2 ruggen met diepe grondwaterstanden. Hier wordt geen beînvloedlng van belangen verondersteld. De
doorlatendheid is groot.
Om$chrijving gebiedsgebonden doelstellingen
Agrarische doelstelling ~agrarisch gebied), dit betreft landbouwgronden tussen

Schoonoord-Klijndijk-Noord-Sleen.

8110ordefing.
De hydrologische gevolgen zijn geriog tot relatief groot.Er is sprake van 2 ruggen
met diepe grondwaterstanden. De kwetsbaarheid van het gebied is gering. Voor
het gehele gebied geldt de hoogste landbouwsoore. Gelet op de in het westelijk
deel voorkomende relatief hogere kwetsbaarheid zal een eventuele winning in het
oostelljk deel moetert worden gezocht.
Conclusie
Bestuurlijke argumenten aanwezig om bij de keuze van een winplaats te letten op
de In en rondom het gebied aanwezige doelstellingen.

Overige belangen en aspecten ·
Houtteelt, kwel en veengronden spelen in het gehele gebied een rol.
In één vak komt daar recreatie bij.
Samenhang met industriegebieden
Vanuit de aangekruiste vakken kan er een relatie bestaan met potentiële
lnduslrlêle winningen In (je nabijheid.

Gebiedsnummer 19

Benaming gebied
Boswachterij Odoorn.

Drinkwaterscore
Deze is yPOr het gehele 11ebied 1.
Landbouwscore
Deze is voor het gehele gebied 2.
De opbrengstderving is hoog, 120-130 ton.
Natuurscore

Deze is voor drie vakken 3. De overige vier vakken scoren 4.
De kwetsbaarheid In en rond het gebied is niet hoog.

Landbouwbelang

l!.'il

-,-l•L
(a

2 (

l!..!.I
Hydrologische beïnvloeding
De beînvloedlng Is relatief groot (minder dan 49 vakken). De omvang is weliswaar
groot, doch door de aanwezigheid van vakken met diepe grondwateratanden is
de gemiddelde verlaging aan de lage kant.

Omschri{vlng gebiedsgebonden doelste!Hngen
Deels: agrarlSQh gebied. Dit betreft landbouwgronden rond de Boswachterij
Odoorn.
Deels: natuurweb;nschappelljke doelatelllng (voornamelijk natuurgebied). Dit
betreft het schapenpark Odoorn.

Beootr!e/lng
De hydrologisch!! gevolgen zijn rl!latief groot. Er komen gebieden met diepe
grondwaterstanden voor, waar geen beînvloedlng van de belangen wordt
verondersteld. De kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu In en rond het gebied Is
niet hoog.
vanuit de scores komen de zuldelljkeen oostelijke vakken als meest aantrekkelijk
naar voren.
Conalusle
Bestuurlijke argumenten aanwezig om bij de keuze van een win plaatste letten op
de In en.rondom het gebied aanwezige doelstellingen.
Overige bslangen en aspecten
Houtteelt, kwel en veengronden spelen in het gehele gebied een rol.
Samenhang met industriegebiedsn
Vanuit het gehele gebied kan een relatie bestaan met potentiêle lndustriêle
winningen in de niibijheid.

Qebiedsnummer 20

Benaming gebied
Westdorp.
Drinkwaterscore
Het meest noordelijk gelegen vak scoort 4 als gevolg van een lage doorlatendheid
van de ondergrond. De overige vakken scoren 1.
Landbouwscore
Het gehele gebied heeft een score 2.
De opbrengstdervlng varieert van 82-135 ton.
Het midden van het gebied is relatief het gunstigst.
Natuurscore
Deze loopt van 2 ,,_ 5. Drie vakken scoren een 2, drie vakken scoren een 3, één
vak scoort 4 en één vak scoort 5. Over het algemeen Is de score relatief laag. Dit
komt door een relatief lage kwetsbaarheid van het gebied. Alleen aan de

noordzijde komen uitermate kwetsbare vakken voor.
Drinkwaterbeiang

~11

~

l

.!...!J

Hydrologi11che beïnvloeding
Daze is gering (minder dan 25 vakken) en vergelijkbaar met gebied 18. De
beperktheid komt enerzijds doordat het gebied ligt rond het kanaal BuinenSchoonoord, een naar verhouding nat gebied met oppe!Vlaklewaterstelsel.
Anderzijds speelt de aanwezigheid van de Hondsrug een rol (diepe grondwaterstanden).
De doorlatendheid van de ondergrond Is relatief faag.

Omschrl/ving gebiedsgebonden doe/ste/Hngen
Grotendeels: agrarische doelstelling (agrarisch gebied en agrarisch gebied met
landschappelijke waarde). Dit betreft landbouwgronden rondom Westdorp.
Deels: natuurwetenschappelijke doelalelling (agrarisch gebied met hoge
natuurwetenschappelijke waarde, bosgebieden natuurgebied). Dit betreft enkele
essen en randen van bOswachterljen met bijbehorende veentjes.
Beoordeling
De hydrologlschegevolgen zijn gering. Er Is sprake van diepe grondwaterstanden
en de kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu is in het algemeen relatief laag.

