
Waterbedrijf o,J, 
Gelderland flo 



Erratum bij Mirieu-effectrapportage grondwaterwinning Over-Betuwe 
Hoofdrapport 

Pag.37 tabel1 0 vervangen door: 

Tabel10: effect op weidevogels 
H12 H6HV6 HV10Fd2 HV12 HVz12 

effect op gew.ha 284 197 16 33 32 
weidevogels 
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Inleiding 
Waterbedrijf Gelderland heeft in april 1994 het initiatief genomen om in de Over-Betuwe een 

nieuwe grondwaterwinning te ontwikkelen. Deze nieuwe winning is nodig om in de vraag naar 

drinkwater te kunnen blijven voorzien. De capaciteit van de bestaande winningen in 2005 is 

geringer dan de huidige capaciteit in verband met het beeindigen van winningen vanwege verdroging 

of kwaliteitsproblemen. 

Daarnaast is er, onder andere door de ontwikkelingen in het KAN-gebied, sprake van een lichte groei 

van de vraag naar drinkwater. Door de overheid is het gebied Over-Betuwe aangewezen als gebied 

waar de realisatie van nieuwe grondwaterwinningen gewenst is. 

Het voorliggende milieu-effectrapport heeft als doel om de milieu-gevolgen hiervan inzichtelijk 

te maken en zo het belang van het milieu een plaats te geven in de besluitvorming rond de 

vergunningverlening. Deze m.e.r.-procedure zich richt aileen op de vergunningverlening in het kader 

van de Grondwaterwet. Voor vergunningen in andere kaders, zoals de instelling van het grond

waterbeschermingsgebied, het oprichten van het pompstationgebouw en het in bedrijf houden van 

de installaties, worden te zijner tijd afzonderlijke procedures doorlopen. 

Probleemstelling en doel 
Omdat de onttrekking van grondwater lokaal verdroging veroorzaakt en het beleid gericht is op 

reductie van de verdroging, zijn er in Gelderland plafonds gesteld aan de maximaal te onttrekken 

hoeveelheid . Uitbreidingsmogelijkheden liggen er volgens het provinciale beleid in het Rivieren

gebied. Waterbedrijf Gelderland is voornemens om een nieuwe grondwaterwinning van 12 miljoen m3 

per jaar te realiseren in de Over-Betuwe. Het verwachte tekort aan drinkwater van 16,6 miljoen m3 

per jaar in het jaar 2005 kan hiermee voor het grootste deel worden ingevuld. Ongeveer de helft van 

de capaciteit is bestemd voor Oost-Gelderland . 

Voorgenomen activiteit en alternatieven 
Naast grondwaterwinning zijn nog andere methoden van drinkwaterbereiding beschikbaar. 

Ais methoden zijn in beschouwing genomen: oevergrondwaterwinning, oeverfiltraatwinning, kunst

matige infi ltratie en directe zuivering van oppervlaktewater. Voor deze specifieke situatie bleek 

geen van deze methoden in aanmerking te komen. Aileen met grondwaterwinning wordt naar inzicht 

van Waterbedrijf Gelderland invulling gegeven aan het provinciaal be leid . 

Binnen de Over-Betuwe is vervolgens gezocht naar terreinen waar de grondwaterwinning kan worden 

gerealiseerd. Uiteindelijk zijn hieruit twee geschikte locaties naar voren gekomen: Hemmen en 

Herveldse Veld. Voor deze locaties zijn alternatieven ontwikkeld waarbij de winning geheel in 

Hemmen (H 12), geheel in Herveldse Veld (HV12) of gespreid over de twee locaties (H6HV6) wordt 

gerealiseerd. Voor de winning van 12 miljoen m3 per jaar in Herveldse Veld (HV12) is oak een 

zuidelijkere variant beoordeeld (HVz12). Verder is een combinatie van een nieuwe winning 

in Herveldse Veld met een uitbreiding van de bestaande winning in Fikkersdries (HV 10Fd2) in 

beschouwing genom en. 

Het voorkeursalternatiefis een winning, gelijkelijk verdeeld over Hemmen en Herveldse Veld (H6HV6). 

Op dit alternatief zijn twee varianten in beschouwing genomen waarbij bestaande winningen 

bij respectievelijk Parenco en La Cabine worden gereduceerd en de winning in Fikkersdries wordt 

uitgebreid (respectievelijk H6HV6-Parenco en H6HV6-La Cabine). 
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Samenvatting 

Beleidskader 
De voorgenomen grondwaterwinning moet pass en binnen het beleidskader. Daarom is een analyse 
gemaakt van het beleid ten aanzien van de onderwerpen waterbeheer en waterwinning. ruimtelijke 
ordening en milieu- en natuurbeheer. 
De conclusie van deze analyse is dat het voornemen past binnen het beleidskader. Vanuit het 
beleidskader voigt wei een aantal aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden bij de 
uitvoering. 

Selectie van meest re1evante effecten 
In de deelrapporten is een uitvoerige beschouwing gegeven van effectvoorspellingsmethoden, 
huidige situatie en autonome ontwikkeling en effecten. In het hoofdrapport is ervoor gekozen om 
een selectie te maken van de onderwerpen die van belang zijn voor dit stadium van de besluit
vorming, die een aanzienllJk effect aan tonen en die onderscheidend zijn voor de alternatieven. 
Uit deze analyse kwamen 6 criteria naar voren: 
• criterium 1: Oppervlakte met beperkingen in bodemgebruik (grootte beschermingsgebied in hal 
• criterium 2: Effect op vegetatiekundige waarden in Veluwezoom (in natuurwaardepunten) 
• criterium 3: Effect op weidevogels (in gewogen hal 
• criterium 4: Verandering landbouwopbrengsten (in %ha) 
• criterium 5: Effect op archeologische waarden door oxidatie (in gewogen ha) 
• criterium 6: Extra aanvoer van sllb (in ton per jaar) 

H I2 H6HV6 HV10Fd2 HVI2 HVz12 

grootte ha 1155 1098 1290 1343 
heschermingsgebied 

effect op vegetatie punten 17,1 40,S 128 97,1 

effect op weidevogels gew. ha 284 197 16 33 

,ver!iu1t1ariog, %ha 4147 2587 11 96 2696 
landbeuwqpbreogstEltl 

E!~ot ~p. ;~lcMolp$,sctle gew.ha 68,7 40,2 16,7 19,4 
waarlile-n 

extra sl ibaanvoer ton/jr 121 164 213 211 

EffectvoorspeUing 
Voor deze criteria is vervolgens bepaald wat de te verwachten effecten zullen zijn bij uilvoering van 
elk van de alternatieven en varianten. De gevonden effecten zij n samengevat in tabel S.1. 

