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1. INLEIDING 

Deinitiatiefnemer, N.V. WaterleidingbedrijfMidden-Nederland (WMN), dientop 
grond van het Waterhuishoudingsplan Provincie Utrecht (1992) voor de win
ning van 15 miljoen m3 grondwater een alternatief metals grondstof opper
vlaktewater te ontwikkelen. Voor de winning en zuivertng zijn diverse varianten 
denkbaar. WMN heeft een voorkeur voor het altematief waarbij het oppervlak
tewater als oeverfiltraat wordt gewonnen, vervolgens na zuivering via diep
infiltratie in de bodem wordt gebracht, waarna het na behandeling als drink
water wordt gedistribueerd. Dit concept wordt door WMN en verder in dit ad
vies aangeduid als "oeverfiltraatwinning en diepinfiltratie" en afgekort als 
"Oedi". 

Op grond van het besluit milieu-effectrapportage (m.e.r.), artikel 15.2, is de 
infiltratie van water in de bodem of grondwateronttrekking (van meer dan 3 
miljoen m3

) m.e.r.-plichtig. Dit houdt in dat een milieu-effectrapport (MER) 
dient te worden geschreven en de procedure zoals beschreven in hoofdstuk 7 
van de Wet milieubeheer dient te worden doorlopen. Gedeputeerde Staten van 
Utrecht zijn bevoegd gezag voor de vergunningverlening op grond van de 
Grondwaterwet en daarmee ook in de m.e.r.-procedure. 

Per brief van 18 november 1996 (bijlage 1) heeft het bevoegd gezag de Commis
sie voor de milieu-effectrapportage in de gelegenheid gesteld advies uit te 
brengen over de inhoud van het MER. Het MER werd op 27 november 1996 in 
de Staatscourant bekend gemaakt (bijlage 2). Het MER heeft van 25 november 
1996 tot 11 januari 1997 ter inzage gelegen. 

De Commissie heeft beoordeeld of het MER voldoende informatie bevat om het 
milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming en daarbij 
op grond van artikel 7. 26 van de Wm getoetst: 

aan de richtlijnen voor het MER1
], zoals vastgesteld in december 1995; 

op eventuele onjuistheden2
]; 

aan de wettelijke re gels voor de inhoud van een MER3
]. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep uit de Commissie voor de milieu-ef
fectrapportage. De samenstelling van de werkgroep is gegeven in bijlage 3. De 
werkgroep treedt op namens de Commissie voor de milieu-effectrapportage en 
wordt daarom verder in dit advies 'de Commissie' genoemd. Bij de opstelling 
van haar advies heeft de Commissie rekening gehouden met de via het bevoegd 
gezag ontvangen adviezen, commentaren en opmerkingen, voor zover deze reac
ties betrekking hebben op de milieu-aspecten van de voorgenomen activiteit. 
In bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van deze reacties. 

Wm, artikel 7.23, lid 2 . 

2 Wm, artikel 7.23, lid 2 . 

3 Wm, artikel 7.10. 
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2. OORDEEL OVER HET MER 

De Commissie is van oordeel dat het MER voldoende informatie bevat om het 
milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. 

De grote hoeveelheid inf ormatie die is gegenereerd is goed toegankelijk gepre
senteerd, waardoor een goed beeld op de vele keuzemogeltjkheden en de 
milieugevolgen wordt geboden. Doordat het Oedi-concept met andere concepten 
is vergeleken met behulp van de methodiek van het Beleidsplan Drink- en in
dustriewatervoorziening blijkt dat met dit concept binnen de Utrechtse situatie 
aan het drinkwater- en het anti-verdrogingsdoel kan worden voldaan. De 
Commissie constateert dat dit mogelijk ook voor twee andere concepten geldt. 
De gehanteerde ecologische en hydrologische effectvoorspellingsmodellen zijn 
overeenkomstig de stand der kennis en correct toegepast, de milieuhygieeni
sche gevolgen goed beschreven, en de uitkomsten juist geinterpreteerd. 

