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HOOF OSTUK

1

;r'l.t~

isLLnji

In het door provinciale staten geformuleerde lange termijn-beleid voor
de drink- en industriewatervoorziening in Zuid-Holland (Itb) (november
)985) en het daarop volgende grondwaterplan Zuid-Holland (november 1986)
is onder meer uitgesproken dat uitbreiding van de grondwaterwinning in
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, alsmede oevergrondwaterwinning
Iangs de Lekoevers een belangrijke rol dienen te speIen in de veiligstelling van de drinkwatervoorziening van Zuid-HoJland.
Met het onderhaviGe voon:emr;n, te lNet-ef! reGiOni'll] oncier?oek naar ge."
schikte locaties voor de 'liccboven verme}d,~ '.v'~\~\~nJiilnin0, uitr1ond(~nd in
6\~n of mCl~r aan\fl~(lf',en voor 2Ci.! (.in!:~,rek.k1t;g~.;'.r~\rLunfiiqG ex Grondwdt(~rwr:t,
d t IJ i tv 0 e r i n g g e g 0 ve fl a 8. II 11 e t g;" () n d ~-.! B. t t?! ~ P ; 8 q ~) nne t .1. t b .

W CJ r

0[1 de besluitvo;'mli1E) n1et hctr'(~kktr:t~ t,ot

e.~3.n\/r·a!;:(:\n

. ~x G::ond'l4atpf"Wct is

ingevo]ge het BesJuie milieu efFectrapportage (StratsblRd 1987, 2/8) de
m.e.r. -plicht V2~n t_()OpaSS1n?~; aatJG(~?icn de ja,1ri i.i~~.3 Le onttrek.k(~n hoe-

veeJheid water 5 miljoen kubieke meter of mC0r ~an bedraGen in een gebled waarin gevoeJ ige objecten gc.j('Ce'l zijn.
Het aan de vergunningaanvragerl voorafgaand0. door de provincia to verrichten regionaJe locatie-onderzoek is niet m.e.r. p1ichtig. Provincials
staten hebben er Bchter bij de vaststelling van het grondwaterpJan op
aanged['ongen de m.e.r.-regeliflg oak or het ::-egionaal locatie-onderzoek
toe te passen. OiL heaft entoe ge]eid dat, mede goJet op de samenhang
tussen het regianaa] locatie-onderzoek en het daarop vo]gende onderzoek
ten behoeve van de vergunningaanvragen, beid~ onderzoeken in ~~n
m. e . [' .. pro c e d u r c z i j nOll d (:' r g c bra c h t. Hie l' a ani'; in Pl 0 C e d u nd (' z i f1 V 0 r m
gegeven door de p~ocedurc ~oo~ vorgu~nin~ve~]eGinE ox Grondwaterwet le
koppel en dan Cle ITI.e.c. -hlroc2duce (accik.cL 41 &c \,JARH). Dit beteKr!nt dat
het door de provincie to nemon josluil aangaande het regionaal locaticonderzoek wordt uicgosteld LOLoae d~ ;ehele ~eIntegreorde pcocedurc is
doorloprn.
Oit besluit zaJ dan in de tijd sdmen~ai]en met het rloor gedeputeerde
staten te nemen besluit op de vergJnningaanvra~en.~ Hoewel door de gokozen opzet van de procedure de twee besjismomenten in de tijd zullen samenvallen, zal dit door de opzet van do richtlijnen niet ton koste gaan
van de he['kenbaaf'h"id van beide b'?~oL'-,it>"il. Dc richUijnen zijn namelijk
zodanig van opzel dat hot o~derzoek in het knde~ van hot MER uitcenvalt
jn twee fasen, te wcLen:
Deel I: regionaal onderzoek nqar Ee~cnj~te locaties, wat zal moeten lei
den tot cen aanta: in de tW02de fase uit te werken alternaticven,

en

~ Mocht echler het Jopend cnderzoGk hierLoe aanJeiding govan, dan kan de

initiatiefnemer het be~ocgd gezag ver~oeken een beleidsuitspraak to doen
naar aanleiding van het in de eo['sLe fase verriehte onderzoek.
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Ocel II: cen gedetai]leerd onderzoek naar locaties die zlJn opgenomen in
de n.a.v. het eerste onderzoek geformuleerde (beleids-)alternatieven.
Zoals hiervoor al is opgcmerkt, ZlJn GS zowel bevoegd gezag in het kader
van het regionaal locatie-onderzoek als in het kader van de vergunningverlening. Hoewel strikt formeel gesproken de provincie in het kader van
hat regionaal onderzoek als initiatiefnemer in de zin van de m.e.r.-regeling beschouwd kan worden, is met de NV Drinkwaterleiding De
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden ~A. en V.l afgesproken dat zij in
verband met de procedurele integratie van. de beide onderzoekfasen in
beide fases zal optreden als initiatiefnemer.
Over de richtlijnen is advies gcvcaagd van de corrunissie VDor de m.e.r.
en van de rCGf! (Techn i sehe ComIni ss ie Grond\'<'aterbeheer). De reGS zal in
deze geYntegreecde procedure, gelet op de belangrijke rol die ZlJ vervult in het kader van de procedure ex Grondwaterwet, nagenoeg dezeIfde
rol vervulJen als de commissie m.e,r.
H(et V(lOl'nemen, in caSt! de startnoti tie, ncr!Ft van 31 augustus 1987 tot
en met 30 soptember ]98! ter visie gelegen. Gedurende deze termijn zijn
de wette] ijke adviseurs en overige betrokkenen in de gelegenheid gesteld
hun adviezen en opm0rkingen met betrekking tot de richtJijnen kenbaar te
mab;n.

Een overzicht van de ingekomen reaeties wordt gegeven in bijlage 1.
Hi,er'in is tevens een kOt-t commentaar opgen'omen op de binnengekomen reacties.
De onderhavige riehtlijnen zijn opgesteld op basis van de startnotitie,
het advies van de commissie m.e.r., het. advies van de rCGS en de overige
hinnl'Ilt',ekomen adviezen en reacties.
Bij de opstelling van de richtlijnen is DHV Raadgevend IngenieurshuLE!au RV hctrorkell gewecn v~~r wat bett-cft de te onder-zoe ken effecten
(hoofdstukken7 en 8).
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HOOfDSTUK 2
2.1

Doel en motivering van de voorgenomen activiteit

Het voornemen tot uitbreiding van de grondwaterwinning langs de
zUidelijke Lekoever en/of in de Vijfheerenlanden annex noordoostelijke Alblasserwaard als bijdrage aan de veiligstelling van de
drinkwatervoorziening in Zuid-Holland tot 2010. dient aan de hand
van een duidelijke beschrijving van de probleemstelling en de doelen te worden gemotiveerd.
Het voornemen vindt zijn oorsprong in het provinciale grondwaterbeheer en in het provinciale beleid voor de drinkwatervoorziening.
zoals neergelegd in respectievelijk het grondwaterplan Zuid- .
Holland en de nota lange termijnbeleid voor de drink- en industriewatervoorziening in Zuid-Holland. De in 2.1 gevraagde beschrijving dient op dit provinciale beleid te worden gebaseerd.
(zie ook 3.4.)

2.2

Geef binnen het Kader van het lange termijn beleid aan, wat de
geraamde behoefte aan drink- en industriewater is binnen de provincie Zuid-Holland voor de jaren 1995, 2000 en 2010 (korte--, middellange en lange termijn) en welke (kwantitatieve en kwalitatievel rol de voorgenomen uitbreiding van de winning in de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden dient te spelen in de behoeftevoorziening. Hierbij dienen onder mee de voor de ontwikkeling van de vraag gehanteerde scenario's, de veronderstelde autonome groei Vqn de vraag en het voorzieningsgebied van de NV Drinkwaterleiding A. en V. en de veronderstelde bijdrage van de verschil1ende andere bronnen voor de drinkwatervoorziening in ZuidHolland te worden betrokken.
Tevens dient aangegeven te worden:
welke bestaande winningen zullen worden beeindigd en waarom;
over welke vergunningaanvragen op Korte termijn nog moet worden
beschikt;
in welke mate veiligheidsrisico's voor calamiteiten worden verminderd.

2.3

Geef aan, op grand van de meest recente inzichten met betrekking
tot de drinkwaterbehoefte en de toekomstige 1everingsstructuur
voor drinkwater, binnen welke grenzen het geraamde behoeftecijfer
(zie 2.2) zich kan bewegen. Setrek hierbij ook te verwachten ontwikkelingen na 2010. Ontwikke1 hiertoe modellen met een hoge en
een lage vraag in relatie tot de mogelijke maatregelen en/of a1ternatieven om het behoeftecijfer te belnvloeden (bijvoorbeeld
gebruik ongezuiverd oppervlaktewater in industrie, vermindering
drinkwaterverbruik particulieren, ontwikkeling diepinfiltratie,
etc.). De hierbij gehanteerde veronderstellingen en variabelen
dienen te worden gemotiveerd.
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2.4

Geef aan de hand van de formulering van de doelen concrete beoordelingscriteria aan, waaraan de in het HER uit te werken alternatieven en varianten kunnen worden getoetst. Hierbij dienen onder
andere te worden betrokken normen en streefwaarden van het milieubeleid, drinkwaternormen en leveringsplicht.
De formulering van de doelen dient, gelet op de in het HER uit te
werken alternatieven (zie hoofdstuk 4) ruimte te laten voor alternatieven die - hoewel technisch of economisch minder aantrekkelijk - ~unstig zijn voor het milieu.
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HOOFDSTUK 3

Te nemen en eerder genomen besluiten

3.1

Geef aan ten behoeve van welke besluiten het MER wordt opgesteld
en door wie deze besluiten zullen worden genomen. Hierbij dient
tevens, onder meer gelet op de gevraagde onderverdeling van het
MER in twee onderzoekfasen, aangegeven te worden wat de status is
van deze besluiten.

3.2

Beschrijf de met betrekking tot de genoemde besluiten te volgen
procedure(s) en tijdplanning, alsmede welke inspraakffiomenten onderscheiden worden en welke adviesorganen en -instanties formeel
dan weI informeel bij de procedures betrokken zijn.

3.3

Geef aan welke besluiten naast de onder 3.1 genoemde nog genomen
moeten worden teneinde het project ten uitvoer te kunnen brengen.
Ie denken valt aan bijvoorbeeld plannen/vergunningen in het kader
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de milieuwetgeving (met
name het grondwaterbeschermingsplan krachtens de Wet bodembescher-ming), aanpassingen van landinrichtingsplannen c.g. beheersplannen
dan weI aanwijzingen ex Natuurbeschermingswet etc. Ook dient aandacht besteed te worden aan door de initiatiefnemer te sluiten
contracten met andere waterleidingbedrijven ten behoeve van de
levering van drinkwater.

3.4

Geef de relevante regelgeving en plannen en bestuurlijke uitspraken weer die invloed uitoefenen of beperkingen opleggen aan
de besluiten waarvoor het MER wordt opgesteld. De status en betekenis mooten worden beschreven evenals in welk opzicht hierin
een randvoorwaarde voor de verdere besluitvorming ligt.
Hierbij dient in ieder geval aandacht besteed te worden aan:
provinciale plannen: Grondwaterplan Zuid-Holland (november
1986), nota lange termijn beleid voor de drink- en industriewatervoorziening in Zuid-Holland (november 1985), streekplannen, milieubeleidsplannen, waaronder het grondwaterbescher~ingsplan,
enz.;
wettelijke regels en bepalingen voortvloeiend uit de Wet bodembescherming, Grondwaterwet en Waterleidingwet;
VEWIN tien-jarenplan;
vastgestelde planologische kernbeslissingen,
structuurschetsen en structuurschema's, waaronder de structuurschema's: drink- en industriewatervoorziening, natuur- en
landschapsbehoud, landinrichting, openluchtrecreatie en de
structuurschets landelijke gebieden;
het indicatieve meerjarenprogramma (IMP) Milieubeheer en overige meerjarenprogramma's op milieuhygienisch gebied, het
volgordeschema landinrichting en het meerjarenplan bosbouw;
sectorplannen en gebiedsaanwijzingen (landinrichtingsplannen,
beheersplannen op grond van de beschikking beheersovereenkomsten, aangewezen gebieden en elementen op grond van de natuurbeschermingswet, aangewezen stads- en dorpsgezichten op
grond van de Monumentenwet, bodembeschermingsgebieden en
grondwaterbeschermingsgebieden);
bestemmingsplannen.
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Deel I

Re~ionaal onderzoek naar geschikte locaties inhoudende een beschrijving van de gevolgen voor het milieu van de in aanmerking
komende bouwstenen en formulering van beleidsalternatieven.

HOOFDSTUK 4 yoorgenomen activiteit en alternatieven
4.1.