1508 

0 

32 

5148 

20, 1 

224 

H6HV6 H6HV6 
Parenco La 

Cabine 

1098 1098 

0 4,4 

169 201 

764 1259 

42,1 43,3 

187 199 
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H12 H6HV6 HV10Fd2 HV12 HVz12 H6HV6 H6HV6 
Parenco La 

Cabine 

grootte beschermingsgebied MAX MAX MAX 

effect op vegetatie min MAX min min min 

effect op weidevogels MAX min min min 

verandering landbouwopbrengsten MAX min 

effect op archeologische waarden MAX 

extra slibaanvoer MAX MAX MAX MAX 

/egenda 

a tot 75% van bereik: min 

85% tot 100% van bereik: MAX 

Vergelijking alternatieven 
Tabel S.l geeft de kwantitatieve effectvoorspelling. De schalen zijn hierbij verschillend. Om de criteria 

onderling te kunnen vergelijken zijn de scores op een schaal geplaatst, waarbij 0% het minst 

negatieve effect en 100% het meest negatieve effect oplevert. Ligt een beoordeling tussen 0 en 15% 

van de schaal voor het betreffende criterium, dan is de beoordeling "min" toegekend: het effect 

wijkt niet sterk af van de referentiesituatie. Ligt een beoordeling tussen 85 en 100% van de schaal 

dan is de beoordeling "MAX" toegekend: het effect is het grootst, of daarmee vergelijkbaar. 

Tabel S.l laat zich dan vertalen in tabel S.2. 

Uit de vergelijking van de alternatieven met het voorkeursalternatief (H6HV6) valt op dat het voor

keursalternatief op geen van de criteria erg goed of erg slecht scoort. Voor de andere alternatieven 

geldt dat deze op enkele onderdelen beter, maar op andere onderdelen slechter scoren. 

De conclusie is dat geen van de alternatieven duidelijk beter is en dat er geen reden is het 

voorkeursalternatief te heroverwegen. 

Uit de vergelijking van het voorkeursalternatief H6HV6 met de twee varianten valt op dat de reductie 

van de winning van Parenco gecompenseerd door een uitbreiding van Fikkersdries, duidelijk voordelen 

biedt boven het voorkeursalternatief. Via aanvullende mitigatie- en compensatiemogelijkheden 

kan een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) worden ontwikkeld waarmee vrijwel aile effecten 

van de grondwaterwinning voor het milieu kunnen worden weggenomen. 

Leemten in kennis 
Bij het opstellen van het MER zijn leemten en onzekerheden gesignaleerd. Tijdens en na de realisatie 

van de grondwaterwinning kan hieraan aandacht worden besteed. De conclusies ten aanzien van 

de voorgenomen activiteit en de alternatieven zullen door beperkte afwijkingen van de aannames bij 
deze leemtes niet veranderen. 
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Voorgeschiedenis 
De waterbedrijven in Nederland hebben als (wettelijke) taak om aan de consumenten voldoende 

drinkwater te leveren van voldoende kwaliteit. In Gelderland maken de waterbedrijven dit drink

water uit grondwater. Met het project Grondwaterwinning Over-Betuwe wil Waterbedrijf Gelderland 

een nieuwe grondwaterwlnning ontwikkelen. In de provincie Gelderland zijn twee waterbedrijven: 

• Waterbedrijf Gelderland en 

• NUON Water. 

Waterbedrijf Gelderiand heeft in april 1994 met een startnotitie het initiatief genomen voor 

het project Grondwaterwinning Over-Betl/we. De m.e.r.-procedure, waarvan het elndresultaat nu 

voor u ligt, is een van de stappen in dit project. 

Aanleiding voor dit project was het feit dat in de periode tot 2005 enkele van de bestaande 
winningen van Waterbedrijf Gelderland worden verminderd in capaciteit of worden gesloten. 

Om voldoende water te kunnen blijven leveren, moet Waterbedrijf Gelderland dus nieuwe 

capaciteit ontwikkelen. Door de Provincie Gelderland is een deel van het gebied OVer-Betuwe 

aangewezell als reserveringsgebied voor grondwaterwinningen (zie figuur 1). Dit gebied wordt 

door de Provincie bijzonder geschikt geacht omdat het weinig gevoeiig is voor verdroging, waardoor 
de effecten van een grondwaterwinning hier naar verwachting beperkt zijn. 

Daarbij heeft de Provincie al in 1991 aangegeven dat een ieveringvan 6,0 miljoen rn 3 per jaar aan drink

water uit grondwater vanuit de Over-Betuwe naar Oost-Gelderland zal worden gestimuleerd. 

Waterbedrijf Gelderland heeft haar aandacht daarom speciaal gericht op dit gebied met de bedoeling 

hier een of meer nieuwe grondwaterwinningen te realiseren met een gezamenlijke capaciteit van 
12 miljoen m3 per jaar. Deze capaciteitsuitbreiding zal, in combinatie met diverse waterbesparende 

maatregelen, voldoende garantie geven voor de levering van drinkwater tot het jaar 2005. 

~ reservefingsgebied 

I 

Tot nu toe doorlopen stapp en in de m.e.r.-procedure 
In het besluit voor de milieu-effectrapportage (ministerie van VROM,1994) is vastgelegd dat voor het 

realiseren van een grondwateronttrekking in gevalJen waarin de te onttrekken hoeveelheid water 
3 mi/joen m3 of meer per jaar bedraagt, de procedure van milieu-effectrapportage moet worden 

doorlopen. Het milieu-effectrapport dat voor u ligt is het resultaat van het onderzoek dat hiervoor is 

verricht. 

~ 
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Milieu-effectrapportage Vergunningverlening Wet milieubeheer 

Termijnen Initiatief- Bevoegd Anderen Initiatief- 8evoegd Anderen 1 Termijnen nemer gezag nemer gezag 

startnotitie 

bekend-
making 

r- -- --- -r----- --- ----, I inspraak/ 
I I 
I I advies 
I I , I 

9 advies , I , 
: wkn eie-m.e.f. , , L , 

13 overleg , 
: wkn richtlijnen L __ _____ _ 

opstelien opstellen 
MER aanvraag 

indienen indienen 
MER aanvraag 

r- - - --- - r: - -- - - --- -- --T-- -'---- , 
• .' beoordelen beoordelen • .' I , 

aanvaard- ontvankeliJk-I , 
I I baarheid held I I 6 10 
I 

: wkn MER aanvraag wkn J 
I 8 1-- --- --- -----
: wkn Bekend- bekend-
I + 2 making making I 12 I 
: wkn MER aanvraag wkn 
L __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ __ __ _ 

-- - --- - -- -I 

inspraak/ + 7 I I , wkn : , 4 advies en I 6 I hoorzitti ng I wkn : mnd L ____ _ ____ _ __ ___ ___ _ ____ _______ __ 
I I 

5 toetsings- I + 5 
I 

: wkn : wkn advles 
I L _ _____ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ____ 
I 

ontwerp- I 
I 

beschikking , , 
inspraak inspraak 1----:5 
en advies en advies ____ :wkn 

beschikking I 

ber-oeps- beroeps- J - - -- ~ 6--- .. 
termljn termljn ___ _ J wkn 

evaluatie 
mllieu-

gevolgen 

~ Koppeling m.e.r.- procedure en vergunningprocedure 
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In de m.e.r.-procedure zijn tot nu toe de volgende stappen doorlopen (zie figuur 2): 

De m.e.r.-procedure is officieel van start gegaan met de bekendmaking in de Staatscourant 

van 28 april 1994, nummer 82. In dit bericht is de publicatie van de startnotitie bekend 

gemaakt en is het voornemen om een nieuwe grondwaterwinning aan te leggen nader toegelicht. 

(Staatscourant, 28-04-94; Kiwa, 1994) 

In de periode van 29 april 1994 tot 3 juni 1994 is er gelegenheid geweest voor inspraak. 

Er zijn 18 inspraakreacties ontvangen op de startnotitie. 