De Commissie constateert mede op grond van de voorliggende informatie dat 
er door de verwachte eff ecten van waterbesparing verdere mogelijkheden zijn 
voor verdrogingsbestrijding. Zij beveelt aan deze mogelijkheden bij de verdere 
besluitvorming te betrekken.4

) 

Voorts is voor de besluitvorming inzake de beleidskeuze voor "Oedi" en voor de 
locatiekeuzen relevante informatie beschikbaar in de vorm van de resultaten 
van het onderzoek "Grondwaterbeheer Midden Nederland"5

) (GMN) en de daar
op volgende studies (Drinkwatervoorziening Midden Nederland en Goed Water 
Centraal)6

). De Commissie beveelt aan deze informatie bij de verdere besluitvor
ming te betrekken. 

Op deze onderwerpen wordt in het volgende hoofdstuk een toelichting gegeven 
waarbij de aanbevelingen verder worden uitgewerkt. Daarbij wordt eerst op de 
probleemstelling en het doel van het project en vervolgens op de informatie over 
de beleids- en locatiekeuzes ingegaan. 

4 Zie ook bijlage 4, inspraakreactie nr. 17. Hiertn merkt de Stlchtse Milieufederatie op: "Bovendien willen w1j nog 
eens benadrukken dat het onderhavige project slechts gedeeltelijk een oplossing kan betekenen voor het 
verdrogingsprobleem in de provincie." 

5 Grondwaterbeheer Midden Nederland: Een nieuwevenwicht, Stuurgroep Grondwaterbeheer Midden Nederland. 
november 1992. 

6 Zie ook bijlage 4, inspraakreactie nr. 13. 
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3. 

3.1 

3.2 

.AANBEVELINGEN VOOR VERDERE BESLUITVORMING EN EVALUATIE 
ACHTERAF 

Probleemstelling en doel 

Waterbesparlng 
Een van de doelstellingen van het Vewin Milieu Plan, dat door WMN mede is 
ondertekend, is de vermindering van het waterverbruik. Naast de gerichte be
strijding van verspilling zijn er initiatieven voor de inzet van antler water dan 
grondwater en gebruik van zogenaamd "grijs" water7

]. Inmiddels is veel kennis 
beschikbaar over de mogelijkheden voor duurzame waterlevering8]. 

Prognose drinkwaterverbruik 
In het MER wordt uitgegaan van een prognose van het drinkwatergebruik in 
2020 van 111 ,81 miljoen m3 per jaar. Er wordt uitgegaan van de volledige dek
king van de geprognotiseerde behoefte. In de vergunningaanvragen wordt 
echter gemeld <lat de waterbesparing inmiddels taakstelling is. Dit leidt tot een 
lagere prognose van 96,97 miljoen m3 per jaar in 2020. Er is dus sprake van 
een verschil van 14,84 miljoen m 3 per jaar, ongeveer de omvang van het Oedi
project (15 miljoen m3 per jaar). Dit leidt tot de conclusie dater verdergaande 
mogelijkheden zijn voor de reductie van grondwaterwinningen. 

De Commissie beveelt aan om de mogelijkheden te onderzoeken om de 
verwachte besparing op het drinkwatergebruik te gebruiken voor verdere 
reductie van grondwaterwinningen met het doel de verdroging verder 
terug te dringen. 

Beleidskeuzes 

In het MER worden alternatieven op drie niveaus afgewogen met de nadruk op 
de locatiekeuze- en inrichtingsniveaus. Daarbij wordt erkend dat een afweging 
op drie niveaus kan leiden tot suboptimalisatie voor de totale afweging. De 
Commissie vestigt de aandacht op twee opties waarmee mogelijk ook aan het 
drinkwater- en het antiverdrogingsdoel kan worden voldaan9

]. 

7 Zie ook bijlage 4, inspraakreacties nrs. 1, 4 en 17. 

8 Zie ook bijlage 4, inspraakreactie nr. 1. 

9 Zie ook bijlage 4, inspraakreactie nr. 17. Hierin merkt de Stichtse Milieufederatie op: " ... dat wij met name op 
het punt van oeverfiltratle pleiten voor nadere bezinning. Er zijn alternatieven die waarschijnlijk de voorkeur 
verdienen, maar waarvan nog niet alle gegevens zijn gepresenteerd, wat een goede afweging nog in de weg staat." 
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Importeren Flevolands grondwater 
Een optie die niet aan de orde komt is de "import" van grondwater uit Fle
voland. Door de Flevolandse Drinkwater Maatschappij (FDM) is in augustus 
1995 een startnotitie101 gepubliceerd voor de winning van 25 miljoen m3 grond
water per jaar, gekoppeld aan reductie van grondwaterwinning "op het oude 
land". WMN heeft indertijd aangegeven hiervan 10 miljoen m3 te willen im
porteren. 