Algemeen
Zoals hiervoor al is vermeld (zie 1.1) is de opzet van de richtlijnen zodanig dat het in het Kader van dit MER te verichten
onderzoek uiteen zal vallen in twee fasen.
In dit deel worden de richtlijnen gegeven die betrekking hebben
op het te verrichten regionaal locatie-onderzoek en de formulering van (beleids)a1ternatieven.
.
Hierbij is gekozen voor een opzet waarbij de voorgenomen activiteit (het alternatief waaraan de initiatiefnemer de voorkeur
geeft) en de alternatieven dianen te worden opgebouwd uit een
aantal in aanmerking komende bouwstenen.
Deze bouwstenen zijn: mogelijke locaties voor diepe grondwaterwinning en oevergrondwaterwinning, diepte van de winning, omvang
van de winning en fasering in de tijd.
Op welke wijze en in welke combinatie gebruik gemaakt kan worden
van deze bouwstenen ter realisering van de doelstellingen is
vooraf niet concreet aan te geven.
Daarom zal in de hierna volgende richtlijnen eerst gevraagd worden, op basis van een aantal binnen het onderzoeksgebied te onderscheiden locaties, de te verwachten milieu-effecten van deze
bouwstenen te beschrijven (4.2. en 4.3.).
Vervolgens wordt aangegeven hoe vanuit verschillende invalshoeken beleidsalternatieven geformuleerd en vergeleken moeten worden (4.6., 5 en 6), waarbij de op basis van de effectbeschrijving aan te geven rangorde van de locaties (4.4.) een essentiele
rol dient ta spelen.

4.2.

Definiering van locaties voor (diepe) grondwaterwinning en
oy:ve~g£ondwa terwi nnlBK
Geef voor zowel (diepe) grondwaterwinning als oevergrondwaterwinning gemotiveerd aan welke locaties binnen het onderzoeksgebied potentieel geschikt zijn ~oor het inrichten van een waterwingebied met bijkomende werken.
Daze locaties dienen zodanig gedefinieerd te worden dat coherente en representatieve locaties ontstaan die tamelijk uniform van
karakter zijn en die een onderlinge vergelijking van effecten in
objectieve zin mogelijk maken. Hierbij dient onder een locatie
een zekere gebiedseenheid met een bepaald oppervlak verstaan te
worden en niet zozeer een exact te definieren punt.
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Bij de bepaling van de locaties dienen onder andere de volgende
criteria gehanteerd te worden:
kwaliteit van het grondwater;
planologische belemmeringen;
aanwezigheid van objecten die gevoelig zijn voor veranderingen
in de grondwatersituatie;
aanwezigheid van (potentiele) verontreinigingsbronnen in grondwaterbesehermingsgebieden en de mogelijkheden voor effeetieve
besehermingsmaatregeIen;
intrinsieke kwetsbaarheid van bodem en grondwater voor verontreiniging.
Naast de op grond van het bovenstaande te bepalen loeaties dienen ook de bestaande winplaatsen, voor zover te handhaven, deel
uit te maken van de te beschouwen Ioeaties, opdat aIle mogelijke
Ioeaties voor de voorgenomen uitbreiding van de grondwaterwinning worden vastgelegd.
4.3.

(Globalet_~esehrijving
tlOev~___\fan

een eerste

van de gevolgen voor het milieu ten bevan de loeaties.

wegin~

De besehrijving van de gevolgen voor het milieu dient een eerste
weging van de op grond van 4.2. bepaalde loeaties, uitmondend in
een rangvolgorde (zie 4.4.), mogelijk te maken.
De besehrijving van de gevolgen voor het milieu dient ook uitgcwerkt te worden voor andere mogelijk van toepassing zijnde bouwstenen, te weten: diepte van de winning (aanwezigheid van versehillende watervoerende lagen) en de omvang van de onttrekking.
Hierbij kan voor wat betreft de omvang van de winning gedaeht
worden aan verschillende onttrekkingsniveaus (bijv. bij oevergrondwatorwinning 3 en 5 miljoen m3/jaar en bij diep grondwaterwinning aan 6 en 9 miIjoen m3/jaar).
Tevens dienen in algemene zin de voor- en nadelen van (diepel
grondwaterwinning en oevergrondwaterwinning aangegeven te worden. Daarbij moet in ieder geval worden ingegaan op versehillen
in milieu-effecten, de kwaliteit en zuivering van het opgepompte
water en de beschermingsaspecten.

De te verwachten gevo]gen voor het milieu dienen aan de hand van
de volgende factoren beschreven te worden:
Hydrologische effecten (eerste orde effecten):
veranderingen in grondwaterstijghoogte en vochthuishouding onverzadigde zone;
invloed op de kwel en wegzijging (intensiteit);
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veranderingen in de kwaliteit van het grondwater. waaronder veranderingen in de Jigging van de overgangszone tussen zoet en
brak grondwater;
klink en krimp van de bodem;
veranderingen in de oppervlaktewaterhuishouding.
Effecten op natuur, landschap en bodem (hogere orde effecten)
be1nvloeding actuele natuurwaarden;
belnvloeding ontwikkelingspotentie natuurwaarden (rekening houdend met autonome ontwikkeling);
beYnvJoeding Jandschap;
belnvloeding (potenti~le) bodembeschermingsgebieden.
Overige effecten
landbouwschade;
opbrengstvermeerding in landbouw door vermindering wateroverlast;
schade aan infrastructuur (wegen, dijken, leidingen) ten gevo]ge
van klink;
schade aan gebouwen;
schade aan archeologische cultuurhistorische objecten.
Ter simulering van de grondwaterstroming en voor het bepaJen van de
hiervoor genoemde effecten moet een regionaaJ numeriek wiskundig model
worden toegepast (zie bijlage 3).

Geef voor beide typen van winning op basis van een onderJinge verge] ijking van de op grond van 4.3. beschreven milieu·effecten een rangvolgorde aan in de beschouwde locaties, waarbij de diepte en de omvang van de
winning wordt betrokken. Hoewel een vergelijking tussen locaties voor
oevergrondwaterwinning en locaties voor diep grondwaterwinning mogelijk.
is, aangezien de aard van de hoofdactiviteit voor beide typen waterwinning in principe gelijk is (namelijk het door middel van putten onttrekken van water aan de bodem), dient het onderscheid in verband met de te
formuleren beleidsalternatieven (zie 4.6.) te worden gehandhaafd. De bij
de bepaJing van de rangvo]gorde gehanteerde methodiek dient te worden
beschreven, waarbij tevens een gevoeligheidsanalyse voor de gehanteerde
gewlchten van de criteria moet worden gepresenteerd.

Geef aan, voor zover dit in deze fase van het onderzoek mogelijk is,
welke mogelijke maatrege]en genomen kunnen worden om nadelige milieu effecten en schade tegen te gaan of te verminderen, respectievelijk om het
milieu te verbeteren. Hierbij dient met name aandacht besteed te worden
aan die effecten die niet of nagenoeg niet-omkeerbaar zijn.
Tevens dienen de afge]eide effecten van de mogelijke maatregelen beschouwd te worden. Daarbij zal er op ge]el moeten worden dat derge] ijke
maatregelen een milieu-probleem niet doorschuiven van het ene milieu-aspect naar het ander en dat combinaties van mileubeschermende maatregelen
per saldo een positief resultaat opleveren, in vergelijking met het niet
nemen van maatregelen.
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4.6.
4.6.1

In paragraaf 4.1. is uiteengezet waarom in de hiervoorgaande
richt]ijnen eerst gevraagd wordt de milieueffecten van de bouwstenen in a1gemene zin te beschrijven gerelateerd aan concrete
locaties.
In de hierna volgende richtlijnen wordt aangegeven op welke wijze met deze bouwstenen beleidsalternatieven samengesteld moeten
worden, waarbij de nadruk zal liggen op een clustering van locaties die te samen in staat worden geacht de benodigde hoevee]heid drinkwater te leveren.
De clustering van de locaties wordt hierbij benaderd vanuit twee
invalshoeken die van belang zijn voor de beleidsmatige aspecten
van het te nemen besluit naar aan]eiding van de eerste fase van
het onderzoek.
Deze beleidsaspecten spitsen zich toe op de vraag of de voorraad
diep zoet grondwater van in het bijzonder de Vijfheeren]anden en
de noordoostelijke Alblasserwaard dienst moet doen als een strategische reservevoorraad voor de toekomst, zodat het accent komt
te liggen op winning van oevergrondwater. dan weI dat deze voorraad gelet op de goede kwaliteit van het grondwater op korte
termijn aangesproken moet worden, zodat het accent komt te liggen op winning van diep grondwater.
Door nu in de te formuleren beleidsalternatieven de ene keer het
accent te leggen op oevergrondwaterwinning en de andere keer op
diepe grondwaterwinning, waarbij de op grond van 4.4. aangegeven
rangvolgorde van de locaties voor beide typen van winning als
uitgangspunt dient te worden genomen, wordt inzicht verkregen in
de verschillende (milieu-effecten) van beide typen van winning.
Oat er een vergelijking van deze effecten mogelijk is, is reeds
aangegeven in 4.4.

4.6.2.

Gntwikkel een (beleids)-alternatief waarbij het accent ligt op
de winning van diep grondwater.
Binnen dit aiternatief kunnen modellen ontwikkeld worden die
verschillen in de mate waarin locaties voor diepe grondwaterwinning bijdragen aan de totale behoeftedekking. Ie denken valt
bijvoorbeeld aan modellen waarbij uitgegaan wordt van de bijdrage van achtereenvolgens 90%, 70% en 50%.

4.6.3

Gntwikkel een (beleids)-alternatief waarbij het accent ligt op
het winnen van oevergrondwater.
Binnen dit aiternatief kunnen modellen ontwikkeld worden die
verschiI1en in de mate waarin locaties voor oevergrondwaterwinning bijdragen aan de totale behoeftedekking. Ie denken valt
bijvoorbeeld aan modellen waarbij uitgegaan wordt van de bijdrsge van 90% respectievelijk 70%.
Een model waarbij een type van winning voor lOO~ bijdraagt aan
de behoeftedekking behoeft niet te worden ontwikkeld.
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Beschrijf het alternatief waaraan de initiatiefnp-mp-r de voorkeur
geeft .
11.6.5

De ontwikkeling van de alternatieven dient gerelateerd te worden
aan de probleemstelling en de doelen van het voornemen en dient
met name gericht te zijn op (alternatieve) locaties voor diepe
grondwaterwinning en oevergrondwaterwinning met zo gering mogelijke milieu-effecten. De op grond van 4.4. bepaalde rangvolgorde dient hierbij als uitgangspunt gehanteerd te worden.
Ontwikkel binnen de geformuleerde alternatieven een aantal varianten op basis van de op grond van 2.3. te ontwikkelen modellen met een hoog en een laag behoeftecijfer.
Geef, indien van toepassing, aan welke in de geformuleerde (beleidslalternatieven opgenomen locaties inwisselbaar zijn v~~r
locaties.die gelijkwaardig dan weI nagenoeg gelijkwaardig zijn
aan locaties die niet zijn opgenomen. Hierbij dip-nt uit gegaan
te worden van de op grond van 4.4. aangegeven rangvolgorde. Indien dit het geval is dienen deze locaties bij het in de 2e fase
te verrichten onderzoek te worden betrokken (zie deel II). 20nodig kan dan het in het 2e fase te verrichten onderzoek uitsluitsel geven over de definitieve clustering van in aanmerking komende locaties.

4.6.8

Ontwikkel het alternatief waarbij de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu worden toegepast.
Dit zogeheten milieu -vriendelijke alternatief kan worden verkrcgen door een clustering van in aanmerking komende bouwstenen,
waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de diverse in paragraaf 4.3. genoemde milieu-criteria en de nadere miJieubeschermende maatregelen (zie 4.5.)

4.6.9

De geformuleerde alternatieven en varianten dienen zorgvuldig te
worden gemotiveerd. Dit geldt ook voor de aanduiding van het
voorkeursalternatief (4.1. en 4.6.4.). Tevens dient gemotiveerd
aanEegeven te worden welke mogelijke andere alternatieven eventueeJ niet nader zijn uitgewerkt.

~.6.10

De behandeJing van de in beschouwing te nemen aJLernatieven zal
wat betreft diepgang en detailJering gelijkwaardig moeten zijn.

4.7.

Het nUl-alternatie[
Het nuJ-alternatief dient te worden uitgewerkt als referentiesituatie voor de gevolgen voor het milieu van de (andere) alternatieven en de voorgenomen activiteit. HeL nul-alternatie[ dient
de situatie te beschrijven die ontstaat als de voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd.
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Hierbij kan voorhands worden aangenomen dat voor de grondwaterwinning te Lexmond een permanente vergunning ex Grondwaterwet
zal worden verleend van 8 miljoen m3/jaar en vooc de geplande
grondwaterwinning te Langerak een pecmanente vecgunning ex
Gcondwaterwet van 6 miljoen m3/jaar.