Aan de hand van de startnotitie, de inspraakreacties en een locatiebezoek heeft de Commissie 
voor de milieu-effectrapportage (Cmer) adviesrichtlijnen opgesteld en op 6 juli 1994 

gepubliceerd. Mede op basis van de adviesrichtlijnen van de Cmer heeft Gedeputeerde Staten 

van Gelderland de richtlijnen voor het MER Grondwaterwinning Over-Betuwe opgesteld en in 
oktober 1994 gepubliceerd. (Provincie Gelderland, 1994) 

• Aan de hand van deze richtlijnen is het voorliggende MER Grondwaterwinning Over-Betuwe 
opgesteld. 

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat deze m.e.r.-procedure zich richt op de vergunningverlening 

in het kader van de Grondwaterwet. Voor vergunningen in andere kaders, zoals de instelling van 
het grondwaterbeschermingsgebied, het oprichten van het pompstationgebouw en het in bedrijf 

houden van de installaties, worden te zijner tijd afzonderlijke procedures doorlopen. 

VelVolg van de m.e.r.-procedure 
Bij de opstelling van dit MER is zorgvuldig rekening gehouden met de eisen die aan het MER zijn 

gesteld en die zijn vastgelegd in de richtlijnen . In bijlage 1 van dit rapport is aangegeven op welke 

plaats in dit MER aandacht is gegeven aan de verschillende elementen uit deze richtlijnen . 

Indien u, als lezer, toch van mening zou zijn dat bepaalde onderdelen onvoldoende zijn behandeld, 
dan kunt u tot vier weken na de datum waarop het MER ter inzage wordt gelegd onder vermelding 
van MER Grondwaterwinning Over-Betuwe een inspraakreactie sturen naar: 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 

De inspraakreacties zullen bij de beoordeling van het MER door de Commissie voor de Milieu-effect

rapportage worden meegenomen. De commissie zal vijf weken na het sluiten van de inspraakperiode 

advies uitbrengen aan de Provincie Gelderland, waarin men een oordeel geeft over de kwaliteit van 
het MER. 

Leeswijzer 
Dit MER kan op drie manieren worden gelezen : via het hoofdrapport, via de samenvatting in het 

hoofdrapport, of via de deelrapporten: 

1. Hoofdrapport toegespitst op besluitvorming 

Bij de opstelling van het hoofdrapport is ervoor gekozen om dat deel van de informatie uit te lichten 

dat van be lang wordt geacht voor de besluitvorming. De onderliggende informatie is te vinden 

in de deelrapporten, waarnaar regelmatig wordt verwezen . Het hoofdrapport is een gids door de 

informatie van de deelrapporten. De indeling is als voigt: 

• in hoofdstuk 2 zijn de probleemstelling, het doel en de randvoorwaarden voor het project uitgewerkt; 

• in hoofdstuk 3 is beschreven op welke wijze men is gekomen tot de voorgenomen 
grondwaterwinning en welke alternatieven er zijn; 

• in hoofdstuk 4 is beschreven hoe dit project past binnen het beleid van het rijk, de provincie, 
de gemeente en de waterbeheerders; 

• in hoofdstuk 5 zijn die effecten geselecteerd, die het meest relevant worden geacht voor de 

besluitvorming; op basis van deze effecten zijn criteria geformuleerd voor de effectbeoordeling; 

• in hoofdstuk 6 is per criterium een beschrijving gegeven van de huidige situatie, de methode 

waarmee de effecten zijn beoordeeld en de resultaten hiervan; de resultaten zijn vervolgens op 

een beoordelingsschaal geplaatst; 
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• in hoofdstuk 7 zijn de resultaten van de beoordelingen per criterium verzameld in een 
overzichtstabel met resultaten en een overzichtstabel met waarderingen; aan de hand hiervan zijn 

de effecten van de alternatieven vergeleken met de effecten van het voorkeursalternatief; 

• in hoofdstuk 8 zijn de leemten in kennis aangegeven en is een aanzet gemaakt voor een 

evaluatieprogramma. 
Achter in het rapport is een literatuurlijst opgenomen. Daarnaast behoren bij dit rapport vier bijlagen. 

De laatste daarvan bevat kaarten waarin de efffecten van de onttrekking waarvoor vergunning wordt 

aangevraagd (de voorkeursvariant) ruimtelijk zijn weergegeven. 

2. Globaal overzicht in de samenvatting 

De samenvatting van het MER voigt dezelfde lijn als het hoofdrapport; aileen de belangrijkste 
punten worden weergegeven. 

3. Indeling van dit MER in deelrapporten 

De deelrapporten bevatten sam en de onderliggende informatie voor dit hoofdrapport. 

Bij dit MER behoren een basisdocument en vijf deelrapporten : 

• Basisdocument Methoden 
• Deelrapport 1: Doel en motivering voorgenomen activiteit 

• Deelrapport 2: Beleid en te nemen besluiten 

• Deelrapport 3: Voorgenomen activiteit en alternatieven 
• Deelrapport 4: Bestaande toestand van het milieu 

• Deelrapport 5: Voorspelling van effecten 

• Tekeningsets I tim X (behoren bij Deelrapport 5) 

11 
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2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor het project Grondwaterwinning Over-Betuwe verder 

uitgewerkt. Hiervoor wordt een beschrijving gegeven van de verwachte vraag naar drinkwater tot 

het jaar 2005 en de capaciteit die hiervoor beschikbaar is. 

Het gebruik van grondwater voor het maken van drinkwater staat ter discussie vanwege de bijdrage 

die onttrekking van grondwater levert aan verdroging van de natuur. Door de overheid is vast

gelegd dat de totale hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken niet mag toenemen. Hierbij wordt 

niet aileen gekeken naar de drinkwaterbereiding, maar ook naar andere toepassingen. 

In dit hoofdstuk wordt daarom eerst ingegaan op het huidig en toekomstig gebruik van grondwater 

voor de verschillende doeleinden. 

Grondwaterg ik tus~en nu en 2005 

In Gelderland werd in 1997 ongeveer 245 miljoen m3 grondwater onttrokken . 

Deze onttrekkingen hadden vier gebruiksdoelen, namelijk: 

• drinkwatervoorziening 150 miljoen m3 

• industrieel gebruik 64 miljoen m3 

• bronbemalingen 16 miljoen m3 

• beregening landbouw 12 miljoen m3 

Daarnaast is er nog een kleine post 'overig'. 

In de industrie wordt het water gebruikt als grondstof, proceswater en koelwater. Koelwater wordt 

gezien als een laagwaardige toepassing van grondwater. Het beleid is erop gericht om grondwater te 

reserveren voor hoogwaardige toepassingen. 

Tijdens bouwwerkzaamheden en saneringen kan het nodig zijn om piaatseiijk de grondwaterstanden 

tijdelijk te verlagen . Hiervoor wordt via bronbemalingen grondwater onttrokken, dat niet wordt 

gebruikt maar dat wordt geloosd op het oppervlaktewater of het riool. Het aantal bronneringen is 

sterk conjunctuurgevoelig en daarmee moeilijk voorspelbaar. Tegenwoordig wordt steeds vaker 

overgegaan op retourbemaling. Hierbij wordt het onttrokken water weer teruggebracht in de bodem. 

De netto-onttrekking van grondwater voor bronbemaling zal daarom in de toekomst verder afnemen . 