In het rapport van de stuurgroep Grondwaterbeheer Midden Nederland, waarin 
de grondwatersysteembenadering is toegepast, wordt geconcludeerd dat real
locatie van grondwaterwinning naar Flevoland een oplossing biedt voor de 
drinkwatervoorziening waarbij sprake is van minimale aantasting van het 
regionale watersysteem doordat grondwater wordt gewonnen aan het einde van 
het grondwatersysteem. Bij een dergelijke winning wordt geen grondwater aan 
het begin van de stroombaan gewonnen zoals bij de diepinftltratielokaties op 
de Utrechtse heuvelrug. Daamaast wordt gesteld <lat vanaf het jaar 2000 de 
inzet van oppervlaktewaterprojecten van circa 50 tot 60 miljoen m 3 noodzake
lijk is, te realiseren onder meer langs de Nederrijn en de Lek. Het Oedi-project 
past binnen deze laatste categorie projecten. 

Uit het MER blijkt niet hoe de optie "Importeren Flevolands grondwater" zich 
verhoudt tot, en of deze zou kunnen dienen als altematief voor, het Oedi
project dan wel daarnaast een rol in de Utrechtse drinkwatervoorziening zou 
kunnen spelen. 

De Commlssie beveelt aan bij de verdere besluitvorming aan te geven hoe 
verder gebruik zal worden gemaakt van de kennis die ls ontwikkeld in het 
kader van het project "Grondwaterbeheer Midden Nederland". Zij beveelt 
aan op grond van de nu beschikbare informatie aan te geven welke plaats 
de mogelijke import van Flevolands grondwater kan innemen als grondstof 
voor de Utrechtse drinkwatervoorziening en hoe deze optie zich op be
leidsniveau verhoudt tot het Oedi-project. 

Diepinfiltreren WRK-water 
Twee opties die met het Oedi-concept worden vergeleken zijn altematieven 
waarbij voorgezuiverd oppervlaktewater van de Waterleidingmaatschappij Rijn
Kennemerland (WRK) als grondstof wordt gebruikt. In het MER wordt gesteld 
<lat op grond van rationele argumenten er geen significante verschillen tussen 
de bouwstenen Oedi en diepinfiltratie van WRK-water (WRK-IN-die) zijn. Dit 
altematief wordt een uitstekend bruikbaar en realiseerbaar concept ge
noemd. 11 I Een aspect waarvan de milieugevolgen niet expliciet aan de orde ko
men, is het feit dat de er bij WRK deels sprake is van bestaande infrastructuur, 
terwijl de infrastructuur voor Oedi geheel nieuw opgericht dient te worden. 121 
In de evaluatie van de altematieven wordt een optimale bijdrage aan het anti
verdrogingsdoel als een van de argumenten voor de keuze voor het Oedi-con-

10 Zie de startnotitle van de m.e.r.-procedure Grondwaterwtnning Flevoland, die is gepubliceerd op 4 oktober 1995. 
De Commissie voor de m.e.r. heeft hierover op 5 december 1995 advies voor rtchtlijnen uitgebracht. 

11 Zie oak bijlage 4, inspraakreactie nr. 9. 

12 Zie ook bijlage 4, inspraakreactles nrs. 1 en 2 en 17. 
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3.3 

cept genoemd. De optie WRK-IN-die voldoet even goed aan de anti-verdrogings
doelstelling. 

De Commissie beveelt aan het gegeven dat bij de optie WRK-IN deels ge
bruik kan worden gemaakt van bestaande infrastructuur te betrekken bij 
de verdere besluitvorming. 

Locatiekeuzes 

In het MER wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de GMN-studie, 
waarin is gewerkt op basis van de grondwatersysteembenadering. Niet voor alle 
ingrepen wordt in het MER echter de plaats in het hydrologische systeem 
aangegeven. Daardoor wordt de invloed van die ingrepen op de ruimtelijke sa
menhang tussen kwel- en infiltratiegebieden door grondwaterstromingen niet 
duidelijk. 13

]. 