0006h/MSU

7

-12-

HOOFDSTUK 5
5.1.

Bestaande toestand van het milieu en de te verwachte ontwikkeling van dat milieu

De bestaande toestand van het milieu in het onderzoeksgebied en
de ontwikkeling daarvan indien de voorgenomen activiteit niet
wordt uitgevoerd (zie 4.7.) in het onderzoekgebied en op de onderscheiden locaties, dient in het HER te worden beschreven voor
zover van belang voor de voorspelling en vergelijking van de
gevolgen voor het milieu van de alternatieven en varianten in
deze fase van het onderzoek. Het gaat vooral om de aspecten geomorfologie, bodem, grondwater {met name peil, kwaliteit en stroming}, oppervlaktewater, flora, vegetatie,fauna (met name water-, moeras- en weidevogels), landschap, landbouw en bebouwing
en infrastructuur.
Voor het in deze fase te verrichten onderzoek dient gebruik gemaakt te worden van geologische-, bodem- en grondwaterkaarten
(schaal 1:50.000), van overig uitgevoerd onderzoek en van de
provinciale vegetatiekartering, vogelinventarisaties, e.d. Dit
moet uitmonden in een beschrijving van het hydrologische systeem
voor zover van belang is te achten voor de effecten van grondwaterwinning, waarbij met name ook de relaties tussen de grondwaterstromingen, grondgebruik en ecologie duidelijk worden gemaakt. Deze beschrijving zou bij voorkeur ondersteund moeten
worden met meetgegevens (van pH, EGV, Cl en Ca in het grondwater) teneinde een beter beeld te krijgen van de verspreiding van
kwel.

5.2.

Als relevante autonome ontwikkelingen die de toestand van het
milieu kunnen beYnvloeden zijn onder andere aan te merken:
de uitvoering van landinrichtingsplannenj
graslandverbetering;
de ruimtelijke ontwikkeling op de locatiesj
natuurlijke zettingj
dijkverzwaring;
grondwaterwinning op de noordelijke Lekoever.

Aangegeven dient te worden op welke wijze met de effecten van deze activiteiten rekening wordt gehouden.
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HOOfDSTUK 6

Verge1ijking van de alternatieven

6.1.

De verschillende alternatieven moeten - althans met betrekking
tot de milieugevolgen - worden vergeleken met de ontwikkeling
van de bestaande toestand van het milieu zonder uitvoering van
de activiteit (autonome ontwikkeling) als referentiekader (zie
4.7.). Met betrekking' tot de alternatieven dient indien mogelijk
een voorkeursvolgorde te worden aangegeven per milieu-aspect. De
vergelijking zal zoveel mogelijk kwantitatief onderbouwd dienen
te worden.

6.2.

Aangegeven dient te worden welke gangbare milieu-kwaliteitseisen, streefwaarden en doelstellingen van het milieube~eid
daarbij zijn beschouwd.

6.3.

Aangegeven dient te worden in welke mate elk van de alternatieyen naar verwachting kan bijdragen aan de realisering van de
doelstellingen. De doelen zullen daarom zoveel mogelijk gekwantificeerd moeten worden.

6.4.

Bij de vergelijking van de alternatieven dienen de kostenaspecten te worden betrokken. Gedoeld wordt dan onder meer op schade
aan gebouwen en aan de land- en tuinbouw voor zover een en ander
in deze fase is aan te geven.
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Deel II Gedetailleerd onderzoek naar in de beleidsalternatieven opgenomen locaties
Algemene inleiding van deel II
In de hierna volgande hoofstukken worden richtlijnen gegeven die erop
gericht zijn dat de op grond van dee 1 I geformuleerde beleidsalternatieven nader worden uitgewerkt. Daartoe zal gevraagd worden de milieu-effecten op de locaties met inachtneming van de overige gebruikte bouwstenen gedetailleerd te beschrijven (hoofdstuk 8).
Ook locaties die mogelijkerwijs inwisselbaar zijn voor de in de beleidsalternatieven opgenomen locaties (zie 4.6.7.) dienen onderzocht te worden.
In geval bedoelde nadere uitwerking daartoe aanleiding mocht geyen - bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de milieu-effecten op een in de
beleidsalternatieven opgenomen locatie groter zijn dan de milieu-effecten op een locatie die daarin niet in opgenomen - dienen de desbetreffende be1eidsalternatieven te worden aangepast.
Bij de opzet van het MER dient hiermee rekening te worden gehouden.
De opzet van de richtlijnen in de hoofdstukken 7 (bestaande toestand van
het milieu) en 8 (beschrijving van de gevolgen voor het milieu op de in
de beleidsalternatieven locaties) is zodanig dat aangesloten kan worden
bij de op grond van deel I verkregen gegevens.
Indien een locatie en/of overige bouwstenen gelijkwaardig dan weI nagenoeg gelijkwaardig binnen meerdere beleidsalternatieven voorkomt. kan
bij de andere uitwerking van de beleidsalternatieven worden volstaan met
een verwijzing naar de eerste nadere uitwerking van deze locaties en/of
overige bouwstenen.
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HOOFDSTUK 7
7.1.

Bestaande toestand van het milieu

Algemeen
De globale beschrijving ten behoeve van het algemeen locatie-onderzoek dient voorde geformuleerde alternatieven verder te worden uitgewerkt.
Voor het specifieke locatie-onderzoek moet de schaal gedetailleerder zijn (1:10.000 en 1:25.000). De beschrijving van de bestaande toestand, waaronder de hydrologische systeembeschrijving, dient voor dit schaalniveau ook gedetaileerder te worden.
Het gebied waarbinnen de locale inventarisatie nodig is, ~dient
niet noodzakelijkerwijs beperkt te blijken tot het studiegebied.
Waar gebieden buiten het studiegebied belangrijke relaties hebben met het directe belnvloedingsgebied zouden deze gebieden dan
ook waar nodig ook in de studie moeten worden betrokken. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de hydroiogische en ecologische relaties
(bijv. fourageer- en rustgebieden van vogels, zomer- en winterbi~topen van amfibie§n). In het algemeen geldt dat voor elk aspect het studiegebied zo groot zou moeten zijn als de effecten
reiken.

7.2.

Geohydrologie
Maak een beschrijving van de geohydrologische situatie, op basis
van bestaande gegevens afkomstig uit eerder verricht onderzoek.
Het voorkomen van watervoerende pakketten en weerstandbiedende
lagen dient te worden beschreven.
Voorts dienen de in het afdekkende pakket, dat uit klei en veen
bestaat, voorkomende en doorgaans met zand gevulde stroomgeulen
te worden aangegeven voor zover deze een rol spelen bij het bepalen van de gevolgen van grondwateronttrekkingen op het stijghoogteverloop in de watervoerende pakketten en op de freatische
grondwaterstand.
Beschrijf de huidige situatie wat betreft de grondwaterstijghoogten in de onderscheiden watervoerende pakketten, het freatisch vlak alsmede de peilen van de oppervlaktewater.
Daarbij dient tevens te worden aangegeven op welke plaatsen er
sprake is van kwel dan weI infiltratie door het afdekkende pakket.
Beschrijf de kwaliteit van het grondwater tot de op de geohydrologisch ondoorlatende basis. Daarbij dient tevens te worden aangegeven waar binnen het invloedsgebied van de winningen welke
grondwaterverontreinigingen en risico-dragende activiteiten
voorkomen. Voor diepe winningen moet in de beschrijving ook aandacht worden gegeven aan de situatie van het brakke en zoute
grondwater.
Maak een inventarisatie van de zettinggevoelige lagen, waarbij
ook rekening wordt gehouden met de oude stroomgeulen (gefundeerde en niet gefundeerde zandbanen).
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Geef een beschrijving van het waterhuishoudkundig stelsel (oppervlaktewater). Hierbij dient te worden beschreven wat de herkomst is van het binnen de invloedssfeer voorkomende oppervlaktewater, wat de waterkwaliteit is en de daarmee samenhangende
aquatische levensgemeenschappen en wat de kwaliteit van de waterbodem is (zie ook 7.3.).
Beschrijf de invloed van autonome ontwikkelingen op de geo-hydrologische situatie.
7.3.

Natuur, landschap en bodem
De inventarisatie dient te leiden tot een nauwkeurige identificatie van de basisvoorwaarden voor het voortbestaan van flora,
fauna, vegetatie enecosystemen. Komt daarbij naar voren dat er
geen of te globale informatie aanwezig is, dan weI dat de inventarisatiegegevens sterk zijn verouderd, dan is ~erzameling van
aanvullende gegevens noodzakelijk. Deze aanvullende gegevens
kunnen onder meer betrekking hebben op de kwaliteit van bodem en
grondwater in relatie tot bijbehorende soortensamenstelling van
de vegetatie.
Bij de beschrijving van de aspecten van de bestaande toestand
van het milieu met betrekking tot de flora, fauna, vegetaties en
ecosystemen dienen gegevens ingewonnen te worden bij onder meer
provincie Zuid-Holland, Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer (ZH), terreinbeheerders (SBB, NM, Zuidhollands Landschap)
of plaatseiijke natuurverenigingen.
.
Ten behoeve van de uiteindelijke effectvoorspelling is het van
belang 20 nauwkpurig mogelijk aan te geven wat de relaties zijn
tussen ecologie en hydrologie, waarbij ook het waterkwaliteitsaspect betrokken zal worden.
Beschrijf welke natuurIijke landschapsvormen voorkomen in het
studiegebied.
Beschrijf de karakteristieke kenmerken van eventuele binnen de
invloedssfeer van de grondwaterwinningen liggende (potentiele)
bodembeschermingsgebieden en geef aan of en hoe deze samenhangen
met het grondwatersysteem.
Beschrijf de gevolgen van de autonome orttwikkelingen voor natuur, landschap en bodem.

Geef een beschrijving van het landbouwkundig gebiedsgebruik en
beschrijf vervolgens hoe de gewasopbrengst samenhangt met het
grondwatersysteem. Doe dit vervolgens ook ten aanzien van bebouwing en infrastructuur, waaronder archeologische en cuItuurhistorische objecten.
Geef aan welke overige grondwateronttrekkingen voorkomen in het
studiegebied.
Geef een beschrijving van de invloed van de autonome ontwikkeIingen op deze overige factoren.
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HOOFDSTUK 8

Il9schrij 1{_Ln~an de gevolgen voor het mil ieu
beleidsalternatieven opgenomen locaties

o~~n

de

8.1.

Algemeen

8.1.1

Beschrijf de gevolgen voor het milieu op de locaties die deeI
uitmaken van de beschouwde alternatieven en varianten alsmede op
de nagenoeg inwisselbare locaties (zie 4.6.7).
Beschrijf vervolgens de getotaliseerde gevolgen van de beschouwde alternatieven en varianten.

8.1.2.

Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu dient aangegeven te worden in hoeverre zij tijdelijk of permanent van: aard
kunnen zijn of zelfs pas op langere termijn geleidelijk waarneembaar kunnen worden.
Ook dient onderscheid te worden gemaakt naar het optreden van
effecten tijdens de aanleg van putten, leidingen, pompstation en
bijbehorende hulpvoorzieningen, als ook de eventuele afbraak
daarvan (bijv. van werkwegen) en tijdens het gebruik van de installaties.

8.1.3.

De te verwachten gevolgen voor het milieu moeten indien mogelljk
in hun onderlinge samenhang worden beschouwd. Ook de mogelijke
positieve effecten dienen hierbij te worden aangegeven.

8.1.4.

De gevolgen voor het milieu zullen zo mogelijk en bij voorkeur
in absolute zin moeten worden beschreven. Dit is van belang voor
een zo kwantitatief mogelijk vergelijking van de alternatieven.
Het geldt met name voor die milieu-aspecten, die met prioriteit
behandeld behoren te worden.

8.1.5.

Beschrijf welke methoden en modellen worden gebruikt bij het
maken van voorspellingen (modelspecificaties) en waarom, geef de
mate van betrouwbaarheid aan die aan deze methoden en modellen
kan worden toegekend en wat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
is van de basisgevens. Geef daarbij aan welke variatie in de
voorspellingsresultaten kan verwacht worden als gevolg van de
onzekerheden en onnauwkeurigheden in de methoden en basisgegevens.
Bij onzekerheid over het optreden en de omvang van effecten moet
worden uitgegaan van de voor het milieu slechtst denkbare situatie. Ten aanzien van het in deze fase uit te voeren effectvoorspellingsonderzoek wordt aangeraden om de in bijlage 2 vermelde
literatuur te raadplegen.

8.1.6.