Gebruik van grondwater voor drinkwatervoorziening 
Door de waterbedrijven in Gelderland wordt aileen grondwater gebruikt als grondstof voor drinkwater. 
Onttrekking van grondwater kan plaatselijk bijdragen aan verdroging. Om deze verdroging zoveel 

mogelijk te beperken, zijn er onder andere de volgende initiatieven genomen: 

• de Provincie Gelderland heeft een plafond gesteld aan de hoeveelheid grondwater die mag 
worden onttrokken voor de drinkwaterbereiding. De waterbedrijven kunnen - op provinciale 

schaal gezien - op Korte en middellange termijn hun behoefte volledig uit grondwater dekken zonder 

het plafond (170 miljoen m3 per jaar) te overschrijden. Binnen de provincie zijn ook per regio 

plafonds aan de grondwateronttrekking voor de openbare drinkwatervoorziening gesteld. 

Hierdoor ontstaan op zeer Korte termijn tekorten in Oost-Gelderland en op de Veluwe. 

De Provincie Gelderland heeft in haar Waterhuishoudingsplan aangegeven dat dit onder andere 

kan worden opgelost door de watervoorziening van deze gebieden mede vanuit het grondwater in 

het Rivierengebied te verzorgen . 

• Waterbedrijf Gelderland is actief bezig met studies en maatregelen om de verdrogingseffecten 
van bestaande winningen te minimaliseren. 

• Waterbedrijf Gelderland is acties gestart om waterbesparing te bereiken. Hierdoor kan verdere 

groei van het watergebruik grotendeels worden voorkomen. 



Probleemstelling en doel e 

aanbod 

In Deelrapport 1 zijn de prognoses voor de deelvoorzieningsgebieden RJvieren-Oost en Oost-Gelderland 
van Waterbedrijf Gelderland uitgebreid weergegeven. De capaciteit van de bestaande winningen 
in 2005 is geringer dan de huidige capaciteit in verband met het beeindigen van winningen 
vanwege verdroging of kwaliteitsproblemen. Daarnaast is er, onder andere door de ontwikkelingen 
in het KAN-gebied, sprake van een lichte groei van de vraag naar drinkwater. 
In tabel 1 is de prognose voor de situatie in 2005 samengevat. In de tabel is te zien dat de helft van 
de capaciteit van de nieuwe winning Over-Betuwe bestemd is voor Qost-Gelderland. Daarmee wordt 
invulling gegeven aan de oplossingsrichtingen zoals genoemd in het Waterhuishoudingsplan. 

Rlvieren
Oost 

Oost
Gelder/and 

capaciteit van bestaande winningen in 2005 17,0 35,6 

inkoop bij andere maatschappljen of levering uit andere gebieden 6,5 

totaal beSchikbare capaciteit 18,8 42,1 

vraag 

prognose voor drinkwaterbehoefte 24,8 52,7 

benodigde uitbreiding (vraag-aanbod) 6,0 10,6 

uitbreiding door nieuwe winning Over-Betuwe 6,0 6,0 

andere maatregelen 4,6 

Effectiviteit van waterbesparing 
In de prognoses voor de vraag naar drinkwater is geen rekening gehouden met waterbesparing. 
Waterbedrijf Gelderland streeft naareen besparing ten opzichte van deze prognoses. Op dit moment 
lijkt de waterbesparing het beoogde effect te bereiken. Onduidelijk is nog hoe deze trend door 
zal zetten. 

Randvoorwaarden 
Aan de nieuwe grondwaterwinningen wordt een aantal eisen gesteld: 
• de winning moet inpasbaar zijn in de omgeving, rekening houdend met andere gebruiksfuncties 

en reserveringen; 
• de winning mag niet ingaan tegen de doelstellingen die gelden voor de diverse milieu-aspecten. 

Om te kunnen beoordelen of de winning voldoet aan deze eisen zullen de milieu-effecten van 
de winning en van mogelijke alternatieven inzichtelijk gemaakt moeten worden. Op basis van deze 
gegevens kan een verantwoord besluit worden genomen om de vergunning voor de winning te 
verlenen. Het MER dat voor u ligt is opgesteld om aan deze eisen te kunnen voldoen. 

13 
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2.3 Conc1usies 

Probleemstelllng 

In 2005 kan met de dan bestaande grondwaterwinningen niet meer volJedig worden voorzien 

in drinkwaterbehoefte, onder meer omdat enkele huidige winningen worden verlaten. 

Er is daarom op korte termijn een uitbreiding nodig van de capaciteit. 

Doel van het project 

Het ontwikkelen van een waterwinning van goede kwaliteit om daarmee aan de eisen voor de 

levering van drinkwater te kUnnen voldoen; deze winning moet uiterlijk in het jaar 2005 een 

capaciteit hebben van 12 miljoen m3 per jaar. 

Doel van de milieu-effectrapportage 

Het inzichtelijk maken van milieugevolgen en daarmee voldoende basis bieden voor een 

verantwoorde besluitvorming. 



3,1 Inleiding 

De voorgenomen activiteit en de alternatieven zijn in dit MER via een getrapt proces vastgesteld. 

Eerst zijn alternatieven op het niveau van productiemethoden onderscheiden, om aan te geven 

waarom Waterbedrijf Gelderland voor de productiemethode grondwaterwinning heeft gekozen. 

Op basis van deze keuze zijn locatie-alternatieven geformuleerd. Deze zijn gebruikt om te bepalen 
op welke plaats(en) in het reserveringsgebied de winning het beste kan worden gelokaliseerd. 

Ten slotte is voor het voorkeursalternatief op hoofdlijnen de inrichting beschreven. 

3,2 Keuze van de methode van waterwinning 

methode 

grondwaterwinning 

Mogelijke methoden van drinkwaterbereiding 
De volgende methoden zijn beschikbaar (zie bijlage 2): 

• grondwaterwinning 
• oevergrondwaterwinning, oeverfiltraatwinning 

• kunstmatige infiltratie 
• directe zuivering van oppervlaktewater via spaarbekkens 

Keuze van methode van drinkwaterbereiding 
De keuze voor grondwaterwinning als productiemethode is uitgewerkt in hoofdstuk 5 van deel

rapport 1. Daarbij zijn de bovengenoemde productiemethoden op verschillende criteria vergeleken. 

Oevergrondwaterwinning valt af omdat dit technisch niet realiseerbaar is. 

voor- en nadeJen 

+ snel realiseerbaar 
+ goede kwaliteit, bodempassage 
+ betrouwbaar 
+ overeenkomstig provinciaal beleid 
- bijdrage aan verdroging 

oevergrondwaterwinning en 
oeverfiltraatwinning 

+ bodempassage 
+ kleine bijdrage aan verdroging 
- bodemopbouw ongeschikt 

kunstmatige infiltratie 

zuivering oppervlaktewater met 
spaarbekkens 

+ verdroging zeer gering 
+ bodempassage 
- sluit niet aan bij provinciaal beleid 
- meer grondstof- en energiegebruik, afvalstoffen 
- technisch ingewikkeld 
- ruimtebeslag door bekkens 

+ geen bijdrage aan verdroging 
- sluit niet aan bij provinciaal beleid 
- meer grondstof- en energiegebruik, afvalstoffen 
- groot ruimtebeslag door bekkens 
- groot effect op landschap 

15 
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Directe zuivering van oppervlaktewater is voor Waterbedrijf Gelderland niet aantrekkelijk omdat 

er geen sprake is van een bodempassage in het zuiveringsproces, terwijl deze methode daarnaast 

een aanzienlijk ruimtebeslag en energiegebruik heeft. Kunstmatige infiltratie kent wei een bodem

passage, maar sluit minder goed aan bij het provinciaal beleid. Daarnaast is de kwaliteit van de bron 

slechter en de kwetsbaarheid groter. 
In tabel 2 zijn de belangrijkste voor- en nadelen van de beschikbare methoden samengevat. 