Milieugevolgen 
Zowel de positieve effecten voor de natuur van reductie van winningen als de 
negatieve effecten van een netto grondwaterwinning bij diepinfiltratie van 
oppervlaktewater kunnen naar de mening van de Commissie beter zichtbaar 
gemaakt worden door ook hier de grondwatersysteembenadering toe te passen. 
Hierbij kan evenals in het MER worden aangesloten bij de landschapsecologi
sche systeemanalyse die in het kader van het GMN-onderzoek is uitgevoerd. 
Hierdoor ontstaat niet alleen inzicht in het effect van een !ngreep op de grond
waterstand ter plaatse, maar wordt tevens duidelijk welke effecten een ingreep 
heeft elders in het landschap. 14

] Omdat in de grondwatersysteembenadering 
behalve de ruimtelijke afbakening van herkomst- en effectgebieden ook grond
waterkwaliteit en verblijftijden worden betrokken, kunnen tevens de eff ecten 
worden geevalueerd van het landgebruik in de herkomstgebieden. Op deze 
wijze kan bijvoorbeeld de route van eventueel veIVUild grondwater dat op weg 
is naar kwelgebieden, in de afweging worden betrokken. Combinatie van de 
grondwatersysteembenadering met gegevens over de verspreiding van natte 
ecosystemen kan leiden tot een beter onderbouwde keuze bij het zoeken naar 
locaties die voor reductie in aanmerking komen, locaties voor oeverfiltraatwin
ning, en locaties waar diepinfiltratie wordt gesitueerd. 

Locatiekeuze oeverf"lltraatwinning 
In de uiterwaarden is ter plaatse van de lokaties van oeverfiltraatwinning 
sprake van een verlaging van de gemiddelde grondwaterstand van 0,8 tot 1,35 
meter. De voorspelling dat deze verlaging slechts verwaarloosbaar kleine effec
ten op de vegetatie heeft is juist. Dit wordt veroorzaakt door de geringe ge
voeligheid van de huidige vegetatie voor verdroging. In het MER wordt geen 

13 Zie ook bijlage 4, inspraakreactie nr. l, waarin "een aantal specifieke knelpunten in de specifieke hydrologische 
uitgangssituatie zoals deze in de verschillende deelgebieden aanwezig is", wordt aangeduid. Ook in 
inspraakreactie nr. 16 worden specifieke knelpunten aangeduid. 

14 Zie ook bijlage 4, inspraakreactle nr. 2. Watertransportmaatschappij Rijn - Kennemerland vraagt hierin 
aandacht voor de mogelijke verstoring van de kunstmatlge kwelsituatie bij de stortplaats 't Klooster. 
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aandacht besteed aan de potenties voor de vegetatie in de autonome ontwikke 
ling als gevolg van natuurontwikkelingsprojecten. 15

] 

De Commissie beveelt aan bij de verdere besluitvorming niet alleen de 
huidige maar ook potentiele natuurwaarden te betrekken door aan te ge
ven welke concrete voomemens bestaan voor ontwikkeling van natte 
natuur in het belnvloedingsgebled. 

Locatiekeuze diepinfiltratie 
Locaties voor diepinfiltratie warden geselecteerd door toepassing van techni
sche criteria, waarbij de belangrijkste beperking is <lat alleen de huidige pomp
stations in aanmerking komen. Dit heeft als voordeel dat geen verstoring door 
bouwactiviteiten op nieuwe locaties optreedt en mogelijk minder grondstoffen 
voor het bouwen van installaties gebruikt zullen warden. Door de beperking 
van het zoekgebied tot de bestaande pompstations wordt wellicht oak een 
mogelijkheid voor milieuwinst over het hoofd gezien: de situering van diep
infiltratie op (een) locatie(s) waar de daarbij noodzakelijke winning van grond
water geen effecten heeft op natte ecosystemen. 
Voorts constateert de Commissie <lat situering van pompstation Leersum op de 
Utrechtse Heuvelrug de mogelijkheden beperkt om aan de flank van deze stuw
wal natuurwinst te boeken door de kwel te versterken. 

Afbakening studiegebied 
Het zoekgebied voor de reductie van grondwaterwinningen omvat niet de 
huidige winningen in het Gooi van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord
Holland en die van WMN zelf. Hiermee warden mogelijkheden voor de opti
malisatie van het bereiken van de antiverdrogingsdoelstellingen over het boofd 
gezien. Een uitbreiding van bet zoekgebied voor reductie tot bet Gooi is gezien 
de belangrijke ecologiscbe functie die de zoetwatervoorraad van bet Gooi vormt 
voor de ecoystemen in de Vecbtstreek en de Eemvallei ecbter wel te recbtvaar
digen. 