Bij het bepalen van de mate van detail bij de beschrijving van
gevolgen per milieu-aspect dient rekening gehouden te worden met
het volgende:
Speciale aandacht bij de beschrijving van de gevolgen moet worden besteed aan milieu-gevolgen die (nagenoeg) onomkeerbaar zijn.
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AIleen als belangrijke verschillen tussen de alternatieven worden verwacht, moeten de effecten per afzonderlijk alternatief
worden beschreven. Bij geringe verschillen kan worden volstaan
met een aanduiding daarvan.
Die effecten die pas in het Kader van de uitvoeringsfase kunnen
worden gelocaliseerd en gekwantificeerd, dienen in het MER te
worden gesignaleerd. Bij die effecten kan met een globale behandeling worden volstaan en verwezen worden naar bestaande leemten
in kennis.
8.1.7.

Daar waar de invioed van de huidige onttrekkingen nog niet tot
uiting komt in de voor de effectvoorspellingen benodigde gegevens (over bijvoorbeeid grondwatertrappen en vegetaties) dient
behalve met het vergunningenniveau ook te worden gerekend met
het huidige onttrekkingsniveau. Gedacht wordt hierbij aan onder
meer de geplande winning van het waterleidingbedrijf op de locatie Langerak.

8.1.8.

Besteed bij de beschrijving van de effecten ook aandacht aan de
situatie die ontstaat bij eventuele beeindiging van een grondwaterwinning.

8.1. 9.

Het gebied waarop het effectvoorspel1ingsonderzoek gericht is,
dient niet noodzakelijkerwijs beperkt te blijven tot het studiegebied. Hiervoor geldt hetgeen in richt1ijn 7.1. is opgemerkt.

8.2.

Hydrologische effecten

8.2.1.

Q~ohydro1ogie

Bepaal met het opgestelde model (zie bijlage 3) de veranderingen
van de grondwaterstijghoogte. de veranderingen in de ligging van
het freatisch vlak alsmede de veranderingen in flux door het
afdekkende pakket.
Deze flux dient ten behoeve van de berekening van veranderingen
in kwel, infiltratie en afvoer. De verlagingen van het freatisch
vlak dienen ten behoeve van de benadering van het effect voor de
Iandbouw te worden bepaald voor zowel de zomer als de winter.
Bij het berekenen van de verlagingen van de stijghoogte van het
grondwater dient te worden teruggekoppeld naar de invloed op de
andere belangen. Aan gebieden met een hoge kwetsbaarheid voor
grondwaterstandsveriagingen (bijvoorbeeld wat betreft zetting,
natuur en landbouw) dienen de berekeningen wellicht met een grotere nauwkeurigheid te worden uitgevoerd.
Omdat uit modelberekeningen eerst blijkt welke gebieden zullen
worden beYnvloed, kan het noodzakelijk zijn de modelopzet hiervoor iteratief aan te passen.
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8.2.2.

Hydrochemie
Ga na voor een winning uit het diepe watervoerende pakket welke
de gevolgen zijn voor de ligging van het grensvlak tussen zoet
en brak grondwater en tussen brak en zout grondwater. Hiervoor
dient ten minste een analytische benadering te worden toegepast.
In het geval er verontreinigingen van het grondwater binnen het
invloedsgebied van de potentiele winningen voorkomen en risicodragende activiteiten plaatsvinden, dient ook te worden aangegeven hoe en in welke mate deze verontreinigingen zich onder invloed van de winningen zullen verplaatsen respectievelijk welke
bedreigingen deze activiteiten inhouden.
Daarnaast dient te worden aangegeven welke kwaliteitsverandering
het grondwater zal ondergaan als gevolg van de (extra) hnfiltratie van Lek-water (stroombaanberekeningen). Tevens dient daarbij
aandacht te worden besteed aan aspecten als kwaliteitsafvlakking, staken onttrekking ingeval van calamiteiten e.d.

8.2.3.

Overige onttrekkingen
Aangegeven dient te worden of en in hoeverre ee als gevolg van
de berekende verlagingen van de stijghoogte van het grondwater
gevolgen voor de bestaande grondwateronttrekkingen zullen optreden en zo ja, welke.

Bereken de zetting van het afdekkende klei/veenpakket voor het
gebied waarbinnen de verlaging van de stijghoogte in het eerste
watervoerende paktet meer dan 5 em bedraagt.
Voor diepe winningen moet eveneens de zetting van de Formatie
van Kedichem worden bepaeld. Indien geen gegevens over de samendrukkingsconstanten besehikbaar zijn, dienen deze te worden bepaald.
8.2.5.

Oppervlaktewaterhuishouding
Als gevolg van zowel een onttrekking aan het eeeste watervoerend
patket (oeverinfiltraat) als aan een dieper watervoerend pakket
zal de hoeveelheid kwel afnemen en/of de wegzijging vanuit het
oppervlaktewater naar de ondergrond toenemen. Geef voor de poldergebieden binnen de invloedssfeer van de potentiele winning
aan hoe groot deze verschuivingen in de waterbalans zijn. Geer
aan in hoeve~re waterhuishoudkundige maatregelen nodig zijn voor
het handhaven van het gewenste peil.
Tevens dient te worden nagegaan welke gevolgen dit heeft voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater in de poldergebieden en de
invloed daarvan op de aquatische levensgerneenschappen (zie ook
8.3.1.), alsmede op de bllaliteit van de waterbodem,
Geef aan in hoeverre door de eventueel optredende zettingen verstoringen van de waterhuishouding kunnen optreden en op welke
wijze daarvoor ondervangende maatregelen kunnen worden getroffen.
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8.3.

Effecten op natuur, landschap en bodem

8.3.1.

NatuurHet onder-zoek naar- de effecten op natuur-waar-den dient ten mins\
antwoor-d te geven op de volgende vragen:
Welke gebieden van ecologische betekenis met waardevolle veget:
tie, broedvogels en overige fauna, zullen door- de voorgenomen
activiteit of alternatieven daar-voor wor-den verstoord? Welke
soorten zullen daarbij verdwijnen? Bijzonder-e aandacht hierbij
verdienen de gebiedscategoriein van het Rijksbeleid (Structuur-schema Natuur- en Landschapsbehoud>, doch de beschrijving van (
gevolgen van de voorgenomen activiteit of alter-natieven daarvoe
dient hiertoe (zeker) niet te wor-den beperkt.
Welke ecologische relaties worden door de voorgenomen activitei
of alternatieven daarvoor beYnvloed of verstoord, zoals de fune
tie van graslanden als voedselgebied voor pleisterende vogelsoorten en als broedgebied van weidevogels, etc?
Zijn er ook positieve effecten voor de natuur te vermelden als
gevolg van de voorgenomen activiteit of alternatieven daarover?
Zullen er cumulatieve of synergetische effecten kunnen optreden
in relatie met andere onttrekkingen en met cultuurtechnische
ingrepen zoals landinrichtingsprojecten?

8.3.1.1.

Terrestrische systemen
Bij de effectvoorspelling naar de gevolgen op natuur-waar-den in
terrestrische s~stemen (moeras- en hooilandplanten) tengevolge
van grondwaterwinning kan gebruik worden gemaakt van een in bij
lage 2 genoemde methode. Indien dit voor de effectvoorspelling
noodzakelijk is, kan een combinatie van methoden worden toegepast.

8.3.1.2.

Aguatische systemen
In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden komen tal van specific
ke slootvegetaties v~~r.
Om de effecten in dit soort aquatische systemen te voorspellen
zijn de bestaande modellen voor terrestrische systemen niet toe
reikend. Bijlage 2 geeft een aantal voorspellingsmethoden die
specifiek zijn ontwikkeld voor aquatische systemen.

8.3.2.

Landschap
Geef aan op welke WIJze de voorgenomen activiteit of alternatie
yen daarvoor ingepast kunnen worden in het bestaande landschap.
Geef mogelijkheden aan om verstoring van de samenhang tussen de
verschillende typische landschapsvormen daarbinnen met de hun
kenmerkende ontstaanswijze bewoningsgeschiedenis en vormen van
grondgebruik te beperken.

0006h/M:
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8.3.3.

Bodem
Op welke wIJze belnvloedt de voorgenomen activiteit of alternatieven daarvoor de karakteristieke kenmerken van eventuele (potentiele) bodembeschermingsgebieden binnen de invloedssfeer van
de winning.
De karakteristieke kenmerken kunnen van gebied tot gebied verschillen. Gedacht moet worden onder andere aan de bodemopbouw.
het bodemrelief en waterregime.

8.4.

Gevolgen voor andere belangen

8.4.1.

Landbouw
Geef de gevolgen van grondwaterstandsveranderingen voor de landbouw aan. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van
een in bijiage 2 genoemde voorspellingsmethode.
Tevens dient aandacht geschonken te worden aan de gevo]gen voor
de landbouw van eventuele ongelijke maaivelddalingen. De gelijkrnatig over een groot gebied optredende maaiveiddalingen moeten
worden verdisconteerd in de veriagingen van de freatische grondwaterstanden alvorens de opbrengstveranderingen worden berekend.
De opbrengstveranderingen IDoeten worden berekend voor het gebied
waar de uiteindelijke veriaging van de freatische grondwaterstand 5 cm of meer bedraagt.

8.4.2.

Archeologischeen cuItuurhistorische objecten
Geef aan of cuItuurhistorische vindplaatsen, objecten en structuren gevaar lopen van verstoring en aantasting door de voorgenomen activiteit of alternatieven daarvoor en of dit kan worden
vermeden.
Het verdient aanbeveling de ruimtelijke effecten van de verschillende Iocaties en alternatieven duideIijk en inzichtelijk
in beeid te brengen met behulp van bijvoorbeeid kaarten, tekeningen, Iuchtfoto's of fotoIDontages.

Vertaal de ais gevolg van de berekende stijghoogteverlagingen te
verwachten zetting naar de gevolgen voor de in het gebied aanwczige bebouwine;, de infrastructuur en het maaiveld in de landbouwgebiec.en.
Daarbij dient met name in het geval van een onttrekking aan het
ondiepe pakket (oevergrondwaterwinning) aandacht te worden geschonken aan de gevolgen voar de waterkeringen (zetting, maatgcvende kruinhoogte, stabiliteit).
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Hierbij kan wat betreft de bebouwing de benadering die i~ t
past door het AST voor de waterwinning te Langerak/Tienhove
(bijlage 2.) worden gevolgd. Uit die benadering voIgt welke
bouwing op welke wijze dient te worden geYnventariseerd. An
val ide voorspellingsmethoden kunnen oak worden gehanteerd.
8.5.

Overige aspecten van de voorgenomen activiteit en alternatil
De tot nu toe beschouwde effecten zijn effecten die betrekki
hebben op de veranderingen van de grondwatersituatie, dat wi
zeggen op de grondwaterwinning zelf. De voorgenomen activit€
bevat daarnaast nog andere aspecten, die niet onmiddellijk 5
menhangen met de grondwaterwinning, maar die voortvloeien ui
werken ten behoeve van de grondwaterwinning. In fase II dien
dit nader uitgewerkt te worden.
Daartoe dient voor elke beschouwde locatiecluster aan gegeve
worden welke milieu-effecten optreden als g~volg van:
- de aanleg en het in bedrijf hebben van gebouwen. installat
putten. reservoirs en transportleidingen;
- de wijze van zulvering en de verwerking van het daarbij vr
komende s l i b;
- de ontsluiting van de winlocaties.
Bij deze effectbeschouwing dienen die aspecten te worden bet:
ken die in deze nota genoemd staan onder "Effecten op natuur
landschap en bodem" en onder "Overige effecten".

8.6.

Nadere milieu-beschermende maatregelen
Per uit te werken locatie dient te worden nagegaan welke mog(
lijke maatregelen genomen kunnen worden om nadelige milieu-e1
fecten en schade tegen te gaan of te verminderen, respectievE
lijk om het milieu te verbeteren. Hierbij kan worden gedacht
aanleg van drasse bufferzones (natuurbouw);
- compenserende maatregelen (wateraanvoer ten behoeve van pei
beheer en/of infiltratie).
De afgeleide effecten van de mogelijke maatregelen moeten ook
worden beschouwd. Daarbij zal erop gelet moeten worden dat de
gelijke maatregelen een milieu-probleem niet doorschuiven van
het ene milieu-aspect naar het andere en dat combinaties van
milieu-beschermende maatregelen per saldo een positief result
opleveren. in vergelijking met het niet nemen van maatregelen
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HOOFDSTUK 9
9.1.

Concrete invulling en vergelijking van de beleidsalternatieven

Algemeen
In hoofdstuk 8 is gevraagd de beleidsalternatieven nadec uit te
werken door de milieu-effecten op de van toepassing zijnde locaties en/of overige bouwstenen gedetailleerd te beschcijven.
In hoofdstuk 7 is gevraagd een nadere uitwecking te geven van de
bestaande toestand van het milieu en de ontwikke1ing daarvan
indien (een dee1 van) de voorgenomen activiteit niet op die 10catie zou plaats vinden.
In onderstaande richt1ijnen wordt gevraagd, met gebcuikmaking
van de op grond van de hoofdstukken 7 en 8 verkregen geg~vens,
de geformuleerde beleidsalternatieven concceet in te vullen en
te vergelijken.
Bij de vergelijking van de concreet ingevulde beleidsalternatieyen dient te worden aangesloten bij de in hoofdstuk 6 gegeven
richtlijnen.