De conclusie uit de afweging van de verschillende method en is dat aileen met grondwater

winning kan worden voldaan aan de doelstelling van dit project. De belangrijkste argumenten voor 

Waterbedrijf Gelderland om te kiezen voor grondwater zijn: 

• het gebruik van grondwater is conform het provinciale beleid en sluit goed aan bij het rijksbeleid. 

Beide laten zich over (de gezondheidsaspecten van) oppervlaktewater als bron vooralsnog minder 

positief uit; 

• er vindt een bodempassage plaats; 
• de kwaliteit van de bron is goed en betrouwbaar; 

• minder grondstof- en energiegebruik en minder afvalstoffen; 

• minder kosten. 

De alternatieven zijn ontwikkeld via een stappenproces waarbij (het aantal) mogelijke locaties 

voor realisatie van een puttenveld telkens verder is ingeperkt. In deelrapport 3 is een uitgebreide 

beschrijving van dit proces gegeven; de hoofdlijnen zijn in dit hoofdstuk samengevat. 

Figuur 3 geeft een schematisch overzicht van het stappenproces. 

Stap 0: Uitgangspunt is reserveringsgebied 
In de ruimtelijke plannen van de Provincie Gelderland is een gebied gereserveerd voor de beoogde 

grondwaterwinning. Binnen dit gebied moeten de putten voor de winning worden gelokaliseerd. 

Effeeten van de winning en het grondwatcrbcschermingsgebied zelf kunnen zieh, afhankelijk van de 

uiteindelijke locatie van de putten, tot buiten het reserveringsgebied uitstrekken. 

Het reserveringsgebied wordt globaal begrensd door de plaats Driel, de kruising A 15/ A50, de spoor

lijn Tiel-Elst, Opheusden en de Rijndijk. 

Stap 1: Van reserveringsgebied naar zoekgebied 
Een grondwaterwinning is niet verenigbaar met bepaalde funeties in een gebied, bijvoorbeeld omdat 

ze de waterkwaliteit kunnen verslechteren. Daarom zijn er enerzijds gebieden gedefinieerd waar 

puttenvelden zonder meer niet kunnen worden gelokaliseerd en zijn er anderzijds minimale 

afstanden gedefinieerd tussen het puttenveld en situaties die een bedreiging kunnen vormen voor 

de grondwaterwinning: 

• ruimtelijke functies 
Bepaalde ruimtelijke functies (bestaand of gepland) zijn niet te verenigen met waterwinningen. 

Daarom is het terrein binnen 200 meter van deze funeties uitgezonderd als zoekgebied voor een 

puttenveld. Het betreft hier de volgende functies: 

- bedrijfsterreinen 

- stedelijk gebied 

- doorgaande wegen en autosnelwegen 

- spoorwegen 

- dijken 

Verder zijn terreinen waarvoor concessies gelden voor kleiwinning uitgezonderd 

(zonder 200 meter zone). 
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• milieuzones 
Terreinen met milieubedreigende activiteiten of situaties zijn eveneens ongeschikt voor 

lokalisatie van een puttenveld. Ook deze gebieden zijn uitgezonderd als zoekgebied . 

Het betreft hier terreinen binnen 

- 50 meter van waterlopen 

- 70 meter van gasleidingen 

- 100 meter van persriolen 

- 200 meter van (mogelijke) bodemverontreinigingen of stortplaatsen 
Grondwaterbedreigende activiteiten in verband met defensie en delfstoffenwinningen komen niet 

voor in het reserveringsgebied. 

• niet-verwerfbare terreinen 
Er is van uitgegaan dat gebieden in beheer van natuurbeschermingsverenigingen, beschermde en 

te beschermen archeologische objecten en campings niet verwerfbaar zijn. Het heeft daarom 
weinig nut om deze terreinen mee te nemen als zoekgebied. Deze terreinen zijn daarom eveneens 

uitgezonderd ' . 

-~ 
~ ~ 

Wogenln en 

Legend. 

• nl6t beschikbaar 

C ongeschikt 

~ matlg geschikt 

D zeer geschikt 

-l - grens reserveringsgebled 

~----~ 

Na uitzondering van deze terreinen blijft een deel van het reserveringsgebied over als zoekgebied 

voor het puttenveld van de beoogde winning. In figuur 4 is dit aangegeven. Vanuit het oogpunt 

van ruimtelijke ordening en waterkwaliteitjbedreigingen zijn er in het beschikbare zoekgebied geen 

belemmeringen voor aanleg van een puttenveld. 

Stap 2: Van zoekgebied naar kansrijke deelgebieden 
Binnen het zoekgebied zijn voor de aanleg van een puttenveld meer en minder geschikte delen 
aan te wijzen op grond van waterleidingtechnische aspecten en de aanwezigheid van grote aaneen

gesloten gebieden met vergravingsgevoelige waarden . 

• In Deelrapport 3 is afgeleid dat de gebieden met in de bod em een kleilaag met een dikte van 

5 tot 15 meter het meest geschikt zijn voor de situering van een puttenveld. 

• In Deelrapport 3 is eveneens aangegeven dat binnen het reserveringsgebied geomorfologische 

waarden voorkomen, waaraan de Provincie Gelderland een bijzondere status heeft toegekend. 

De kansrijke deelgebieden die op basis van deze randvoorwaarden zijn geselecteerd, zijn weergegeven 

in figuur 4. 
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Legend. 

... rigging winlOC:rItie 

Stap 3: Van kansrijke deelgebieden naar locaties 
Willekeurig verdeeld over de kansrijke deelgebieden zijn vervolgens negen locaties geprikt, waarop 

een onttrekking van 6 miljoen m3 per jaar is gesimuleerd; voor enkele locaties zijn aanvullend 

berekeningen gemaakt met een onttrekking van 12 miljoen m3 per jaar. Zo is globaal onderzocht wat 

de invloed is van de locatie van onttrekking voor de grondwaterstanden benoorden de Nederrijn. 

Dit gebied is het meest gevoelig voor verdroging. 

In verband met de veiligstelling van de kwaliteit van de grondstof op langere termijn is het minder 

gewenst dat het grondwaterbeschermingsgebied samenvalt met geprojecteerde bedrijfs- of 
woongebieden . Daarom zijn voor enkele locaties berekeningen gemaakt van de verwachte ligging 

van het grondwaterbeschermingsgebied. Uit deze berekeningen blijkt dat het puttenveld niet 

te ver naar het zuiden mag liggen, omdat het beschermingsgebied dan in de zone terechtkomt waar 

ontwikkelingen in verband met de Betuwelijn te verwachten zijn. 

Uitgaande van beide bovengenoemde overwegingen heeft Waterbedrijf Gelder/and gezocht naar 

te verwerven terreinen. Uiteindelijk zijn vier locaties naar voren gekomen voor de samenstelling van 

alternatieven (zie ook figuur 5): 

• Hemmen (Lingehof) 
Op een aangekocht terrein in Hemmen kan een puttenveld worden uitgelegd voor een winning 

tot maximaal 12 miljoen m3 per jaar. Doordat het betreffende terrein reeds is aangekocht, zou 
realisatie van een winning voor het jaar 2000 mogelijk moeten zijn. 