Mogelijk kan een integrate bescbouwing van alle winning en in bet Gooi, waarbij 
de effecten van sluiting en/ of reductie van meerdere combinaties van pomp
putten warden doorgerekend, leiden tot een meer optimale keuze van locaties 
voor reductie uit bet oogpunt verdrogingsbestrijding. 

De Commissie beveelt aan bij de besluitvorming een nadere analyse van 
de locaties voor diepinfiltratie, oeverf"lltraatwinning, en reductie van 
grondwaterwinningen uit te voeren, gebaseerd op de grondwatersysteem
benadering. Dit vereist een integratie van de resultaten van de modelsimu
laties met gegevens over landgebruik, grondwaterkwaliteit, kwel- en in
filtratie, en verspreiding van ecosystemen. 

Het doel van deze analyse is die locaties te selecteren waar zonder ef
fecten op natte ecosystemen de blj diepinflltratie noodzakelijke winning 

15 Zie ook bijlage 4, inspraakreactles nrs. 1, 5, 7, 8 en 1 7. 
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van grondwater kan plaatsvinden en waar met de reductie van winningen 
maximale natuurwinst geboekt wordt. 

Voorts beveelt de Commissie aan in het kader van het evaluatieprogram
ma de effecten op de kwelsituatie aan de flank van de Utrechtse Heuvelrug 
ter hoogte van Leersum te monitoren16

]. 

16 Zie ook bijlage 4, lnspraakreactie nr. 17. 
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BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies over het 
milieu-effectrapport 

Oeverfiltraatwinning en diepinfiltratie 
Zuid-Oost Utrecht (Oedi) 

(bijlagen 1 t/m 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van bet bevoegd gezag d.d. 18 november 1996 waarln de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

• PROVINCIE UTRECHT 

Aan de commissie voor de 
Milieu-ef fectrapportage 
Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht 

Datum 18 november 1996 
Nummer 96441061 
Uw brief van 

Uwnummer 

Bijlage div. 

Geachte dames/heren, 

Dienst water en milieu 

Pythagoraslaan 101 

Postbus 80300 

Aabobank Utrecht 

rek.nr. 39-45.11.182 

Gironr. Rabobank 254134 3508 TH Utrecht 

Telefoon 030-2589111 

Fax 030-2522564 

Commissle voor de 

Afdeling Waterstaat 
Referentie Verrips 
Ooorklesnr. 2583441 
Dienstfax 2583451 
Onderwerp MER OEDI 

Hierbij zenden wij u in vijfvoud toe het Milieu-Effectrapport 
Oevergrondwaterwinning en Diepinfiltratie (OEDI) wat door de N.V. 
Waterleidingbedrijf Midden-Nederland op 28 oktober 1996 aan one is 
overlegd. Bij het MER zijn de richtlijnen gevoegd waaraan het moet 
voldoen en de vergunningaanvragen waarop het betrekking heeft. 
In onze vergadering van 5 november 1996 hebben wij het MER aanvaard
baar verklaard. 
Ingevolge wat daarover in de Wet Milieubeheer is geregeld is het MER 
nu aan de adviseurs toegezonden, wordt het in alle betrokken gemeen
ten vanaf 25 november a.s. ter inzage gelegd en wordt er openbaar 
kennis van gegeven. 
Bijgevoegd Milieubericht is in de Staatscourant geplaatst. Voorts is 
per gemeente eenzelfde Milieubericht in de plaatselijke pers gepu
bliceerd waarin voor die gemeente de tijden zijn vermeld dat de 
stukken kunnen worden ingezien. 
In het kader van de procedure zullen op 16 december in Houten en op 
20 december in Soestduinen hoorzittingen worden gehouden. In bijge
voegde bekendmaking zijn de verdere gegevens daarover opgenomen. 
De periode waarin reakties op het MER bij ons kunnen worden inge
bracht hebben wij gesteld tot 11 januari 1997. zo spoedig mogelijk 
daarna zullen we deze aan u toezenden. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde staten van Utrecht, 
namens hen, 

\. 