Gelet op de in het noordelijk deel voorkomende uitermate kwetsbare vakken zal
een eventuele winning geplaatst moeten worden In het overige deel.
Conclusie

Bestuurlijke argumentenaanwezlg-0m bij de keuze van een winplaats te letten op
de In en rondom het gebied aanwezige doelstellingen.

Overige belangen en aspecten
Overal spelen houtteelt, kwel en veengronden een rol.

Samenhang met lndustrlegeb/6den
•
Vanuit de onderste 3 vakken (zie de kruisjes) kan er een relatie liggen met
potentlêle Industriële winningen In de nabijheid.

Gebiedsnummer 21

Benaming gebied
Oosterbos/Nieuw-Dordrecht.

Drinkwatsrsccre
De bovenste drie vakken hebben_, 4, als gevolg van de lage doorlatendheid
van de ondergrond.De overige drie vakken scoren _, 1.

Landbouwscore
Deze Is in vier vakken score 1 en in twee vakken een 2.
De opbrengstderving varieert van 38-114 ton.

Natuurscore
Deze looptvan3 naar5. Eén vak heeftscore3, tweevakkenscore4endeoverige
drie vakken scoren 5.
Drinkwaterbelang

1•1
141
f"lj
_J 11
lL!.l

landbouwbelang

fïl

11 1
-11t

cr.·

. .!.L1

Natuurbelang
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Hydrologische beïnvloeding
Deze is gering (minder dan 25 vl!kken) tot zeer gering (minder dan 9 vakken). Dit
hangtsamen met diepe grondwaterstanden {Hondsrug), waarbij geen beînvloeding van de belangen wordt verondersteld. Ook spelen seml-permeabie lagen
(Cremer- en Eemkleij en het oppervtaktewaterstelsel een rol.
De doorlatendheid van de ondergrond Is gering.

Omschrijving gebiedsgebonden doe/stellingen
Deels: agrarische doelstelling (agrarisch gebied). Dit betreft landbOuwgronden
tussen Klazienaveen en Emmer-Erfscheidenveen.
Deels: doelstelling bos (meervoudige doelstelling). Dit betreft het Oosterbos.
Deels: natuurwetenschappelijke doelstelling (natuurgebied). Dit betreft het
Veenmuseum 'tAoie·Compas.
Beoordeling
De hydrologische gevolgen zijn gering tot zeer gering. Vanwege de variatie in de

scores zijn er meer en minder gunstige plekken. Gelet op de in het gebied
voorkomende bestemmingen en de aanname van de aanwezigheid van diepe
grondwaterstanden zal bij een vergunningaanvraag het niveau van het grondwater bepaald moeten worden en zal de exacte plaats van een winning aandacht
moeten krijgen. Deze aandacht zal zich met name richten op de zuidkant van het
gebied.
Conc/usle
Bestuurlijke argumenten aanwezig om bij de keuze van een winplaats te letten op
de in en rond het gebied aanwezige doelstellingen.
Overige belangen en aspecten
Houtteelt en kwel spelen in het gehele gebied een rol.

97
Samenhang met lndustriégebleden
Vanuit het gehela gebied kan er ean relatie bestaan met potentiêle industriêle
winningen in de nabijheid•

.::-

Gebiedsnummer 22

Benaming gebied
Valtherbos.
Drinkwaterscore

Voor het gehele gebied geldt score 1.
Landbouwscore

Deze is voor het gehele gebied 2.
De opbrengstderving varieert Vllfl 82-134 ton. De westzijde van het gebied is het
gunstigst.
Nat!Ju!score
Het gehele gebied heeft een score 3. Binnen het·belnllloede gebied is de
kwetsbaalheid niet hoog.
Drlnkwa!elbelang

fïï'L

l.!....L!J

Natuurbelang

fi"äL
l.!..!...!.l

Hydrologische beïnvloeding
Deze is gering (minder dan 25 vakken) met kleine verlagingen. Deze beïnvloeding
komt met name doordat dit gebied op de Hondsrug ligt, dat wil zeggen midden In
een regio met diepe grondwaterstanden.
Omll(l/lrljving gebiedsgebonden doelstellingen
een gering deel: agrarische doelstelling (agrarisch gebied met landschappelijke
waarde). Dit betreft landbouwgronden rondom het Valtherbos.
Grotendeels: natuurwetenschappelijke doelstelling (bosgebied, alsmede
agrarisch gebied met hoge natuurwetenschappelijke waarde). Dit betreft het
Valtherbos en hoge gronden op de Hondsrug.