• Herveldse Veld (Bredestraat) 
Voor dit terrein in het Herveldse Veld geldt hetzelfde als voor Hemmen. 

• Herveldse Veld zuid 
Uitgevoerde berekeningen geven aan dat grondwaterwinning op het zuidelijk deel van het 

Herveldse Veld de geringste hydrologische effecten heeft op de Veluwezoom. Hoewel geen 

concreet perceel beschikbaar is, wordt winning in dit deel van het reserveringsgebied als meest 

natuurvriendelijke optie meegenomen. 

• Fikkersdries 
In Fikkersdries is op dit moment reeds een grondwaterwinning aanwezig. Op deze locatie kan nog 

een uitbreiding van 2 miljoen m3 worden gerealiseerd. 

• altcrnatief ~Hemman" (12 miljoen m1/ja<lr) 

• alternatief ftHemmcn · HerVcldse Veld" (be ide 6 miljoen mlljaarJ 

o alternatiBf "Herveldse Veld - Fikkesdries" (10 miljoen rrr/jaad. resp. 2 mlljocn rrr/Jaar extra) 

• alternarie' "'Herveldse Veld" 112 miljoen m'ljaar) 

o alternatief ·Herveldse Veld zuid" (12 miljoen n'f/jaarl 

grens reserveringsgebied 
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Stap 4: Van locaties naar alternatieven 
Met de geselecteerde locaties kunnen in principe vele combinaties worden gemaakt. De combinaties 

van meer dan twee locaties zijn bedrijfsvoeringstechnisch ongunstig en zijn daarom niet verder 

bestudeerd. Verder worden, gezien de goede winningsmogelijkheden in het Rivierengebied, bij 

voorkeur geen nieuwe winningen van minder dan 6 miljoen m3 per jaar opgestart. Op basis van deze 

Eisen is een selectie gemaakt van vijf alternatieven: 

• H12 Hierbij wordt 12 miljoen m3 per jaar gewonnen op de locatie Hemmen. 

• H6HV6 Hierbij wordt zowel op de locatie Hemmen als op de locatie Herveldse Veld 6 miljoen m3 

per jaar gewonnen. Dit alternatief heeft de voorkeur van Waterbedrijf Gelderland. 

• HV10Fd2 Hierbij wordt 10 miljoen m3 per jaar gewonnen op de locatie Herveldse Veld en wordt 

de bestaande winning bij Fikkersdries uitgebreid met 2 miljoen m3 per jaar. 

• HV12 Hierbij wordt 12 miljoen m3 per jaar gewonnen op de locatie Herveldse Veld. 

• HVz12 Hierbij wordt 12 miljoen m3 per jaar gewonnen op de locatie Herveldse Veld zuid. 

Nulalternatief: niet realistisch 
Het Nulalternatief is het alternatief waarin geen nieuwe grondwaterwinning wordt gestart. 

Dit alternatief is niet realistisch, omdat hierbij niet voldoende water kan worden geleverd. 

De situatie bij het Nulalternatief is gelijk aan de autonome ontwikkeling zoals is beschreven in 

deelrapport 4. Deze situatie vormt wei de referentie voor de effectbeschrijving. 

Meest Milieuvriendelijke Alternatief 
Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief is het alternatief waarbij de schade voor het milieu minimaal 

is of de winst maximaal. In dit MER wordt het MMA ontwikkeld op basis van de vergelijking van de 

alternatieven. Het alternatief dat de minste negatieve effecten heeft voor het milieu wordt als basis 

gekozen voor het MMA. Voor de resterende negatieve effecten worden additionele maatregelen 

gezocht om deze effecten alsnog te reduceren (zie verder hoofdstuk 7). 

Voorkeursalternatief 
Het alternatief H6HV6 heeft de voorkeur van Waterbedrijf Gelderland omdat de terreinen voor het 

puttenveld al in eigendom zijn en er "aar verwachting geen grote negatieve miiieu-effecten optreden. 

Uit orienterende berekeningen is bovendien gebleken dat het grondwaterbeschermingsgebied 

in het voorkeursalternatief gunstig ligt ten opzichte van voorgenomen en bestaande activiteiten. 

Voor het voorkeursalternatief zijn twee varianten ontwikkeld . Bij deze varianten worden de 

verdrogingseffecten op de Veluwezoom zoveel mogelijk beperkt. Daartoe wordt de capaciteit van 

een bestaande winning op de Veluwezoom beperkt met 2 miljoen m3 per jaar, terwijl de capaciteit 

van pompstation Fikkersdries met dezelfde hoeveelheid wordt vergroot. Daarmee ontstaat een 

reallocatie van grondwaterwinning van de Veluwe naar het Rivierengebied. 

De pompstations waarvoor in dit MER rekenexercities ten aanzien van reductie zijn uitgevoerd, 

zijn de industriele winning van Parenco in Renkum en de NUON-winning La Cabine juist ten 

noordwesten van Arnhem. Deze varianten zijn verder aangeduid met de termen H6HV6-Parenco 
respectievelijk H6HV6-La Cabine. 
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Na een selectieproces zijn vier locaties gekozen waar de grondwaterwinning zou kunnen 
worden gerealiseerd: 
Hemmen, Herveldse Veld (Bredestraat en Zuid) en het bestaande pompstation Fikkersdries. 

Met deze vier locaties zijn alternatieven geformuleerd waarbij de winning van 
12 miljoen m3 per jaar als voigt over de locaties is verdeeld: 

Nulalternatief 
Voorkeursalternatief H6HV6 
Alternatief H 12 
Alternatief HV 1 OFd2 
Alternatief HV12 
Alternatief HVz 12 

Hemmen 

6 
12 

Herveldse veld 

6 

10 
12 
12 

Fikkersdries 

+2 

Voor het voorkeursalternatief H6HV6 zijn twee reallocatie-opties (varianten) ontwikkeld 

l 
waarbij in rekenexercities een deel van een winning op de Veluwezoom is verplaatst 
naar Fikkersdries. 
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In Deelrapport 2 is een uitgebreide beschrijving gegeven van het beleid dat relevant is voor de 
voorgenomen grondwaterwinning. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste conc lusies weergegeven. 