- (JlY---------
A. Verrips 
bureau kwantitatief grondwaterbeheer 

I 0\ 
'··__J 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 230 
d.d. 27 november 1996 

• PROVINCIE::UTRECHT 

Milieubericht 
Dir MlritNtxJrl(;ilt gaal over hlll pro}t!d OEDI van de N. V. 
Wa1orf<lldillgbediljl Midden·lladatlalld (WMll}. OED/ staat voor 
°"llt!lf1rondwa10Mif1fl(ng err efwpi.nfilUllliO en gaat over de zorg voor 
fflJ poede dt/nAWD1M!OOl7ionlng Jn OMfbinatie mel het bestrijden 
van verdroging. 

HET OEDI PROJECT 
Go ~ling van hel OEDI project is om lnOoud le geven aan het 
bQk>fd cJ,g\ in hel Waterhuishoudingspliin Vill1 da provincie Ulrechl is 
va''ll•lo\)<I. Oaarin "'""I dal de wa~l>odiljvet1 orv- moeten 
J:Ol'9Q1\ dolt ~ hltl j.a.ar 2000. Ian 00$1on '!an MI Amo:ofdom· 
R..iltikruia.!11 no; maar as '% grond""'·aior woe~ onmoHkan van de 
"°""""'1akl dfo In 1990 wao IOO!!O!ll!Mln. 
Ooot cldor6 opgapompt (oo..,or)W.oncfw-~l1Ji r in de!! Hawolrug 10 fnrl[ltO
u;in en to.1.e r woer op ID pompcrl ken dal '\rto~:unM• wnt~rYOOJ dv 
d~l<Watorvoorzioning WO<don louozol on ~"""°" ond<>ro drlnl<w•· 
1or..,ll r<>kt<lngen gohciel ol godeoll!>iijk -· •101>9<zo1. DMrtnoo 
wo"11 ceo bolangrfjkc !Mp In do bo<10jdlng • M do ,,.<dfog;ng 9"'"· 

~MN heeft In verband met OEDI de volgende vergunnlngen 

~:rOflvr:!~n Vltn swodwatarin do-gemtMinte HOl.ltro In de 
Waalso Wnnrd 5 mtn· m:t p!l'f Jllilr, do S100f'IWSCJtd 7 mrn m3 par 
laar en do Schalkwlj1<e1 Bv~oow"""' 3 min m• po• jear, <loordel dil 
wolor op k0/10 a!Slancl von cSe Lok 1«1rd! onllrol:kcn b<.1881 hol 
voor het overgrote deel uit (voorgezuiverd) oppervlaktewater; 

- t(et fnliflte~ VAn <Iii ¥.r-aler bij do drtnlrwal9~.atlon:i 
Soes!dulnen 10 min m'· pOf jur. M>ers!()Oll·Berp 3 min m" por 
Jut, Orlobt'!rgcn on loorsom Jodor 1 ml'n ml per ta.ar. 

. hot op diez~Hdo pompslt>IJons apnlo<Jw onnrolikOO Ylln hel galnfol· 
11·eetdo walar sa.mon mal do hooveelhekl -g:r~ll!: r d!Q d..1.ilr nu at 
YOO< <lo drtnl<wol""""'11<!111ng wocdl c>r\llfol<l<cn: in Soostduinon 19 
mlft m'. In l\n\Otsl00<1·Bc!1g 6 min m'. In 0riobo1g<111 l ,9 mill m3 en 
fn LO<!tsUm 1.6 min ..,> por Jaar. 

On<len- tK>c~ aongo1oo<>tl dal do verdroglng 11<11 l>MI WO<dt h<>· 
WO<l<!n ato ~ns do pomp•laUono Boom (1.2 min m'). 
Bllll>OYOn (2 min m'). Lego \luutseh<> (0.1 mln ~1) on So<!sl (1.2 min 
m') hcfGmBal ~u;km sto~_zel en do onmcJtJc1~ ln ·Grotinetmn 
met 3 min m3 en Loosdiechl mel 1,5 min m3 per jaar warden ver
minderd. 