Beoordeling
Ook in dit gebied zijn er geringe hydrologische gevolgen als gevolg van diepe
grondwaterstanden. De kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu binnen het
gebied is niet hoog. De landbouwscore is hoog. er is sprake van het voorkomen
van schijnspiegels hetgeen een nader onderzoek kan vereisen.
Voor de in het gebied gelegen winning Valtherbos is een vergunning verleend tot
6,5 miljoen m•riaar, waarvan 1,5 miljoen m"!jaar voor een proeftijd van vijf jaar.
Conclusie
Geen bestuurlijke bezwaren aanwezig.
Overige belangen en aspecten
Overal spelen houtteelt en kwel een rol, in de twee westelijke vakken komen daar

veengronden bij.
Samenhang met industriegebied
Vanuit het gehèle gebied kan er een samenhang bestaan met potentlête
industrli!le winningen in de nabijheid.
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Gebiedsnummer 23

Benaming gebied
Noordoosten van Weerdinge.
Drinkwaterscore
Drie vakken hebben score 1, <ién vak scoort 4 als gevolg van een lege doorlatendheid van de ondergrond.

Landbouwscore
Voor alle vakken geldt score 2.
De opbrengstderving Is aan de hoge kant: 110-125 ton door de relatief droogtegevoelige landbouwgronden.

Natuurscore

Deze Is voor hel gehele gebied 1.
Nat.uurbelang

cdI1J

""'

'

Hydrologische beïnvloeding

Deze Is gering (minder dan 25 vakken) tot zeer gering (minder dan 9 vakken).
Dit komt door het aanwezige oppervlaktewalerstelsel en de aanwezigheid van
een semi-permeable laag (Cromerklet). De doorlatendheid van de ondergrond Is
naar verhouding gering.

Omschrijving gebiedsgebonden doelstellingen
Vrijwel geheel: agrarische doelstelling (agrarisch gebied en agrarisch gebied met
landschappeUjke waarde). Dit betreft landbouwgronden tussen Valthe, NieuwWeerdinge, Emmer-Erfscheidenveen en Weerdinge.

Beoor<leling
De hyQrologlsche gevolgen zijn gering tot zeer gering. Het landbouwbelang
scoort als gevolg van de.droogtegevoeligheid van het gebied een hoge 2.
De drie meest westelijk gelegen vakken komen als meest gune\lg naar voren.
Conalusie

Bestuurlijke argumenten aanwezig om bij de keuze van een winplaats te letten op
de in en rondom het gebied aanwezige doelstellingen.
overige belangen en aspecten
Alleen kwel Is in hel geding.

100

Gebiedsnummer 24

B6naming gebied
Exloêrkijl

Drink.watS1$COre
De.ze is voor drie vakken 1 en voor drie vakken 4.
Dit lalllste ais gevolg van een hepg ammoniakgehalte.
LandbouW$COrlil
Deze is voor drie vakken 2 en voor drie vakken 1.
De opbrengstderving varieert van 52-113 ton. De zuidelijke vakken zijn het
ongunstigst.

Natuurscore
Het meest westelijk gelegen vak scoort 2. De overige vakken hebben een 1. Het
beînvloede gebied heeft een lage kwetsbearheid.

Orink.watetbe/a

~)1 .
1

Hydrologischffbeïnvloeding
Deze Is gering (minder dan 25 vakken) aan de westzijde, tot zeer gering aan de
oostzijde (minder dan 9 vakken) als gevolg van het aanwezige oppervfaktewaterstelsel. De doorietendheid van de ondergrond is naar verhouding gering.

Omschrijving gebisdsgebondfKI doelstellingen
Geheel: agrarische doelstelling (vooral agrarisch gebied, alsmede agrarisch
gebied met landschappelijke waarde). Het betreft landbouwgronden rondom
Exloërkijl tussen 'll!llhen!IDnd en Eerste Exloêrmond.
Beoordeling
De hydrologische gevolgen zijn gering tot zeer gering. Er is sprake van een lage
kwetsbaarheid ven het natuurlijk milieu en de scores liggen gunstig, zij het dat
voor de meest oostelijk geiegen vakken voor het drinkwaterbelang één hydrologische belemmering geldt.
Met name het centrum van het gebied kan als uitermate geschikt voor waterwinning worden beoordeeld.
Conclusie
Bestuurlijke argumenten aanwezig om bij de keuze van een winplaats te letten op
de in en rondom het gebied aanwezige doelstellingen.
Overige belangen en aspecten
In de drie westelijke vakken speelt kwel een rol, in één vak komen daar nog
veengronden bij.

1111

Oebledsnummer25

Benaming gebied

Eerste Exloërmond.
Drinkwalerscore

Deze is voor beide vakken 4 als gevolg van een hoog ammoniakgehalte•
. LBndbouWscore

Het westelijk·gelèsen vak scoort 2, het oostelijk vak een 1.
De opbrengstderving varieert van 40-92 ton.
Natuurscore
Beide vakken hebben een score 1.
· Het be'invloedé gebied kent een lage kwetsbaarheid.
Drinkwaterbelang

1!:!1.
Hydrologische beinvtaeding

Deze is zeer gering.