9.2.

Concrete invulling en vergelijking van de alternatieven

9.2.1.

Geef aan de hand van de - op grond van hoofdstuk 8 gevraagde - gedetailleerde beschrijving van de milieu-effecten op de
van toepassing zijnde locaties en overige bouwstenen concrete
invulling aan de geformuleerde beleidsalternatieven.
Maak een onderlinge vergelijking van de concreet ingevulde beleidsalternatieven met de nader uitgewerkte bestaande toestand
van het milieu (hoofdstuk 7) aan de hand van de in hoofdstuk 6
gegeven richtlijnen.
Pas zonodig een of meerdere op grond van deel I geformu1eerde
beleidsalternatieven aan indien de in deel II gevraagde concrete
uitwerking daartoe aanleiding geeft.

9.2.2.

9.2.3.

0006h/MSU
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HOOFOSTUK 10 Overzieht van leemten in kennis en informatie en eVe
10.1

Leemten in kennis en informatie
Het MER moet aangeven, welke leemten in kennis en informa
zijn blijven bestaan en welke betekenis daaraan mag worde
hecht voor de besluitvorming. Waarom zijn deze leemten en
kerheden blijven bestaan en van welke aard zijn deze?
Informatie die voor de besluitvorming zo essentieel zal z
die in elk geval in het MER dient te worden opgenomen, rna
in dit overzicht aangegeven worden. Oit soort informatie
prioriteit gelndentificeerd moeten worden. Oit houdt echt
in, dat fundamenteel of toegepast wetenschappelijk onderz
verricht hoeft te worden.
Met betrekking tot de leemten in kennis sn informatie die
tevens vermeld te worden.
- onz.ekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspell ingsme
en in gebruikte invoergegevens. De onzekerheden en onna
righeden behoeven aIleen aangegeven te worden voor de m
trekking tot de milieugevolgen meest relevante paramete
- andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden op ko
lange ter-mijn;
- gebrek aan bruikbar-e voorspellingsmethoden.
Gemotiveerd dient te worden waarom de opgesomde leemten e
kerheden (zijn blijven) bestaan.

10.2.

Evaluatie
Op grond van de effectvoorspellingen en de daarbij vastge
leemten in kennis en informatie dient een evaluatie-progr
worden vastgeste1d. Deze evaluatie dient zowel om de optr
gevolgen van de winning te toetsen aan de voorspelde gevo
als om de effectiviteit van de getroffen voorzieningen en
lieu-beschermende maatregelen na te gaan. Oaar-bij moet in
bijzonder aandacht wor-den besteed aan de tijdsafhankelijk
van de optredende effecten. Het evaluatie-programma dient
name gericht te worden op het waarnemen van stijghoogtes
grondwaterstanden, het monitoren van de grondwater-kwalite
de oppervlaktewaterkwaliteit en van de waterbodem, het wa
van de zetting van de daarvoor gevoelige lagen en hiervan
leide effecten, het waarnemen van de veranderingen in de
waarden ais gevolg van de belnvloeding van de grondwaters
en andere meetbare milieu-eigenschappen.
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HOOFDSTUK 11 Vorm en presentatie van het MER

11.1

Het MER zal de wenselijkheid, de doe len en de gevolgen voor het
milieu van de voorgenomen grondwaterwinning, de mogelijke locaties en de hierbij redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven en varianten kernachtig dienen te behandelen. Dit zal
enerzijds een objectieve afweging van de milieu-aspecten bij de
besluitvorming mogelijk maken en anderzijds er toe bijdragen de
gevolgen voor het milieu voor aIle betrokkenen inzichtelijk te
maken.

11. 2.

Het MER kan deel uitmaken van een document van een bredere
strekking.
Het MER zal hierin afzonderlijk herkenbaar moeten zijn. Dit kan
onder andere gerealiseerd worden door een behandeling 1n hoofdstukken van die onderdelen die een MER tenminste moet bevatten
volgens de systematiek van artikel 41 j van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene.

11.3.

In het MER moeten keuze-elementen (criteria en uitgangspunten),
die bepalend zijn geweest bij de opstelling ervan, duidelijk
naar voren worden gebracht.

11. 4.

Het MER moet voorzien zijn van een samenvatting, die goed is
afgestemd op de inhoud.

11.5.

Onderbouwende informatie kan in bijlagen behorende tot het MER
worden opgenomen. Daartoe kunnen ook behoren een verklarende
begrippenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen, een overzicht van onderzoek dat verricht is ten behoeve van de voorgenomen grondwaterwinning en een literatuurlijst.
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BIJLAGE 1.
Nota van beantwoording naar aanleiding van ingekomen adviezen en reacties
inzake de richtlijnen van het MER ten behoeve van het onderzoek naar uitbreiding van de grondwaterwinning in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Inleiding
Met betrekking tot de op te stellen richtlijnen is overeenkomstig de in
de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene (WABM) opgenomen MER-regeling
advies gevraagd aan de commissie v~~r de milieu-effectrapportage (commissie-mer) en de overige wettelijke adviseurs en betrokkenen. Tevens heeft
de startnotitie ter visie gelegen van 31 augustus 1987 tot en met,
30 september 1987. In deze nota wordt aan de hand van een korte samenvatting daarvan ingegaan op de ingekomen adviezen en reacties. Hiertoe wordt
eerst in een algemeen deel een aantal in veel adviezen en reacties terugkerende thema's behandeld. Vervolgens gaat de nota in op de binnengekomen
adviezen en reacties afzonderlijk, waarbij in voorkomend geval kortheidshalve wordt verwezen naar in het algemeen gedeelte behandelde thema's.
Voor belangstellenden liggen de reacties en adviezen ter inzage in de
bibliotheek van het Provinciehuis, Koningskade I te 's-Gravenhage.

1.

ALGEMEEN

1.1

Alternatieve bronnen voor levering van drinkwater
Ingekomen adviezen en reacties

In een aantal adviezen en reacties wordt gewezen op c.q. gevraagd
aandacht te besteden aan de mogelijkheid van levering van drinkwater van
elders of met behulp van andere bronnen:
- Rotterdam;
diepinfiltratie duinen;
- diepinfiltratie poldergebied;
- drinkwaterfabriek;
- import drinkwater.
Beantwoording
Het provinciale lange termijnbeleid voor de drink- en industriewatervoorziening (ltb) spreekt zich onder andere uit v~~r uitbreiding van de
grondwaterwinning in het oostelijk deel van de provincie; het onderhavige
onderzoek strekt er toe de beste locaties hiervoor te kiezen. Aan het
formuleren van dit beleidsvoornemen is een integrale beschouwing van de
drinkwatervoorziening in Zuid-Holland voorafgegaan. Die leidde daarnaast
ook tot beleidsvoornemens ten aanzien van de benutting van de capaciteit
van Rotterdam en reductie van de oppervlakte-infiltratie. Nu, ruim twee
jaar later, is er geen reden om deze 3 beleidsvoornemens te heroverwegen.
Rotterdam loopt zelfs sneller vol dan in het ltb verondersteld en de resterende capaciteit is primair bestemd voor tekorten in het westelijk deel
van de provincie. Ontwikkeling van grondwaterwinlokaties in het oostelijk
deel van de provincie blijft derhalve noodzakelijk.
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Gelet op de hiervoor genoemde uitgangspunten van het ltb ach~en wij het
in dit stadium evenmin nodig een zogenaamde drinkwaterfabriek als alternatief in de MER-studie op te nemen. Voorshands wordt een drinkwaterfabriek aIleen beschouwd als mogelijkheid om de drinkwaterbehoefte van
het westelijk deel van de provincie te dekken in het geval dat de diepinfiltratie in de duinen onverhoopt mocht mislukken.
Inderdaad heeft de methode van diepinfiltratie in de duinen beloften in
zich. Mocht diepinfiltratie inderdaad leiden tot een zekere produktiemethode, dan heeft vermindering van de oppervlakte-infiltratie onze eerste
prioriteit, dit overeenkomstig het Itb en het grondwaterplan.
Diepinfiltratie in de poldergebieden is nog niet zover ontwikkeld als
diepinfiltratie in de duinen, al verschilt de techniek in principe niet
wezenlijk.
In het IODZH werd diepinfiltratie in de poldergebieden nog niet produktierijp geacht en werd daarom verder buiten beschouwing gelaten. Voor de
termijn waarvoor het onderhavige onderzoek oplossingen zal dienen aan te
dragen, wordt diepinfi1tratie in poldergebieden voorlopig nog niet als
bijdrage aan de vei1igstelling beschouwd.
Ondanks dat wij bovenstaande mogelijkheden (drinkwaterfabriek diepinfiltratie in poldergebied respectievelijk in duingebied) niet zullen betrekken bij de te formuleren beleidsalternatieven, zijn wij weI van oordeel
dat op de lange termijn zij van belang zijn v~~r de drinkwatervoorziening. Deze mogelijkheden dienen dan ook betrokken te worden bij de uitvoering van richtlijn 2.3. Mocht hieruit en/of uit het overige in het
kader van het MER te verrichteh onderzoek blijken dat deze mogelijkheden
perspectiefrijk zijn, dan zullen wij deze betrekken in onze overwegingen
aangaande vergunningverlening v~~r de termijn van na 1995
2000. Een en
ander kan tot gevolg hebben dat wij nog geen vergunning verlenen v~~r
winningen die eerst zijn voorzien voor na deze termijn. In het planningsoverleg dat wij met de drinkwatersector hebben, zullen deze methoden dan
ook zeker nadere aandacht krijgen. De studie blijft evenwel gericht op
het ontwikkelen van een scenario ter dekking van de genoemde drinkwaterbehoefte uit grondwater tot 2010 uit het onderzoeksgebied.

a

Import van drinkwater op grote schaal van buiten de provincie ter vermindering van de benodigde winningsomvang overwegen wij niet. Ons Itb
gaat uit van een zekere onafhankelijkheid van de drinkwatervoorziening
uit de grondstof grondwater in Zuid-Holland van bronnen elders. Veelal
kennen andere provincies ook problemen ten aanzien van de effecten van
grondwaterwinningen; import van drinkwater zou in sommige gevallen niet
meer dan een verschuiving van effecten betekenen.
1.2.

Grondwaterbescherming
Ingekomen adviezen en reacties

In een aantal adviezen en reacties wordt gevraagd aandacht te besteden
aan de consequenties van aanwijzing van gebieden als grondwaterbeschermingsgebied ex Wet BOdembescherming.
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Beantwoording
In het MER dient volgens de hoofdstukken 4 en 8 van de richtlijnen aandacht worden besteed aan de consequenties van aanwijzing van gebieden als
grondwaterbeschermingsgebied ex Wet bodembescherming (schade, ruimtebeslag). In deze richtlijnen valt onder andere te lezen dat bij de eerste
selectie van locaties en bij de studie van locaties in de tweede fase de
bodembeschermingsaspecten, waaronder het voorkomen van verontreinigingen,
betrokken dienen te worden.
1.3.

Noordelijke Lekoever
J~~~men

adviezen en reacties

In een aantal adviezen en reacties wordt gewezen op een relatie van de
winning in het onderzoeksgebied met de winning op de Noordelijke Lekoever.
Beantwoording
Op de noordelijke Lekoever is de Watermaatschappij Zuid-Hol1and Oost
(WZHO) een onderzoek begonnen naar een n~euwe grondwaterwinplaats, deels
ter vervanging van niet in gebruik te nemen vergunningcapaciteit van het
pompstation Rodenhuis te Bergambacht, deels ter compensatie van elders
verloren gaande wincapaciteit. Naar wij hebben vernomen denkt de WZHO aan
een onttrekking van 4
4,5 miljoen m3 per jaar, wat beneden de MER-grens
ligt. Mocht de WZHO de MER-grens overschrijden, dan dient alsnog een
MER-procedure te worden doorlopen. In het kader van het onderhavige MER
wordt de inrichting van een nieuw wingebied in de Krimpenerwaard ais een
autonome ontwikkeling beschouwd.

a

Concreet betekent dit dat mogelijke Iocaties op de noordelijke Lekoever
niet als zodanig direct bij de besluitvorming worden betrokken.
1.4

Omvang drinkwaterbehoefte
Ingeko~en ~~l~zen

en reacties

Een aantal adviezen en reacties vraagt aandacht voor een nadere onderbouwing van de voorziene behoefte-ontwikkeling.
Beantwoor~i~~

Vooralsnog is uitgegaan van een behoefte aan 5 miljoen m3 in 1995,
16 miljoen m3 in 2000 en 25 miljoen m3 in 2010. Hierbij is uitgegaan van
een aanwezige vergunningcapaciteit te Lexmond van 8 miljoen m3/jaar en te
Langerak van 6 miljoen m3/jaar (thans nog niet ge~ffectueerd). Een en
ander betekent dat het nog te openen pompstation te Langerak geen bijdrage zal leveren om te voorzien in deze 25 miljoen m3/jaar.
De richtlijnen schrijven voor dat de geplande behoefte dient te worden
beargumenteerd, waarbij de invloed van diverse factoren dient te worden
meegenomen Paragraaf 2.3. van de richtlijnen vraagt een aantal scenario's
te formuleren volgens welke de drinkwaterbehoefte zich kan ontwikkelen,
gebaseerd op recente inzichten. Paragraaf 2.2 van de richtlijnen vraagt
nogmaals de voorziene drinkwaterbehoefte te beschrijven overeenkomstig
het Itb.
1229c/AVD
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1.5

Natuurwaarden
Ingekomen adviezen en reacties

Een aantal adviezen en reacties vraagt nadrukkelijk aandacht voor het
betrekken van natuurwaarden bij het onderzoek.
Beantwoording
In het grondwaterplan is als algemene richtlijn opgenomen dat in het
grondwaterbeheer aantasting van de door de provincie erkende
natuurwaarden zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Bij het
effectenonderzoek (zie hoofdstukken 4 en 8 van de richtIijnen) zal
hiermee rekening gehouden dienen te worden.