De beschrijving van het beieidskader is verdeeld in drie aspeoten: 
• waterbeheer en waterwinnlng 
• ruimtel ijke ordening 
• rnilieu- en natuurbeheer 

In dit hoofdstuk Is per aspect een korte beschrijving gegeven van het beleidskader en is nagegaan 
of de voorgenomen aetivitei t past binnen dil kader. In een tabel per beleidsaspect is een overzichl 
opgenomen van de relevante beleidsdocumen ten en is vermeld hoe de voorgenomen activitelt zich 
hiermee verhoudL In DeelrapporL 2 zijn deze documenten uitgebreid behandeld. 

vfgerend bel'!1lid beleic! in tretwoorden 

Vierde Nota • grondwater naar minder verdrogings-
Waterhuishouding gevoelige gebieden 

• grondwatervoorraad als calamiteitenvoorziening 

Beleidsplan Drink- en • Tiehten op waterbesparing 
Indllstriewater- • grondwaterwinning terugdringen 
voorziening • nieuwe winningen mogen niet leiden tot 

natuurschade in EHS 

VEWIN • winning Over-Betuwe gewenst 
Tienjarenplan 

Actleplan • diverse maatregelen 
Waterbesparing 

Waterhuishoudings- • drlnkwater uit grondwater 
plan 1996-2000 • nieuwe winningen naar Rivierengebied 

• reallocatie Oost-Gelderland naar Over-Betuwe 
• totale plafond blijft 170 Mm'/j 

Integraal Water- • water v~~r landbouw met uitbreidings-
beheersplan Gelders rnogelijkheden grondwateronltrekking 
Rlvierengebied t.b.v. openbare drinkwatervoorziening 

relalie met voor-
genomen activiteit 

overeenkomstig 

aandachtspunt 

verenigbaar 
aandachtsplInt 
aandachtspunt 

overeenkomstig 

verenigbaar 

overeenkomstig 
overeenkomstig 
overeenkomstig 
overeenkomstig 

verenigbaar 

overeenkomstig = 

verenigbaar 
aandachtspunt = 

in het be/eid is exp/iciet rekening gehouden met de voorgenomen winning 
het beleid legt de ontwikkeling van de voorgenomen winning geen beperkingen op 
mogelijk figt (het effect van) de winning niet in /ijn met dit be/eid en komt in dit 
MER dus aall de orde 



Meest relevante onderwerpen in het beleid 
In het rijksbeleid is vastgelegd dat de verdroging niet mag toenemen en in 2000 zelfs met 25% 

moet zijn afgenomen ten opzichte van het niveau van 1985; voor 2010 is het doel 40% afname ten 

opzichte van 1985. Ais gevolg hiervan mag de winning van grondwater niet meer toenemen. 

Voor de drinkwatervoorziening betekent dit dat uitbreidingen van de capaciteit moeten plaatsvinden 

met andere methoden dan grondwaterwinning, zodat het aandeel oppervlaktewater in het 

drinkwater zal toenemen. Daarnaast moeten maatregelen worden getroffen die zijn gericht op 

waterbesparing en het terugdringen van het laagwaardig gebruik van grondwater. Winningen die een 

grote bijdrage leveren aan verdroging moeten worden gereduceerd of verplaatst (reallocatie). 

In het provinciaal beleid is een onttrekkingsplafond gedefinieerd dat er in de praktijk op neer komt 

dat de grondwateronttrekkingen ongeveer op het huidige niveau moeten worden gehandhaafd. 

Hierbij is een onderverdeling gemaakt in drie gebieden : 

• in Oost-Gelderland moet het huidige niveau gehandhaafd blijven 

• in het Rivierengebied mag de grondwateronttrekking toenemen 

• op de Veluwe moet de grondwateronttrekking worden gereduceerd 
Verder is uitgesproken dat de grondwaterwinning Over-Betuwe met voortvarendheid dient te worden 

gesticht. Daartoe heeft de Provincie in haar Waterhuishoudingsplan in de Over-Betuwe een gebied 

gereserveerd voor grondwateronttrekking ten behoeve van de open bare drinkwatervoorziening. 

De waterbeheerders zullen het waterbeheer in de Over-Betuwe aanpassen aan de te verwachten 

effecten van de voorgenomen grondwaterwinning. 

Toetsing van de voorgenomen activiteit aan het beleid 
De voorgenomen activiteit conflicteert niet met het beleid van rijk, provincie en waterbeheerders: 

• De nieuwe winning in de Over-Betuwe geldt grotendeels als vervanging van bestaande winningen. 

In het Rivierengebied worden winningen beeindigd om kwaliteitsredenen, in Oost-Gelderland 

vanwege verdroging. Door dit vervangend karakter leidt de winning Over-Betuwe niet tot 

overschrijding van het grondwaterplafond. 

• De voorgenomen winning ligt binnen het reserveringsgebied dat door de Provincie is vastgesteld, 

de waterbeheerders hebben er reeds op geanticipeerd. 

Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen activiteit in overeenstemming is met het beleid op het 

gebied van waterbeheer en waterwinning. 
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vigerend beleid 

Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening 

VINEX-nota 

Nadere Uitwerking van de 
4e nota voor Rivieren
Gebied (NURG) 

Structuurschema Groene 
Ruimte 

overige structuurschema's 

Nota Archeologiebeleid 

beleid in trefwoorden 

• openheid en landschap behouden 
• binnendijks: landbouwgebied 
• buitendijks: natuur en recreatie 

• Over-Betuwe: Bruine koers (Iandbouw) 
• uiterwaarden, Veluwe: Groene koers (natuur) 

• noordoever Nederrijn : ontwikkeling 
dynamische natuu r en recreatie 

• langs Linge: natuur- en recreatiefunctie 

• natuurontwikkeling en drinkwatervoor
ziening zoveel mogelijk verweven 

• Linge: natuurwaarden met waterrecreatie 
• tussen Heteren en Opheusden : vogelgebied 

• enkele le idingen en reserveringen 

• 'verstoorder' verantwoordelijk voor 
bescherm i ng/ conserve ring 

Bestemmingsplannen • openheid tussen kernen handhaven 
gemeenten in studiegebied • bescheiden uitbreiding bebouwing 

• aanleg enke le bedrijventerreinen 

Streekplan Gelderland 1996: 

aspect Stedelijk gebied 

aspect Landelijk gebied 

aspect Uiterwaarden 

aspect Veluwe 

aspect Aardweten-
schappelijke waarden 

aspect Afvalstoffenbeleid 

aspect Industriezandwinning 

aspect Kleiwinning 

• toekomstige woningbouw 
gemeente Heteren. Waalsprong 

• aa nleg Betuwespoorlijn 
• projectie bedrijventerrein Valburg (MTC) 

• overwegende bestemming: agrarisch 
• beperkte uitbreiding woongebied 
• openheid landschap moet gehandhaafd 
• bescherming natuurwaarden 
• ontwikkeling verblijfsrecreatie 
• comp lex van boomteelt bij Opheusden 
• grondwaterbescherming geregeld 

• ontwikkeling van dynamische, riviergebonden 
natuu r in combinatie met extensieve landbouw 

• herstel natte en/of voedselarme 
natuurwaarden in Veluwezoom 

• geen grondwerk in stroomrug ten zuiden en 
westen van Hemmen; hand having bos Hemmen 

• behoud van archeologisch bodernarchief 

• geen stortplaats in Over-Betuwe 

• geen reserveringen 

• vergunning verleend voor enkele percelen 

relatie met voor
genomen activiteit 
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aandachtspunt 
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aandachtspunt 
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aandachtspunt 
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aandachtspunt 
aandachtspunt 
aandachtspunt 
overeenkomstig 

verenigbaar 

aandachtspunt 

aandachtspunt 

aandachtspunl 

verenigbaar 

verenigbaar 

aandachtspunt 

overeenkomstig = 

verenigbaar 
aandachtspunt = 

in het beleid is expliciet rekening gehouden met de voorgenomen winning; 
het beleid legt de ontwikkeling van de voorgenomen winning geen beperkingen op; 
mogelijk ligt (het effect van) de winning niet in lijn met dit beleid en komt in dit 
MER dus aan de orde 
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Meest relevante ondelWerpen in het beleid 
In het rijksbe/eid is het gebied Over-Betuwe aangewezen als een gebied met nadruk op landbouw, 

natuur en recreatie. Verder zijn er enkele specifieke projecten van de rijksoverheid die gevolgen 

hebben voor het gebied: de Betuweroute, een reservering voor een hoogspanningsleiding, enkele 

bestaande hoogspanningsleidingen en reserveringen voor kleiwinning. 