Omschrijving gebiedsgebonden doe/Stellingen
Geheel; agrarische doelstelling (vooral agrarisch gebied, alsmede agrarisch
gebied met landschappelijke waurde). Het betreft landbouwgronden tussen
Buinerveen en Eerste ExlOërmond.

Beoordeling
.
De hydrologische gevolgen zijn~ gering. Er Is sprake vaneen lage kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu en de scores liggen niet ongunstig. Met name het
oostelijkgelegen vak moet als gunstig voor waterwin11ing worde11 beoordeeld.
Conclusie
Geen bestuurlijke bezwaren aanwezig.
Overige belangen en aspect1111
In beide vakken spelen veengronden een rol, in het westelijk vak eveneens kwel.

•
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Oebledsnummer 26
Drinkwaielscole

Deze is in zeven vakken 4. De owrlge twaalf vakken hebben score 1.
De score 4 aan de westkant is het gevolg van de geringe 00orlatendheid van de
ondergrond. Aan de oostka!lt is de oorzaak gelegen in een hoog ammoniakgehal. te. In de onderste helft van het gebied is in het kader van de grondwaterkwaliteitskaartarlng een hoog nitraatgehalte geconstateerd.

Landbouwscore
Voor het gehele gebied geldt score 2.
De opbrengstderving varieert van 73-135 ton. De oostelijke kent Is gunstiger dan
de westelljke kant.

NatuurBcore
Deze loopt van 1 tot 5. Drie vakken.hebben score 1, vier vakken een 2, zes vakken
een 3,vier vakken een 4 en twee vakken een 5. De scoreverdeHng hangt samen
met zeer tot uitermate kwetsbare vakken aan de westkant
Landbouwbè/sng
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Hydrologische befnl(foeding

Deze is gering, zij het dat de oostkant gunstiger is dan de westkant (zowel qua
omvang als grootte ven. de verlagingen). De doorlatendheld van de ondergrond is
naar verhouding gering.
Omschrijving gebiedsgebonden doe/stallingen

Deels: agrarische doelstelling (agrarisch gebied en agrarisch gebied met
landschappelijke waarde). Dltbetra!t landbouwgrond tussen Buinen-Buinerveen·
Gasselternijveen.
Deels: natuurwetenschappelijke doelstelling (natuurgebied en agrarisch gebied
met hoge natuurwetenschappelijke waarde). Dit betreft het Drouwenerzand,
alsmede hogere gronden op de Hondsrug.

Beoordeling
De hydrologische gevolgen zijn gering. De score voor het natuurlijk mweu wordt
in het westelijk deel van het gebied sterk bepaald door de kwetsbaarneid. De
scores in het oostelijke deel zijn gunstig.
Een mogelijke waterwinning zal dan ook bij voorkeur in dit deel van het gebied
moeten worden gesitueerd.

Conclusie
Bestuurlijke argumenten aanwezig om bij de keuze vàn een winplaats te letten op
de in en rondom het gebied aanwezige doelstellingen.
Overige belangen en aspecten
In het gehele gebied zijn kwel en veengronden in geding. In het noorden en zuiden
komen daar recreatie en (in één vak) houtteelt nog bij.

l

Samenhsng met industriegebiedl
Vanuit de noordelijke vakken (zie de kruisjes) kan er een relatie liggen met
potentiäle industriële winningen in de nabijheid.
'
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Gebiedsnummer 27

Benaming gebied
Gieterveen.
Drinkwaterscore
Vier vakken hebben een score 1. De overige (oostelijk gelegen) vakken scoren 4.
De OOIZllak van score 4 is het hoge ammoniakgehalte.

..

LandbouWSCOl!I
Zes vakken hebben een sc:orè 1. Twaalf vakken scoren 2.
De opbrengstderving varieert van 00,.130 ton. De zuidwest randen zijn het

gunstigst.
NalJ.Jurscollil
De oostelijke dertien vakken scoren 1. Er komt drie keer een score 3 voor, twee

keer een SCOl1j 2.
De hogere score aan de westzijde hangt samen met kwetsbare vakken rond
Gieten.
Natuurblllang
. -""'."~
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Hydrologische beïnllioeding
Deze is zeer gering (Westzijde) tot gering (oostzijde) als gevolg van het aanwezige
oppervlaktewaterstelsel. Er is een seml·permeable laag die van Invloed Is. De
dooriatendheid van de ondergrond is naar verhouding gering.
OmllcMJving gebiedsgebonden doelstellingen
Vrijwel geheel: agrarische doelstelling (agrarisch gabied, en agrarisch gabled met

landschappelijke waarde). Het betreft landbouwgronden tussen Gleten·Nieuwediep-Gasselternljveen.
Beoordeling

De hydrologische gevolgen zijn gering aan de oostzijde van het gebied en zeer
gering aan de westzijde. Rond Gieten komen voor wat betreft het natuurlijk milieu
kwetsbare vakken voor.
Vanuit de afzonderiijke scores moeten de westelijk gelegen vakken van het
gabied als zeer geschikt voor waterwinning worden beoordeeld.