2.

AFZONDERLIJKE REACTIES

2.1

Commissie voor de miIieu-effectrapportage.

Van het advies van de commissie wordt op deze plaats geen uitgebreide
samenvatting gegeven. De commissie heeft dit in haar advies reeds zelf
gedaan, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Een belangrijk deel van
het advies is overgenomen in de richtlijnen, zij het dat de indeling is
gewijzigd teneinde aan te sluiten bij de gekozen systematiek van de
richtlijnen.
In het hiernavolgende wordt dan ook ingegaan op die elementen die de commissie zelf nadrukkelijk aan de orde stelt in haar aanbiedingsbrief alsmede op die elementen uit het advies waarin wij de commissie niet gevolgd
hebben.
Ten aanzien van de aanbiedingsbrief:
Advies
De commissie constateert dat het onderzoek 2 fasen kent, te weten een
onderzoek naar geschikte lokaties en een onderzoek op de gekozen lokaties
zelf ten behoeve van de vergunningverlening. De commissie merkt op dat
tussen beide fasen een beslismoment Iigt, dat door de gekozen systematiek
zou komen te vervallen. De commissie stelt voor het eerste deel toch aan
een besluitvorming te onderwerpen, of, zo het bevoegd gezag de voorkeur
zou geven aan een gecombineerde besIuitvorming, verschiliende vergunningaanvragen te laten indienen voor de in beeid zijnde alternatieven.

In onze opzet van de richtIijnen (zie hoofdstuk 1) gaan wij uit van een
gecombineerde besluitvorming aan het einde van de rit, waarbij wij echter
weI de mogelijkheid open laten dat door middel van een tussentijds besluit nadere keuzen worden gedaan.
Advies
De commissie adviseert het studiegebied uit te breiden met de noordelijke
Lek-oever.
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Beantwoording
Zie 1.3 van deze bijlage.
Advies
De commissie informeert naar de positie die het project Langerak inneemt
bij de geplande hehoeftedekking van 25 miljoen m3/jaar in 2010. In verband hiermee vraagt de commissie zich af hoe een nul-alternatief geformuleerd zal worden.
Beantwoording
Na realisatie van het pompstation Langerak zal de grondwaterwinning nog
uitgebreid moeten worden met de in de startnotitie genoemde winningsomyang. Paragraaf 4.7 van de richtlijnen geeft aan hoe de pompstations
Langerak en Lexmond dienen te worden betrokken bij de formulering van het
nul-alternatief.
Ten aanzien van het adviesrapport:
Advies
De commissie vraagt in 5.3.2. van haar advies het nulalternatief als een
redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatief uit te werken, waarbij
de voorziene groei van het drinkwaterverbruik wordt opgevangen door andere bronnen.
Beantwoording
In 1.1 van deze bijlage hebben wij aangegeven dat het nul-alternatief
ons geen volwaardig alternatief is, gelet op de uitgangspunten van
het grondwaterplan en het lange termijnbeleid. Wij hebben dit ook zo geformuleerd in richtlijn 4.7.

v~~r

Advies
De commissie vraagt in 5.5 van haar advies het alternatief van een zg.
combinatiewinning uit te werken. Dit alternatief berust op een zodanige
overdimensionering van twee produktiemethoden en een zodanige bedrijfsvoering dat de som van beide steeds de gevraagde behoefte van 25 miljoen m3/jaar dekt. Een en ander zou ten doel moeten hebben dat ingespeeld
kan worden op milieu-bedreigende situaties.
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Beantwoording
In de verschillende te formuleren beleidsalternatieven (zie 4.6 van de
richtlijnen) dient uitgegaan te worden van een combinatie van verschillende winningstypen. Het door de commissie voorgestelde alternatief impliceert het installeren van een grotere winnings- en zuiveringscapaciteit op een lokatie dan strikt noodzakelijk is voor de vanuit de betreffende lokatie te leveren hoeveelheid drinkwater. Naar ons oordeel voert
het in het kader van deze MER-procedure te ver om alternatieven voor de
leveringszekerheid uit te werken. Overigens wordt hieraan in breder
verband binnen daarvoor in het leven geroepen structuren aandacht besteed, zoals in het kader van de voorbereiding van het derde tien-jarenplan van de VEWIN.
Advies
In paragraaf 5.6 van haar advies vraagt de commissie een calamiteitenalternatief uit te werken, waarin de maximale mogelijkheden van het gebied
worden onderzocht.
Beantwoording
Wij zijn met de commissie-mer ge'interesseerd in de winpotentie van het
gebied. Gaande het onderzoek zal hierin inzicht worden verkregen. Het
past evenwel niet in de doelstellingen van het onderzoek om een maximaal
scenario te ontwikkelen ten behoeve van een situatie waarin oppervlaktewater onbruikbaar is geworden (zie ook voorafgaande be~ntwoording inzake
combinatiewinning).
2.2

Technische Commissie Grondwaterbeheer (TCGB)
Advies

De commissie is van oordeel dat onduidelijkheid kan ontstaan over de
vraag wie verantwoordelijk is voor de afzonderlijke delen van het te verrichten onderzoek.
Beantwoording
De richtlijnen geven in hoofdstuk 1 aan hoe de rolverdeling is in de
mer-procedure en hoe deze tot stand is gekomen.
Advies
De commissie is van oordeel dat bij fase 2 zoveel mogelijk lokaties dienen te worden betrokken gelet op het beperkt aantal potentiele winlokaties. Keuzes die lokaties do en afvallen dienen beargumenteerd te worden.
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Beantwoording
Inderdaad telt het gebied op grond van een globale beoordeling weinig
geschikte potentiele lokaties gezien de vele belangen die in het gebied
spelen. Ret onderzoek van de eerste fase strekt er juist toe om ook de op
het eerste oog weinig kansrijke lokaties toch te betrekken in de studie.
Riertoe is in paragraaf 4.2 van de richtlijnen aangegeven hoe lokaties
gedefinieerd c.q. bepaald dienen te worden. Vervolgens blijven aan de
hand van een weging van de lokaties (zie 4.4 van de richtlijnen) en de
formulering en vergelijking van beleidsalternatieven (zie 4.6 en 6 van de
richtlijnen) een aantal veelbelovende lokaties over, die in fase 2
onderzocht dienen te worden. Roofdstuk 1 geeft nader aan hoe fase 1 en
fase 2 zich tot elkaar verhouden. Beleids- matige keuzes, hetzij
tussentijds, hetzij tijdens de vergunningenprocedu~e.
zullen
beargumenteerd worden.
Advies
De commissie vraagt zich af in hoeverre de geplande 25 miljoen m3/jaar
een vast uitgangspunt is en of overwogen wordt om van andere winmethoden
•
gebruik te maken.
Beantwoording
Zie bij 1.1 en onder 1.4 van deze bijlage.
Advies
: ~. ',~ ::,

De commissie stemt In met de wijze waarop zij betrokken wordt in de procedure.
Beantwoording
De door de TCGB bedoelde procedure wijkt af van de procedure die in de
startnotitie staat beschreven. In de vergunningenprocedure ontvangt de
TCGB onmiddellijk na afloop van het onderzoek het onderzoeksrapport ter
beoordeling, waarvoor de commissie circa 3 maanden krijgt. Ret bevoegd
gezag beoordee't ondertussen het MER en de ingediende vergunningaanvragen
op aanvaardbaarheid respectievelijk ontvankelijkheid. Vervolgens worden
de aanvragen en het MER bekend gemaakt, waarbij het advies van de TCGB
gevoegd zal worden. In het verdere verloop van de procedure heeft de TCGB
weer nagenoeg dezelfde rol als de commissie-mer. Deze procedure doet
recht aan de bijzondere positie die de TCGB inneemt bij vergunningaanvragen krachtens de Grondwaterwet.
Advies
Ret resterende deel van het advies heeft betrekking op het onderzoek naar
de gevolgen voor het milieu.
BeantwoordiQK
Dit onderdeel van het advies is vrijwel in z'n geheel overgenomen in de
richtlijnen. In afwijking van het TCGB-advies noemen wij niet nadrukkelijk een bepaalde onderzoeks- en voorspellingsmethode. Wij geven er de
voorkeur aan een opsomming van te gebruiken methoden in bijlage 2 te
geven, daarmee de initiatiefnerner ruimte latend v~~r een (gemotiveerde)
keuze.

-8-

2.3.

Gemeente Nieuw-Lekkerland
Reactie

Gemeente heeft stukken te laat ontvangen, zodat vooraf vereiste publicatie niet meer mogelijk was.
Beantwoording
Deze opmerking berust vermoede1ijk op een misverstand. In het kader van
de MER-procedure verzorgt het bevoegd gezag (i.e. de provincie) de vereiste publicatie. In het onderhavige geval heeft de provincie tijdig voor
deze pub1icatie zorggedragen. Aan de gemeente is s1echts verzocht de
stukken vanaf 31 augustus 1987 ter inzage te leggen. Aangezien de stukken
de gemeente op 26 augustus 1987 hebben bereikt, kon onzes irtziens ruimschoots aan dat verzoek worden voldaan.
Reactie
Gemeerite refereert aan eerdere correspondentie met gedeputeerde staten
naar aanleiding van vergunningaanvraag A. en V. voor grondwaterwinning;
gemeente benadrukt nade1ige gevolgen van grondwaterwinning.
De richtlijnen voorzien in een onderzoek waarin ook de effecten ten aanzien van zettingen worden betrokken.
Reactie
Gemeente informeert naar naleving van verleende vergunning voor de bestaande grondwaterwinning in Nieuw-Lekkerland ..
Beantwoordif!g
Deze opmerking houdt geen direct verband met de richtlijnen van het
onderhavige MER. WeI kan worden opgemerkt dat het waterleidingbedrijf
thans uitvoering geeft aan de voorschriften.
Reactie
Burgemeester en wethouders plaatsen vraagtekens bij geschiktheid van
oeverinfiltraat, dit in verband met de vuiler wordende Rijn.
Beantwoording
Door vergaande zuivering kan in belangrijke mate in dit probleem voorzien
worden. Wij achten het principieel niet juist om vanwege de verontreiniging van de rivier de winning van oevergrondwater op te geven.

1229c/AVD
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2.4.

Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
Reactie

Ret hoogheemraadschap merkt het volgende op:
startnotitie geeft te weinig aandacht aan effecten op andere elementen
in het leef- en werkmilieu;
notitie dient zich te beperken tot de effecten van de grondwateronttrekkingen;
notitie bevat geen hoofdstuk met be trekking tot de financiele aspecten;
hoogheemraadschap merkt op dat niet wordt stil gestaan bij de vraag of
vernatting acceptabel is en evenmin hoe dan de oorspronkelijke situatie gehandhaafd moet worden;
,
effecten op dijken en afvoer door polderleidingen krijgen te weinig
aandacht;
daar waar oorspronkelijke ontwateringsdiepte gehandhaafd moet worden,
dienen de kosten van de maatregelen ten laste te komen van de drinkwatervoorziening.
Beantwoording
De startnotitie heeft slechts ten doel in kwalitatieve termen aan te geyen wat de problematiek is die samenhangt met de voorgenomen activiteit.
De mate waarin een thema aandacht krijgt in deze beschrijving, is niet
bepalend voor de uitgebreidheid waarmee dit thema betrokken wordt bij het
effectenonderzoek (zie o.a. hoofdstukken 4 en 8 van de richtlijnen) en
het gewicht dat dit krijgt bij de afweging ten behoeve van de vergunningverlening.
Reactie
Een aantal beleidsuitspraken in de startnotitie draagt een suggestief
karakter bijvoorbeeld de uitspraak, dat gebruik is gemaakt van
verontreinigd materiaal bij de aanleg van dijken en wegen.
Beantwoording
In het recente verleden zlJn diverse instanties betrokken geweest bij
discussies over de te gebruiken materialen bij de dijkverzwaringen. Algemeen erkend daarbij werd dat de gebruikte materialen een verontreiningsrisico in zich hebben. In het onderzoek wordt dijkverzwaring beschouwd
als autonome ontwikkeling.
2.5.