MER 
V00t 'hnt onWckkon v3n gfOl'Klw.lU!t on YOOr hoi lnllltto.r~ van IHOf<ir 
in~ bo<klm ~ OCO vor9unnlng YllO dO provlncfio IXXflfiJ• 0rTI;d81 fiel 11'1 
di! gowl c:1m lieto gro10 grondWillCroomokJi:ir,gen en lnfllU'll\•OS go.ol, 
•c.1\11111 do ""I ""°' dal oen Mlllo<J elloct Roppono~e (MER) moo1 
worden gemaakt. 
Aangezien oUc \lerguMlngaanvragen binnen dit p~oject nauw ver
band mel e l"9.at hGudel'I i:s er voor gekozen om een MER voor het 
hele project le maken, in plaa1s van voor elke vergunningaanvraag 
afzonderlijk. 
Voordat aen het onderzoek voor het MER kon warden begonnen zijn 
in 1993 door de provincie richUijnen voor het MER opgll'!iitrtld. 
Op 28 oktober 1996 heeft WMN dil "'MER Oeverfillrnatwinnlng en 
Diepinlittralie" lormeel ingediend. II 

INSPRAAK 
Gedepuleerde stalen hebben vastgesteld dal het MER voldoel aan 
de wOIU:!l~lt:O ets.on en ea.n w:n In de 1~thjNtn IS" gcs.ieltl. 
Hil'I MCA moat nu mcl do rlch!Ujnon on do Y<lrgunn'ing.aanwa.gcn 101 
•n.i:e.oo IWOtdon ~lapd zodLst iodef~ oa=ir :tij'1 at h.,~r rMning OYCf' 
kan V04'"1ll.n ~n indicn nodl'g kan roa_genm., Er worden OOk tY."eO lloo<· 
zittingen bologd' w.nartn u uw man~ mondolmg kur'lt. ga.YQn_ Hl!t ~ 
do bedocllrtg d.il ~cop· cil <tantr'M!tk1n()en :alkl'on Oatltl D'V"?r de vra.eg 
or hef MER vofdool oan do ridU!f]Aen, cf €tf onjui,.~n In SIJJ.an of 
d:u op ('en ~re m..'lnief niet ean do woneri1":e elscn Is voldaiilln , 
:=~: .;!';. V:.~~~~:_nvragcn I~ Mi dt-zo la6o ntQt mogolijl(; 

Terinzageligging 
Oo.invtl)O(f \r~n OEDI heeft gevolgen voor de grondwalOf!.U:U'ld In M t 
ho.kt QtQbiecf 1n dO provincie Utrecht ten oosten van he! Atnsterd.!lm· 
Aijnkanaal. DiamanSl wordi QOtc do gfon<fwalerstand over de provin
ciegrens nog bain~ Oo sLUkk:en Uggen cbarom vanaf 25 novem· 
ber 1996 ttl fnzage in alle gemeentehuizen in dat gebied. Het gaat 
daarblf om Ck>: oemeen1en: 

loo&droe1i1 MoJ>~o .. dijk De Bill 
6<moilc Hooton Ccthen 
~on9on R~n. Veenendaal 
Doom Oriebergen Ma am 
Woudenberg Leusden Amersfoort 
Ba am Bunschoten Eemnes 
Vianen Cu~mborg Hilversum 

Zel~ 
Wij~ l>lj Ouurslede 
LectSum 
Renswoude 
Soest 
Maarssen 

In de gemeente Utrecht word1 het MER in het provinciehuis ter inza
ge gelegd. 

Ats u wilI rnil!JCfcn dan diont uw .rC!aktie v66r 11januari1997 te war
den~ bij: ~oordo _Slaten van Utrecht, Postbus 60300, 
3S03°TH In Uueci\l 
AIS U hK-rt Qt!~.!l~d maar u wHI nlo-t d.a.I UW persoonlij':c ~J\$ 
bookend wordcn dan wordt daar refoie ning m.ec gehouden aJs u da1 bii 
uw reot<!looaogecrt. 

Hoorzittingen 
Op 15 december 1996 zal van 14.00 uur lot 16.30 uur een hoorzit
ling wordon !IDl!oUdon In hell gemeonlelluls •at> Hou!on. 
Op 20 <lo«Jmbor l1l96 :at von 9.30 uur lot 1i .oo wr een hoorzitting 
WOtden g.ehoudcn blf Ml pompstalion Soe:slCS-.Jinen aan de Van 
Weerden Poelmanlaan in SoeSt. 