Condusie
Bestuurlijke argumenten aanwezig om bij de keuze van een winplaatate letten op
de In en rondom het gebied aanwezige doelstellingen.

Overige belangen en aspecten
In het gehele gebied is kwel in geding, in dezuidwesthelft komen daar veengronden bij.

Samenhang met Industriegebieden
Vanuit een vijftal (aangekruiste) vakken kan er een relatie liggen met potentlllte
Industriële winningen in de nabijheid.
.
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Gabledsnummer 28

Benaming gebied
Eexterveen/Spljkerboor.

Drinkwaterscore
De oostelijk gelegen zeven vakken scoren 1. De overige westelijk gelegen vakken
hebben een score4 (hoog ammoniakgehalte).

LandbOuwscOrs
Deze is in dertien vakken 1 en in de overige zes vakken 2.
De opbrengstderving varieert van 31-100 ton. Het gebied rond de Oostermoerse
Vaart is het meest gunstig (NoordwestlZuidoost).
Natuurscore
Deze loopt van 1 tot 5. Vier vakken, waarvan drie ean de oostzijde, scoren 1. Er
komt zes keerscore2 voor, vijf keer score 3, twee keer score4 en twee keer score
5. Het scorepatroon hangt samen met uitemtate kwetsbare vakken aan de

noordkant.
Natuurbelang
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Hydra/ogiBche beïnvloeding
· Deze is gering aan de oostkant.tot zeer gering aan de westkant. Bepalend is het
aanwezige oppervlaktewaterstelsel. De doorlatendheid van de ondergrond Is
hoog. Er is een Eemkleiiaag aanwezig die een zekere Invloed kan hebben.

Omschrijvlngcgebleclsgebonden dofl/steR/ngen
Grotendeels: agrarische doelstelling (agrarisch gebied en agrarisch gebied met
landschappelijke waarde). Dit betreft landbouwgronden tussen Spijkerboor,
Anner- Eexterveen.
Deels: natuurwetenschappelijke doelstelling (natuurgebied en agrarisch gebied
met hoge natuurwetenschappelijke waarde). Dit betreft voornamelijk enkele
Hunze-meanders, waar deels de relatlenota van toepassing is.

Beoordeling
De hydrologische beïnvloeding varieert van gering aan de oostkant tot zeer
gering aan de westkant van het gebied. Aan de noordkant liggen uitermate
kwetsbare vakken die bepalend zijn voor het scoreverloop van het natuurlijk
milieu. Gelet op de in het gebied voorkomende Hunze-meanders, waarop de
relatlenola van toepassing is, zal bij een vergunningaanvraag de bepaling van de
exacte winplaats extra aandacht moeten krijgen. Met name de vier meest
zuidelijk gelegen vakken zijn vanuit de scores bezien aantrekkelijk.
Conclusie
Bestuurlijke argumenten aanwezig om bij de keuze van een winplaats te letten op
de In en rondom het gebied aanwezige doelstellingen.
OV!!!rlge belangen en aspecten
Kwel SPeelt in het gehele gebied een ral, in acht vakken (zuidwest hoek) komen

daar veengronden bij.

Gebledsnwnmer 211

Benaming gebied

De Groeve/Zuidlaarderveen.
Drinkwaterscaf!
De vier oostelijk gel99'ffl vakken hebben een score 4 (ammoniak). De overige
zestien vakken scoren 1.
Landbouwscore
Elf vakkenhebben een score 1. Negen vakken scoren 2.
De opbrengstderving varieert Nan
100 ton. Het ceotrum is het meest gunstig
(dal van de Oostermoerse V!1$11).

so.

Naluu/'$COl'8
Deze loopt van 2 tot 5. Drie vakken scoren 2, tien vakken 3, vier vakken scoren 4
en drie vakken hebben score 5. De hogere scores liggen aan de west· erf
zuidrand. Dit hangt samen met uitermate kwetsbare vakken aan de westzijde
(deels Drentse Aa) en bij Spijkerboor (zuiden).

l..anqbouwblillang
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Hydrologische beïnvloeding
Deze Is gering tot plaatselijk zeer gering (nabij Spijkerboor) midden in het
Hunzedal. De doorlatendheid van de ondergrond Is groot. Er is een semi-permea.
bie laag aanwezig.
Omschrijving gebledsgebonclen doelstellingen
Deels: agrarische doelstelling (agrarisch gebied en agrarisch gebied met
landschappelijke waarde). Dit betreft landbouwgronden tussen Noordlaren·Zuidlaren-Spijkerl:ioor-Zuidlaarderveen.
Deels: natuurwetensoheppalijke doelstelling (natuurgebied en agrarisch gebied
met hoge natuurwetenschappelike waarde). Dit betreft het Zuldlaerdermeer en
omstreken, de rand Drentse Aa-gebied, enkele Hunze.meanders, waer deels de
relatlenota van toepassing is, alsmede hoge gronden tussen Zuidlaren en
Schuilingsoord.