Gemeente Vianen

Reactie
De gemeente pleit ervoor aandacht te besteden aan het feit dat er een
aantal ontgrondingslocaties in het onderzoeksgebied zullen worden opgevuld met afvalstoffen die mogelijk de kwaliteit van het grondwater kunnen
bedreigen.
Beantwoording
Mogelijke effecten van de verontreinigingslokatie dienen op grond van de
richtlijnen in het MER meegenomen te worden ( zie 4.3.2. en 8.2.2.).
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2.6.

Stichting Natuur en Milieu

Reactie
De schatting van de behoefte aan drinkwater wordt niet onderbouwd.
Beantwoording
Zie 1.4. van deze bijlage.
Reactie
De stichting is van mening dat uitbreiding van de winning eerst aan de
orde is als de capacateit van Rotterdam volledig benut is.
Beantwoording
Zie 1.1. van deze bijlage.
Reactie
Door verbetering en uitbreiding van het distributiesysteem kunnen een
aanta1 kne1punten worden opgelost.
Beantwoording
De provincie is doende om gezamenlijk met de VEWIN een leveringsstructuul
te ontwerpen die ook voor calamiteuze omstandigheden de drinkwatervoorziening zo goed mogelijk moet garanderen. Dit houdt tevens in dat naar dE
infrastructuur gekeken wordt. Ret verbeteren van de infrastructuur zal
geen deel uitmaken van nader uit te werken varianten. In het lange termijnbeleid is deze optimalisering namelijk al betrokken bij de afweging.
Reactie
De stichting wijst op de mogelijkheden van diepte-infiltratie in de duinen.
Beantwoording
Zie 1.1. van deze bijlage.
Reactie
De stichting p1eit voor terugdringing van het (grond)waterverbruik en
bevordering van het gebruik van oppervlaktewater indien geen hoogwaardige
waterkwa1iteit is vereist.
Beantwoording
In paragraaf 2.3. van de richtlijnen wordt gevraagd aan dergelijke
maatregelen aandacht te besteden in het MER. Zie tevens 1.1 van deze
bij1age.
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Reactie
Door een stringent bodem- en grondwaterbescherrningsbeleid kan voorkomen
worden dat locaties elders ongeschikt worden voor grondwaterwinning.
Beantwoording
De opmerking onderschrijven W1J in ZlJn algerneenheid. Ret beschermingsbeleid voor andere wingebieden in de provincie is niet bij de onderhavige
richtlijnen betrokken.
Reactie
Bij onontkoambaarheid van grondwaterwinning in het onderzoeksgebied moet
in het MER aandacht besteed worden aan de mogelijkbeden om de negatieve
effecten vaar natuur en milieu te voorkomen of te compenseren.
Beantwoording
In de paragrafen 4.5 en 8.6 van de richtlijnen wordt gevraagd in het MER
aan te geven wat de nadere rnilieu-beschermende maatregelen kunnen inhouden.
Reactie
In het MER dient ook de Integratie van onttrekking en ontwatering behandeld te worden.
Beantwoording
In Zuid-Ro11and zijn de effecten van een grondwateronttrekking op de ontwateringstoestand van de landbouwpercelen relatief gering. Integratie van
onttrekking en ontwatering vorrnt daarom geen onderdeel van de studie. Wel
zal de studie aandacht schenken aan de verlagingen van de freatische
grondwaterstand.
Reactie
Diepinfi1tratie in de A1blasserwaard en de Vijfheerenlanden rnoet in het
MER worden meegenamen.
Beantwoording
Zie 1.1. van deze bijlage.
Reactie
De stichting is van mening dat met een ruimer tijdschema kan worden gewerkt.
Beantwoording
De leveringsscenario's voor de drinkwatervoorziening in de nabije toekomst tonen aan dat een levering vanuit het onderzoeksgebied naar het
noorden al in 1992 noodzakelijk is.
l229c/AVD
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Reactie
De stichting wijst op de betekenis van de natuurwaarden in het onderzoeksgebied.
Beantwoording
Zie 1.5. van deze bijlage.
Reactie
De stichting is van mening onder verwijzing naar het grondwaterplan dat
bij de afweging van belangen een zwaar gewicht moet worden toegekend aan
het behoud en herstel van natuurwaarden.
Beantwoording
In de richtlijnen wordt gevraagd criteria aan te geven waaraan alternatieven en varianten kunnen worden getoetst (zie o.a. 2.3 en 4.4). Deze
waarden zullen o.a. gelet op 1.5 van deze bijlage een rol vervullen in
het besluitvormingsproces. Eerst bij de te nemen besluiten zal aangegeven
kunnen worden, een en ander afhankelijk van de in het MER aangegeven criteria, welke gericht aan deze waarden is toegekend mede in relatie tot
andere belangen.
2.7. Provinciale Raad voor het Milieubeheer (PRM)
Advies
Ontwikkeling van Rotterdam ware op te nemen a1s moge1ijkheid.
Beantwoording
Zie 1.1. van deze bij1age.
Advies
A. en V-onderzoek moet worden bekeken in samenhang met noorde1ijke Lekoever.
Beantwoording
Zie 1.3. van deze bij1age.
Advies
Startnotitie besteedt geen aandacht aan moge1ijkheid van import van
drinkwater of van drinkwaterfabriek.
Beantwoording
Zie 1.1. van deze bij1age.
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Advies
PRM pleit voor goede analyse van de verwachte ontwikkelingen in het
drinkwaterverbruik.
Beantwoording
Zie 1.4. van deze bijlage.
Advies
PRM pleit voor ontwikkeling van veiligstellingsbeleid, waarbij de problematiek van verontreiniging van drinkwater door calamiteiten van buiten
het gebied wordt betrokken
Beantwoording
Zie 2.1 van deze bij1age ad ca1amiteiten-alternatief.
Advies
In het MER dienen verontreiningsaspecten als vermesting en verzuring te
worden betrokken.
Beantwoording
Zie 1.2. van deze bijlage.
Advies
In het MER dient een aanduiding te worden opgenomen omtrent plaatsen met
peilverhoging en met peilverlaging, alsmede van de effecten van beeindiging van de waterwinning.
Beantwoording
De richtlijnen schrijven voor in o.a. 8.1.8 en 8.2 dat in het MER aan
deze aspecten aandacht dient te worden besteed.
Advies
PRM merkt op dat de Vijfheerenlanden een Grote Landschappelijke Eenheid
is en adviseert bij de uitwerking van het MER hieraan aandacht te
besteden.
Beantwoording
Zie 1.5. van deze bijlage.
Advies
PRM merkt op, dat diepte van de grondwaterwinning niet goed is aangegeven.
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Beantwoording
Bij probleemstelling en doel wordt een beschrijving van de activiteit
gevraagd. De diepte van de winning dient op grond van de richtlijnen beschouwd te worden als een in het MER uit te werken bouwsteen.
Advies
PRM meent dat de mogelijkheden van diepinfiltratie verder onderzocht moeten worden.
Beantwoording
Zie 1.1. van deze bijlage.
Advies
PR~l mist aandacht voor wederzijdse belnvloeding van industriele onttrekkingen en de nieuwe grondwateronttrekkingen.

Beantwoording
In de geo-hYdrologische basisberekeningen worden bestaande onttrekkingen
ingevoerd. Mochten particuliere grondwateronttrekkingen binnen de invloedssfeer liggen van geprojecteerde winningen, dan zal dit feit bij de
afweging worden betrokken.
.
Advies
P~~

merkt op dat op lijst van belanghebbenden Rijkswaterstaat en de Landinrichtingscommissie Vijfheeren1anden ontbreken.
Beantwoording

Rijkswaterstaat is naar ons oordeel geen onmiddellijk betrokkene bij winningen uit oevergrondwater; de Landinrichtingscommissie is inderdaad een
bij het onderzoek betrokken instantie. De richtlijnen zullen aan deze
commissie worden toegezonden.
Advies
PRM mist in de startnotitie een opmerking over de toepassing van het relatienotabeleid in de Vijfheeren1anden.
Beantwoording
Zie 1.5. van deze bijlage.
2.8.

Ministerie van Landbouw en Visserij, Directeur Landbouw, Natuur en
Openluchtrecreatie in de provincie Zuid-Holland

Advies
De directeur merkt op, dat de landinrichtingscommissies van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden tot de belanghebbenden behoren.
1229c/AVD
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Beantwoording
Zie 2.7 van deze bij1age bij de desbetreffende passage.
Advies

In de richt1ijnen moet ook aandacht worden besteed aan het beleid zoa1s
verwoord in de Relatienota en in de aanwijzing van beheers- en
reservaatsgebieden.
Beantwoording
Zie 1.5 van deze bij1age.
Advies
De directeur is van mening, dat winning langs de randen van het gebied
verzilt grondwater aantrekt uit het centrale deel van de A1blasserwaard
en dat daardoor een nadelige invloed kan ontstaan op land- en tuinbouw en
op natuur.
Beantwoording
De winningen zulen worden geconcentreerd langs de Lekoever op re1atief
grote afstand van het centrale deel van de A1blasserwaard. Enig effect op
de verzi1tingssituatie is daarom niet te verwachten.
Advies
De directeur gaat er van uit dat niet uitsluitend de op de kaart in de
startnotitie voorkomende natuurgebieden worden meegenomen in de effectbeschrijving. Hij vraagt daarnaast specifieke aandacht v~~r een aantal door
hem met name genoemde gebieden.
Beantwoording
Zie 1.5 van deze bij1age.
Advies
In de richtlijnen moet aandacht worden besteed aan de gevolgen voor de
exploitatie van bedrijven van beperkende bepalingen ten aanzien van o.a.
de mestgift.
Beantwoording
De richt1ijnen vragen om aandacht te besteden aan de consequenties van
het aanwijzen van een grondwaterbeschermingsgebied en aan de schade-aspecten v~~r onder andere de 1andbouw (zie ook 1.2. van deze bij1age).
Advies
De directeur wijst erop, dat het gebied de Vijfheerenlanden een Grote
Landschappelijke Eenheid is.
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Beantwoording
Zie 1.5. van deze bijlage.
2.9

Stichting "Het Zuidhollands Landschap"

De stichting sluit zich in grate lijnen aan bij de reactie van de Stichting Natuur en Milieu (zie 2.6 van deze bijlage), maar voegt daaraan de
volgende opmerkingen toe:
Reactie
De stichting suggereert levering van Rotterdams water aan het westelijk
deel van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, zij het niet in die
omvang die wordt voorgestaan in 2.6.
Beantwoording
Zie 1.1 van deze bijlage.
Reactie
De stichting pleit voor maatregelen die tot minder waterverbruik leiden.
Beantwoording
De richtlijnen van par'agraaf 2.3 vragen hier aandacht

VOOL

Reactie
De stichting refereert aan de mogelijkheid van het optreden van effecten
van de voorgenomen winning buiten de onmiddellijke omgeving en van winningen elders in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Beantwoording
Paragraaf 7.1 van de richtlijnen strekt ertoe dat, indien elders
belangrijke effecten optreden, het onderzoek zich ook op deze effecten
dient te richten. Bestaande grondwaterwinningen behoren tot de auto nome
ontwikkelingen, zij worden ingevoerd in het geo-hydrologisch model en
alzo betrokken in het effecten-onderzoek.
Reactie
De stichting wijst op de noodzaak om de kwel te handhaven als belangrijke
voorwaarde voor het voortbestaan van vele natuurwaarden, zowel in de
Alblasserwaard als de Vijfheerenlanden.
Beantwoording
Dit wordt ook onderkend in de startnotitie. Het effectenonderzoek, in het
bijzonder dat volgens hoofdstuk 8 van de richtlijnen, dient ertoe de relatie tussen kwel en natuurwaarden inzichtelijk te maken. De mate van
aantasting van de natuurwaarden door een afname van de kwel zal betrokken
worden bij het afwegingsproces.
l229c/AVD
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Reactie
De stichting bepleit een betere afstemming van polderpeilregeling en
grondwaterwinning.
Beantwoording
Ret is inderdaad noodzakelijk dat in gebieden waar zowel grondwater gewonnen wordt op grote schaal als ook landinrichtingsprajecten worden uitgevoerd, de curnulatie van effecten bestudeerd wordt teneinde te voorkomen
dat onaanvaardbaar schaden van belangen optreedt. Vaor dit onderzoek
houdt dit in dat inzicht moet worden verkregen welke effecten zijn opgetreden als gevolg van de ruilverkaveling. Zie daartoe ook de hoofdstukken
3 en 7 van de richtlijnen.
2.10

NV Nederlandse Gasunie.