Aan het eind van de inspraakperiode wordt hel MER met de 
in5p:ra;;ikrcfil:lkl$ geloels door de (Rijks) Commissie voor de milieu· 
ellcctrawoitoga 

VERGUNNINGAANVRAGEN 
Als hcH Bdvios van do comml!>sff! is. olgcgovon 6i:o.n WOfCkm 9~suu1 
~t do ~Ona van do vo1o~nvrngen. lrl do i>roe«tu10 
dial'VOO( ~~n. or-tweip-bc:sluium \ot tl'U'a(l(!! wmcson golag4. ~1 1s 
0011. hc l rnotr'liJtll waa1op o uw monlng ova1 ae ctfeae1"1 \'ou1 ~n 
=illonrJertljj(a gronctw111ctronu1okktng or lnlituatio li(um go""ln. 
Anf\9CzJon fn tor.a.al ZeV(ln vc1~anvragon IT'IOl'Jl~n v.'Ordan 
~ndetO. WGrdl v.rwacht dal de ta.a.is.ten da.al'Y;Jrt fMS clnd ,991 Jn 
® insprook zulJon ~omen. Uoo.ilaol>.al-clil U]<flg vll!)Oblcld 
bolmnd worden gen•,.kl. 

lnformatie 
Voor nacJe1e inl~lingen kunt u tereeht biJ hol bureau Kwantitatief 
g1ondwia..1ecbc-hcor van de provincie Ulreclll : 030-2583441. 

Z l 

E 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: N.V. Waterleidingbedrijf Midden-Nederland (WMN) 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Utrecht 

Besluit: vergunningverlening ingevolge artikel 14 van de Grondwaterwet 

Categoric Besluit m.e.r.: 15.2 

Activiteit: WMN is voornemens op grond van het Waterhuishoudingsplan van de provincie 
Utrecht een alternatief metals grondstof oppervlaktewater te ontwikkelen voor de winning van 
15 miljoen m3 grondwater. Deze capaciteit dient in hetjaar 2000 te worden bereikt. Voor de 
winning en zuivering zijn diverse varianten denkbaar. WMN heeft een voorkeur voor het 
alternatief waarbij het oppervlaktewater als oevergrondwater wordt gewonnen, na zuivering via 
diepinfiltratie in de bodem wordt gebracht en na een beperkte behandeling als drinkwater 
wordt gedistribueerd. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 16 augustus 1993 
richtlijnenadvies uitgebracht: 15 oktober 1993 
richtlijnen vastgesteld: 16 december 1993 
kennisgeving MER: 27 november 1996 
toetsingsadvies uitgebracht: 22 januari 1997 

Bijzonderheden:geen 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr.ir. AD. Hulsman (tijdens toetsingsfase) 
ir. A.G. Posthumus 
dr. J.T. de Smidt (voorzitter tijdens toetsingsfase) 
ir. K.H. Veldhuis (voorzitter tijdens richtlijnenfase) 
dr. M.J. Wassen 

Secretaris van de werkgroep: drs. R.J .. Bonte. 



BIJLAGE4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cle. m.e.r" 

1. 970101 IVN-De Bilt e.o. De Bilt 970113 

2. 961224 n.v. Watertransportmaatschappij Rijn- Amsterdam 970113 
Kennemerland WRK 

3. 970107 Burgemeester en Wethouders gemeente Veenendaal 970113 
Veenendaal 

4. 970197 Burgemeester en Wethouders gemeente Driebergen- 970113 
Driebergen-Rijsenburg Rijsenburg 

5. 970110 Gedeputeerde Staten provincie Zuid- Den Haag 970116 
Holland 

6. 970110 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer Nieuwegein 970116 
en Visserij, Regio Holland/Utrecht 

7. 970109 Hoogheemraadschap va de Alblasser- Gorinchem 970116 
waard en de Vijfheerenlanden 

8. 970110 Waterschap Polderdistrict Tieler- en Geldermalsen 970116 
Culemborgerwaarden 

9. 970109 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nieuwegein 970116 
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, 
Directle Utrecht 

10. 970108 Gedeputeerde Staten provincie Noord- Haarlem 970116 
Holland 

11. 961217 Burgemeester en Wethouders gemeente Loosdrecht 970116 
Loosdrecht 

12. 970109 GLTO ZuidMiddenOost De Bilt 970116 

13. 970108 Gedeputeerde Staten provincie Gelder- Arnhem 970116 
land 

14. 970109 Burgemeester en Wethouders gemeente Baain 970116 
Baam 

15. 970108 Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Utrecht 970116 
Inspectie van de volksgewndheid voor de 
hygiene van het milieu voor Utrecht 

16. 970105 Vereniging 'Maam Maarsbergen Natuur- Maain 970116 
lijk' 
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