Beoordellng

De hydrologische gevolgen zijn gering tot zeer gering. In het centrum van het
gebied is de kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu retatlef laag. De In het gebied
verspreid voorkomende natuurwaarden (met name in hetstroomdallandschapen
rond de Drentse Aa en Hunze-meanders) zijn aterk bepalend voor de aan de
randen voorkomende uitermate kwetsbare vakken. Gelet op de In die gebieden
voorkomende natuurwaerden en de daarop afgestemde beheerssituaties zal bij
een vergunningaanvraag de bepaling van de exacte winplaats binnen het gebied
ex:tra aandacht moeten krijgen. Het pompstation De Groeve (vergunning tot 10
miljoen m") ligt in dit gebied.

Conclusie
Bestuurlijke argumenten aanwezig om bij de keuze van een winplaetste lettsn op
de in en rondom het gebied aanwezige doelstellingen.
OVerige belangen ert aspeclen
Overal zijn kwel en veengronden in geding, in de zuidwest hoek komen daar
houtteelt en recreatie (één vak) nog bij.

Benaming gebied

Anloo/Eext
Drinkwsterscore

one vakken scoren 4 als gevolg van de lage doorlatendheid van de ondergrond,
het onderste vak $COOrt 1.

Landbouwscore
Deze is laag (1) tot hoog (2). De opbrengstderving varieert van 62-112 ton. Het
bovenste en onderste vak zijn het gunstigst.

NatUU/'lilCOl'9
Deze is boog (5), omdat het gebied zelf en de westelijke Invloedssfeer als
uitermate kwetsbaar gekit.

Hydrologlsohe beïnvloeding
Deze is gering, zij het dat het in de middelste twee vakken om relatief grote
verlagingen kan gaan. De oostkant van het gebied grenst echter aan de
Hondsrug, waar d!>OI" de verlagingen geen beïnvloeding van belangen wordt
veronder!lteld.
Ornschdjv/nggebledsgebonden~

Vrijwel geheel: natuurwetenschappelijke doelstelling. Dit betreft twee boven·
stropmse deienDrentse Aa-gebied, alsmede tussen gelagen hogere gronden

(onder andere Eexterveld).
Een klein deel heeft een agrarische doelstelling.
Beoordeling

De hydrologische beïnvloeding is gering. De kwetsbaarheid van het natuurlijk
milieu is zowel In als rondom het gebied uitermate groot. Gezien de in het gebied
geldende gebiedsdoelsteliingen zijn er geen mogelijkheden aanwezig voor
waterwinning.
Conclusie
Zodanige zwaarwegende gebiedsgebonden doelstellingen aanwezig, dat
bestuurlijk gezien waterwinning zich daarmee moeilijk verdraagt.
Overige /Jf1/angen en ~ten
In alle vakken spelen houtteelt en kwel een rol. In het onderste vak komen daar
veengronden en recreatie nog bij.

Samenhang met îndustrlegebîeden
Vanuit de aangekruiste vakken kan er een relatie liggen met potentiële industriêle
winningen in de nabijheid.

~

10B
Gebledlnummer 31

Benaming gebied
Zeijermaden.

Dtlnkwatsrsaale
Voor het gehele gebied geldt score 1.

Landbouwscore
Eén vak heeft score 1. De overige zeven vakken hebben een score 2.
Dfropbrengstdervlng varieert van 60-130ton. Het middengebied Is het gunstigst.
NatuutsCCI'&
Twee vakken hebben een score4. De overige zes vakken scoren 5. In en rond het
gebied komen ultennate kwetsbare vakken voor.

Drinkwaterbelang
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Hydrologische beïnvloeding
Deze is relatief groot aan de noord· en zuidzijde en in het midden wat geringer. In
de nabijheid van het gebied ligt een potklellaag die van Invloed Is op de totale
invloedssfeer. Daarnaast speelt het oppervlaktewaterstelsel een rol. De
doorlatendheid van de ondergrond is groot.

· Omschrijving gêbiedsgebonden doelsltNllngen
D.eels: agrat'ls<;he doelstelling (agrerisch gebied en agrarisch gebied met
landsehappelljke waarde). Dit betreft landbouwgronden tussen Bunne-Vries-Ter

Aard-Norg.
.
Deels: natuurwélenschappeHjke doelstelling (natuurgebied, agrarisch gebied
met hoge natuu!Wetenschappelijke waarde). Dit betreft de Negen Bergen.
Zeijerstrubben, Peestermaden, waarbij In delen de relatienota van toepassing Is.