Reactie
Bij de ontwikkeling van grondwaterwinprojecten dient met bestaand beleid
ten aanzien van leidingen rekening te worden gehouden. Een en ander in
verband met aan te houden beschermingszones.
Beantwoording
In paragraaf 3.4 van de richtlijnen wordt gevraagd het relevante (bestaande) beleid onder andere met be trekking tot leidingen aan te geven.
Reactie
De Gasunie hecht eraan dat aandacht wordt besteed aan de gevolgen van
zettingen v~~r haar leidingen.
Beantwoording
In de richtlijnen wordt gevraagd om zettingen te berekenen en de gevolgen
daarvan o.a. voor leidingen aan te geven (zie o.a. 4.3.2, 8.2.4 en 8.4).
2.11

Gemeente Liesveld

Reactie
De gemeente benadrukt dat schade kan optreden als gevolg van een grondwaterwinning en vraagt zich in dit verband af hoe exact de effecten te
voorspellen zijn, hoe kan worden aangetoond dat eventuele schades in de
toekomst het gevolg zijn van de grondwateronttrekking en hoe de schadevergoedingsprocedure er uit zal komen te zien. De gemeente pleit voor een
diepgaand onderzoek naar de effecten.
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Beantwoording
De hoofdstukken 4 en 8 van de richtlijnen schrijven v~~r dat naar deze
aspecten onderzoek moet worden gedaan en op welke wijze. De richtlijnen
schrijven voor dat dit dient te geschieden met geschikt gebleken onderzoekrnethodes. In hoofdstuk 10 van de richtlijnen wordt een evaluatie
voorgeschreven die ten doel heeft de opgetreden effecten te toetsen aan
de voorspelde effecten. Een complicatie daarbij, zeker wanneer het gaat
om eventuele schadeuitkeringen, is dat andere ontwikkelingen in het
gebied ook invloed hebben op de betrokken belangen. De Grondwaterwet kent
~en schadevergoedingsprocedure.
Reactie
De gemeente rnerkt op, dat binnen de gemeentegrenzen vier potentiele wingebieden liggen.
Beantwoording
De gemeente gaat hierbij af op de bij de startnotitie gevoegde kaart van
het onderzoeksgebied. De hierin opgenomen potentiele waterwingebieden
stammen van de plankaart van het streekplan Zuid-Hol1and Dost. In het MER
wordt aan deze potentiele lokaties evenwel niet a priori een bijzondere
plaats toegekend.
2.12: De Gewestelijke Raad voor Zuid-Holland van het Landbouwschap
Reactie
De raad rnerkt op, dat nieuwe winprojecten ruimtebeslag leggen op agrarische gronden.
Beantwoording
Deze opmerking van de raad is in haar algemeenheid juist. In de richt1ijnen wordt echter gevraagd hieraan de nodige aandacht te besteden in het
MER.
Reactie
De raad rnerkt op dat ver1aging van de freatische grondwaterstand de bewerkbaarheid en het opbrengend vermogen van de grond beinvloedt.
Beantwoording
In de richtlijnen wordt gevraagd deze gevo1gen voor de landbouw in het
MER aan te geven (zie 4.3.2 en 8.4.1).
Reactie
De raad wijst erop dat zettingen hun weers1ag hebben op funderingen.
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Beantwoording
In de richtlijnen wordt gevraagd om zettingen te berekenen en de gevolgen
daarvan aan te geven (zie o.a. 4.3.2. en 8.2.4. en 8.4).
Reactie
De raad tekent aan dat de aanwIJzlng van grondwaterbeschermingsgebieden
beperkingen met zich meebrengt voor de bedrijfsvoeridg'van de landbouw.
Beantwoording
Zie 2.7 van deze bijlage bij de desbetreffende passage.
Reactie
De raad meent dat het MER ook moet ingaan op de bepaling van de grenzen
van de grondwaterbeschermingsgebieden.
Beantwoording
De aanwIJzlng van deze gebieden is mede afhankelijk van de uitkomsten van
het onderhavige MER. Ret is onze opzet de procedure voor de aanwijzing
van nieuwe grondwaterbeschermingsgebieden zovee1 moge1ijk te harmonieren
met de procedure voor de vergunningen voor de grondwaterwinningen.
Reactie
-:,::;~::.,>.'

De raad is van mening dat in het MER ingegaan moet worden op effecten van
eventue1e beeindiging van grondwaterwinningen.
Beantwoording
Zie 2.14 van deze bij1age bij de desbetreffende passage.
2.13. Gemeente Giessenlanden
Reactie
De gemeente Giessenlanden is van oordeel dat in het MER zorgvuldiger aandacht moet worden besteed aan schade als gevo1g van het onttrekken van
water dan in de startnotitie het geval is.
Beantwoording
De hoofdstukken 4 en 8 van de richtlijnen strekken ertoe dat uitgebreid
onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van het onttrekken van grondwater.
2.14. Provincia1e Commissie

v~~r

het Waterbeheer

Advies
De commissie is van mening dat uitbreiding van de winning eerst aan de
orde is als de capaciteit van Rotterdam volledig benut is.
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Beantwoording
Zie 1.1. van deze bij1age.
Advies
De commissie wijst op de moge1ijkheden van diepinfi1tratie in de duinen.
Beantwoording
Zie 1.1. van deze bijlage.
Advies
De winningsomvang mag niet groter z1Jn dan strikt noodzake1{jk is; het
MER moet gedetailleerde informatie bevatten over de toekomstige waterbehoefte.
Beantwoording
Zie 1.4. van deze bij1age.
Advies
De huidige en potentie1e grondwaterwinningen dienen door een stringent
bodem- en grondwaterbeschermingsbe1eid te worden vei1ig geste1d.
Beantwoording
Zie 2.6 van deze bij1age bij de desbetreffende passage.
Advies
Ret onderzoeksgebied moet worden bekeken in samenhang met de noorde1ijke
Lekoever.
Beantwoording
Zie 1.3. van deze bijlage.
Advies
Diepinfi1tratie in de Alb1asserwaard en de Vijfheeren1anden is een potentiee1 produktiemiddel.
Beantwoording
Zie 1.1. van deze bijlage.
Advies
Ret MER dient ook in te gaan op de mogelijkheden om de negatieve gevolgen
voor natuur, milieu en landbouw te voorkomen of te compenseren.
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Beantwoording
In de richt1ijnen wordt ,evraa~d om voor de verschi11ende a1ternatieven
en/of locaties mi1ieu-beschermende maatrege1en aan te ~even (zie 4.5 en

8.6) .
Advies
Het MER dient sti1 te staan bij de effecten van
waterwinning.

beeindi~ing

van de grond-

Beantwoording
In de richt1ijnen wordt gevraagd hieraan aandacht te besteden (zie
8.1.8.).
Advies
Er kan met een ruimer tijdschema worden gewerkt.
Beantwoording
Zie 2.6 van deze bij1age bij de betreffende passage.
2.1S. Gemeente

Leerda~

Reactie
De gemeente Leerdam ziet in de startnotitie geen aan1eiding tot het maken
van opmerkingen.
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BIJLAGE 2. Methodieken en referenties in verband met het bepalen van effecten
1. Anonymus

De invloed van de waterhuishouding op de landbouwkundige produktie; rapport van de werkgroep HELP-tabel.
Mededelingen Landinrichtingsdienst 176, Utrecht april
1987.
2. Anonymus
Ecologische Aspecten van Grondwaterwinning, Commissie
Grondwaterwet Waterleidingbedrijven.
Eindrapport werkgroep EcoGroWa. Utrecht 1987.
3. Dijkema M.P.
Een schema voor de ecohydrologische beschrijving van nae.a.
tuurgebieden.
SWNBL rapport lao Utrecht 1985.
Ecohydrologische beschrijvingen en een vergelijking van
4. Dijkema M.P.
een tiental natuurgebieden.
SWNBL rapport lb. Utrecht 1985.
Handleiding bij het Waflo-model.
5. Fahner F. ,
Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Leersum 1987.
Wiertz J.
6. Grootj ans A.P. Changes of groundwaterregime in wet meadows.
Proefschrift Rijksuniversiteit van Groningen 1985.
7. Grootj ans A.P. De invloed van ingrepen in de waterhuishouding op de
verspreiding van moeras- en hooilandplanten.
SWNBL rapport lc. Utrecht 1986.
Landschapsecologische methodenstudie naar de effecten
8. Jansen, A.'J.M.
Diggelen R.
van grondwaterwinning Langbroek.
Bureau voor landschapsecologisch onderzoek. Leeuwarden
1987.
9. Kok A.
Ontwikkelingen omtrent de methode van natuur effectvoorspel1ing in de reGB rapporten.
rCGB. Utrecht 1987.
10. Lyon De M.J.H. Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en bodemgeRoelofs J.G.M. steldheid.
Laboratorium voor Aquatische Ecologie, Katholieke Universiteit Nijmegen 1986.
Studie bouwtechnische gevolgen diepe grondwaterwinning
11. Anonymus
te Langerak.
Adviesbureau voor Bouwtechniek. April 1984.
12. Anonymus
Aanbevelingen voor het geohydrologisch onderzoek ter
onderbouwing van vergunningaanvragen voor grondwateronttrekking
Cogrowa, 1983.
13. Anonymus
Landbouwkundige aspecten van grondwateronttrekking
Cogrowa, 1984.
Verspreiding en ecologie van wilde planten in Zuid14. Clausman,
P.H.M.A., van
Holland.
Wijngaarden W. Deelrapport la, waarderingsparameters PPD Zuid-Holland,
1984.
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15. Barendregt A.

Wassen M.J.,
de Smidt J.T.
Lippe F.
16. Barendregt A.
de Smidt J. 1.
Wasser M.J.
17. Anonymus

Ingreep effectvoorspelling voor waterbeheer 3(1) I 41-55
1986
Relaties tussen milieufactoren en water- en moerasplanten 1985.
Effectvoorspelling.
Dee1 IV Bodem, reeks Milieu-effectrapportage. nr. 22

Vrom/L&V.

Effectvoorspelling.
Deel V Planten, Dieren en Ecosystemen. reeks Milieu-effectrapportage, nr. 23 VROM/L&V.
19. Stevens R.A.M. Het CML-ecotopensysteem, uitwerking voor noordwest en
Runhaar J;.
zuidwest-Nederland.
Rapportage van studie in opdracht van RPD (in druk).
Groen L.L.G.
18. Anonymus
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BIJLAGE 3
Geohydrologisch model
Als grondwaterstromingsmodel moet een regionaal numeriek wiskundig model
worden toegepast.
Beschrijving van het model
Omdat een model waarschijnlijk niet het gehele studiegebied kan omvatten.
zullen verschillende modellen nodig zijn. Omdat tussen de winning en de
rivieren een aantal knoppunten nodig zijn, dient de elementgrootte,hier te
worden aangepast.
'
In de situatie dat de invloeden van verschillende winningen elkaar overlappen, dient naast de invioed van elke winning afzonderlijk ook de gezamenlijke winningsinvioed te worden aangegeven. Voor de bepaling van de
invloed van de bestaande winningen dient te worden uitgegaan van de vergunde wincapaciteit.
Het model moet worden geijkt op een werkelijke situatie, hetgeen inhoudt
dat de opgetreden grondwaterstijghoogten en afvoer worden gesimuleerd.
Daarbij dient zowel een zomer- als een wintersituatie in de berekeningen
te worden betrokken, Na ijking van het model moeten de kwel--/wegzijgingshoeveelheden van het bestudeerde gebied worden aangegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van oude stroomgeulen.
Invoer van gegevens
Aan de onderscheiden pakketten moeten de waarden van de geohydrologische
parameters zoals kD- en C-waarden worden toegekend voor zover deze uit
geohydrologische studies bekend zijn. Verdere invulling zal allereerst
door middel van modelijking dienen te geschieden; zonodig dient aanvullend
onderzoek te worden verricht. De aanwezigheid van oppervlaktewater moet
zodanig in het systeem beschreven worden dat veranderingen van het [reatisch vlak kunnen worden bepaald. Dit houdt in dat de waarden voor drainageweerstanden en bodemweerstanden van rivieren moeten worden toegekend.
Indien het niet mogelijk is om bepaalde relevante parameterwaarden met
modelijkinE te bepaIen, zal hiernaar nader onderzoek moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt naast de weerstand van het afdekkende pakket met name
gedacht aan de weerstanden onder de rivieren en hoe de aanwezigheid van
donken een rol speeit in het hydrologische systeem.
Waarnemingen en analyses van grondwaterstijghoogten in enkele raaien loodrecht op de rivier kunnen hierover mogelijk meer informatie verschaffen.
Aantal en plaats van de Laaien is afhankelijk van de thans beschikbare
informatie en de geohydrologische vergelijkbaarheid van winiocaties.
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