Beoordeling
Er Is sprake van een gebied waarde hydrologlschegevoigslil relatief groot zijn en
de kwetsbaarheid van het natuurlijk milieu ultennate groot Is. Dit komt tot
uitdrukking In de scores. Gelet op de moeiUjke structuur ven het gebied en de
specifieke doelstelling van het gebied Is sprake van een lage prioriteit. De voor het
drinkwaterbelang Voorkomende gunéligs score I~ een gevolg van een aangenomen aanwezigheid van potklel.
Evantueie winningsadivitelten zullen pas mogen plaatsvinden nadat deze
aanname door onderzQek nader Is bevestigd.
Qonclusle
Zodanigs bestuUl'lljke argumenten aanwezig dat vanuit de gebiedsgebonden
doelstellingen bezien waterwinning bezwaren met zieh mee kan brengen.

Overige belangen en aspecten
In afwisselende mate spelen recreatie, houtteelt, kwel en veengronden een rol.

109
Samenhang met industriegebieden
Vanuit bijna alle vakken (zie de kruisjes) kan er een relatie liggen met potentiële
industriële winningen in de nabijheid.
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Oabledsnummer32

Drinkwaterscore
Voor het gehele gebied geldt score 1.
Landbouwscore
De vier meest noordelljk gelegen vakken scoren 1. De overige elf vakken scoren
een2.
De opbrengstderving varieert van 45-125 ton. De noordelijke vakken zijn het
gunstigst.

NatUUISCOre

Van de noordelijke vakken hebben er drie een sco~e 4. De overige twaalf vakken
scoren 5. Het gebied zelf en de noordzijde Is uitermate kwetsbaar.
Natuurbelang

Hydrologische beïnvloeding
Het gebied bevat aan de westzijde potklei in de ondergrond en verder nog klei en
sterk slibhoudend zand. Daarnaast is een intensief oppervlaktewaterstelsel
aanwezig. Dit betekent een invloedssfeer die qua omvang gering (noordkant) tot
relatief groot Is;,echter de verlagingen zijn naar verhouding klein.
Omschrijving gebiedsgebonden doelstelHngen
Deels: agrarische doelstelling (agrarisch gebied en agrarisch gebied met
landschappelijke waarde). Dit betreft landbouwgronden tussen Roden-LieverenEelde-Roderwolde.
Deels: natuurwetenschappelijke doelstelling (natuurgebieden en agrarisch
gebied met hoge natuurwetenschappelijke waarde). Dit betreft onder andere
Landgoed Menslnge, Klelbos, het Waal, Lieverense Diep, Peizer- en Eeldermaden.
In delen is de relatlenota van toepassing.
Beoordeling

De hydrologische invloeden zijn gering tot relatlef groot. Het gebied is uitermate
kwetsbaar voor wat het natuurlijk milieu betrefl. Dat de score In het noorden
relatief meevalt hangt samen met de aanwezigheid van een intensief opperviaktewaterstelSel. Het gebied heeft een specifieke doelstelling, waarin de aanwezige
natuurwaarden niet negatief mogen worden beînvtoed door een waterwinning.
Gezien de kwantitatieve en kwalitatieve mogelijkheden van de aanwezige beken
moet oppervlaktewaterwinning hier als een alternatief worden gezien.
Conclusie
Zodanige bestuurlijke argumenten aanwezig dat vanuit de gebiedsgebonden
doelstellingen bezien waterwinning bezwaren met zich mee kan brengen.
Overige belangen en aspecten
Practisch overal zijn houtteelt, kwel een veengronden In geding.
In de twee meest oostelijke vakken komt daar recreatie bij.

111
Samenhang met Industriegebieden
Vanuit de aangekruiste vakken kan er een relati& bestaan met potentiêle
industriêle winningen in de nabijheid.

112
Gebiedanummar33

Benaming gebied
Peizermaden

Drinkwaterscore
Deze is voor het gehele gebied 1.
Landbouwscore
Deze is voor het geheis gebied 1.
De opbrengstderving Is zeer laag, 12~1 ton, dit komt door de zeer geringe
beinvloeding.

Natuurscore
Deze loopt van 3 naar 5. Er :zijn vier vakken met score 5, één vak met soore 3,
terwijl de overige (aan de noordzijde gelegen) vakken vallen in SCDIB4. Het gebied
is in :zijn totaliteit uitermate kwetsbaar.
Landbouwbelang

Natuulbellmg

Hydrologische belnvloeding
Dit gebied bevat een intenalef oppervlaktewaterstelsel, daarnaast grenst het aan
Pótklelgebieden. De beïnvloeding Is zeer gering met kleine -legingen. De
doorlatandheld van de ondergrond is groot.

Omschrijving gebiedsgebonden doelstellingen
Deels: agrarisèhe doelstelling (agrarisch gebied en agrarisch gebied met
landschappelijke waarde). Dit betreft landbouwgronden tussen Pe!ze-Eelde-

Hoogkerk.
.
Deels: natuurwetenschappelijke doelstelling (natuurgebied, agrarisch gebied
met hoge natuurwetenschappelijke waarde). Dit betreft Frlesche v-i, Elsburger
Onland, alsmede Peizer- en Eeldermaden.
In delen is de relalienola van toepaaalng.
Beoordeling
De hydrologische invloeden :zijn zeer gering. Vanuit het landbouwbelang gezien
betreft het een aantrekkelij( gebied. Het gebied is evenwel uitermete kwetsbaar
voor wat het natuurlijk milieu betreft. Gelet op de specifieke doelstelling van het
gebied en het daarop afgestemde beheer 211n negatieve effecten daarop als
gevolg van waterwinning ongewenst.
Het bestaande streekplan bevestigt de aangegeven specifieke doelstelling.
Er Is een nieuw streek?lan in voorbereiding, waarin opnieuw een belangenafweging moet plaatsvinden. Ge:zlen de kwantitatieve en kwalitatieve mogelijkheden
van de aanwe:zlge beken moet oppervlaktewaterwinning voor dit gebied als een
alternatief worden gezien.

Conclusie
Zodanige bestuurlijke argumenten aanwe:zlg dat vanuit de gebiedsgebonden
doelstellingen be.... waterwinning bezwaren met zich mee kan brengen.

Owrlge belangen en aspecten
In het hele gebied :zijn zowel kwel als veengronden In geding.
Voor de linkerhelft komt hier nog recreatie bij.

113

Samenhang met industrleg6bleden
Vanuit het ene vak in de zuidwest hoek kan een relatie bestaan met potentiële
industriële winningen in de nabijheid.

114

Gebiedslwmmer 34
DrinkwatBnicort
Het hele gebied kent een SCQre 1.

Lsndbouwscore
De zeven zuidelijk gelegen vakken scoren 2. De overige zestien vakken hebben
eenscore1.
De opbrengstderving varieert sterk van 23-130 ton. De zuidelijke vakken zijn het
meest ongunstig.

Natuurscore
Drie aan de noordwestzijde gelegen vakken scoren 4. Verder ligt in het centrum
nog een vak met score 4. De overige negentien vakken liggen in klasse 5. Het
gebied is in zijn totaliteit uitermate kwetsbaar.

Hydrologische beïnvloeding
Dit gebied bevat praktisch geheel potklei In de ondergrond. De verlagingen
treden dan ook aan de randen op. De Invloedssfeer is zeer gering In het noorden,
verloopt via gering tot relatief groot In het zuiden. De verlagingen zijn klein.
Het vel'loop wordt veroorzaakt door het zeer Intensieve waterlopenstelsel aan de
noordkant. Naar het zuiden toe wordt dit minder intensief (Roden). De doorlatendheid van de ondergrond Is hoog.
ómschrijviilg gebiedsgebonden doelstelllngen
Deeîs: agrarische doelstelling (agrarisch gebied en agrarisch gebied met
landschappeîijke waarde). Dit betreft landbouwgronden tussen HoogkerkRoderwolde-Nieuw-Roden-Leekstermeer.
Deeîs: natuurwetenschappeîljke doelstelling (natuurgebied en agrarisch gebied
met hoge natuurwetenschappeîljke waarde). Dit betreft onder andere Leekstermeer en omgeving en de Zulthe. In grote delen is de relatienota van toepssslng.
Beoordeling
De hydrologische gevolgen zijn zeer 0ering als gevolg van het Intensieve
oppervlaktewaterstelsel en de aanwezigheid van potklel. Dit komttot uitdrukking
In met name de landbouwscore. Het gebied is uitermate kwetsbaar voor wat het
natuurlijk milieu betreft.
Er is sprake van een specifieke gebiedsdoelstelling met een daarop afgestemd
beheer. Negatieve effecten als gevolg van waterwinning daarop zijn ongewenst.
Gezien de kwantitatieve en kwalitatieve mogeîijkheden van oppervlaktewaterwln·
ning uit de Noord-Drentse beken, wordt deze vorm van winning voor dit gebied
als alternatief gezien.

Conclusie
Zodanige bestuurlijke argumenten aanwezig dat vanuit de gebiedsgebonden
doelstellingen bezien waterwinning bezwaren met zich mee kan brengen.
Overige belangen en aspecten
In het hele gebied zijn kwel en veengronden in geding.
Dit geldt ook voor houtteelt behoudens de bovenste vijf vakken.

116
Samenhang met industriegebieden
Op de bovenste vijf vakken na kan er vanuit alle andere vakken een relatie
bestaan met potentiële industriilie winningen in de nabijheid•
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