In het provinciaa/ be/eid is in de Over-Betuwe een reserveringsgebied aangewezen met de status 

van grondwaterbeschermingsgebied; ook is in het beleid aangegeven dat de uitbreidingsmogelijk

heden voor woningbouw of bedrijventerreinen beperkt zijn. Het gebied heeft vooral een agrarische 

invul/ing. Het behoud van de visuele openheid, bescherming van de natuurwaarden en de 

ontwikkeling van verblijfsrecreatie zijn hierin belangrijke elementen . Ook de aardwetenschappelijke 

waarden en archeologische waarden dienen te worden beschermd . Uitbreidingen van delfstoffen

winning, stortplaatsen en baggerspeciebergingen zijn niet te verwachten. 

Door de gemeenten en waterbeheerders is geen specifiek beleid vastgelegd dat relevant is voor de 

voorgenomen activiteit. Er zijn bescheiden uitbreidingen van woningbouw en bedrijventerreinen 

gepland. In verband met het reserveringsgebied is de besluitvorming rand de geplande uitbreiding 

van woningbouw ten zuid-oosten van Zetten uitgesteld. 

De waterbeheerders zul/en de grondwaterwinning inpassen in het waterbeheer. 

Toetsing van de voorgenomen activiteit aan het beleid 
In het beleid komen geen onderwerpen aan de orde die een belemmering zouden vormen voor de water

winning. Bij de locatiekeuze moet wei met activiteiten in de omgeving rekening worden gehouden. 

vigerend beleid 

Nationaal 
Milieubeleidsplan 3 

Natuurbeleidsplan 

Meerjarenprogramma 
Natuur en Landschap 

VEWIN Milieuplan 

Gelders Milieubeleidsplan 
1996-2000 

beleid in trefwoorden 

• zuinig omgaan met water 
• optimalisatie grondwaterwinningen 

(naar plaats en hoeveelheid) 
• bestrijding van verdroging 
• stabilisatie van inzet van grandwater voor 

drinkwater in 2000 

• tot stand brengen EHS 
• stimuleren zuinig watergebruik 
• onderzoek naar inzet oppervlaktewater 

• terugdringen van verdroging 
• Over-Betuwe niet in EHS 
• Binnenveld en zuidelijke Veluwe in EHS 

• waterleidingsector wil relevante bijdrage 
leveren aan verdrogingsbestrijding 

• grondwater belangrijk als bron voor 
drinkwatervoorziening 

• beschermingsbeleid grandwaterwinningen 
riolerings- en baggerspeciebeleid 

• bodemsaneringsbeleid 

relatie met voor
genomen activiteit 

verenigbaar 
verenigbaar 

verenigbaar 
verenigbaar 

verenigbaar 
verenigbaar 
aandachtspunt 

verenigbaar 
verenigbaar 
aandachtspunt 

verenigbaar 

verenigbaar 

overeenkomstig 
verenigbaar 
verenigbaar 

overeenkomstig = 

verenigbaar 
aandachtspunt = 

in het be/eid is exp/iciet rekening gehouden met de voorgenomen winning; 
het be/eid /egt de ontwikke/ing van de voorgenomen winning geen beperkingen op; 
moge/ijk /igt (het effect van) de winning niet in /ijn met dit be/eid en komt in dit 
MER dus aan de orde 
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Meest relevante onderwerpen in het beleid 
In het rijksbeleid worden voorschriften gegeven met betrekking tot het beheer van grondwater

beschermingsgebieden, de productie van afvalstoffen, het energiegebruik, gebruik van grondstoffen 

en materialen etc. Verder wordt het be lang van waterbesparing benadrukt met als doe I de 

verd rogingseffecten die het gevolg zijn van de waterwinning te beperken. Er wordt veel aandacht 

gevraagd voor de bescherming van de natuurwaarden, met name die van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). De Veluwezoom is een van de EHS-kerngebieden die door de waterwinning 
kunnen worden be"invloed . 

In het provinciaal beleid is aangegeven dat in het reserveringsgebied (dat is aangemerkt als grond

waterbeschermingsgebied) de benodigde basiskwaliteit voor het milieu kan worden gerealiseerd. 

Verder kunnen (indien nodig) de bodemsaneringslocaties binnen de realisatietermijn worden 

gesaneerd. Verontreinigingen van grondwater door lozingen van afvalwater ten slotte kunnen worden 
teruggedrongen dankzij het riolerings- en baggerspeciebeleid. 

Toetsing van de voorgenomen activiteit aan het beleid 
De voorgenomen activiteit past binnen het beleidskader. Wei zijn er enkele aandachtspunten waarmee 
rekening gehouden moet worden. De belangrijkste hiervan is het voorkomen van schade aan de EHS. 

4 t) l.Onclll"lP 

De voorgenomen aanleg van de grondwaterwinning past binnen beleid van het rijk, de provincie, 

de gemeenten en de waterbeheerders, mits rekening wordt gehouden met de genoemde 
aandachtspunten. 



5.1 n fl'oing 

5.2 

In dit hoofdstuk worden de meest relevante effecten van de voorgenomen grondwaterwinning 
geselecteerd. De selectie is als voigt gebeurd: 
• in de onderstaande matrix is een overzicht gegeven van ingrepen en mogelijk te verwachten 

effecten (tabel 6) 
• voor de ingreep-effectrelaties is een set parameters opgesteld om de meeste relevante effecten 

te selecteren (paragraaf 5.2) 
• voor deze ingreep-effectrelaties worden vervolgens criteria afgeleid (paragraaf 5.2/5.3) 

In tabel 6 is een inventarisatie weergegeven van de effecten die redelijkerwijze verwacht kunnen 
worden bij de realisatie van een grondwaterwinning. Een samenvatting van de effecten van aile 
alternatieven voor de voorgenomen grondwateronttrekking wordt beschreven in bijlage 3 van dit 
Hoofdrapport. Voor het voorkeursalternatief zijn effecten ook ruimtelijk in beeld gebracht. 

Meer uitgebreide informatie staat in Deelrapport 5. 

In tabel 6 is links de ingreep weergegeven en rechts de effecten. Hierbij kan het zijn dat het 
effect in een aantal tussenstappen verloopt: de onttrekking van grondwater veroorzaakt grond
waterstanddaling, hetgeen vervolgens schade aan vegetatie oplevert. In de tabel is een dergelijke 
keten aangegeven met de pijlen •••• ~. 
Bij iedere ingreep-effectrelatie is een getal aangegeven. In het vervolg van dit hoofdstuk worden 
deze getallen gehanteerd bij de selectie en motive ring. 

Een deel van de effecten in de ingreep-effectrelatiematrix wordt relevant geacht voor de 
besluitvorming. In dit Hoofdrapport is een selectie gemaakt van de meest relevante effecten . 

Voor deze selectie zijn drie regels gehanteerd: 

Een effect wordt aileen relevant geacht als: 
1. het effect een rol speelt in dit stadium van het besluitvormingsproces (= het verlenen van de 

vergunning voor artikel 14 van de Grondwaterwet) 
en 

2. verwacht wordt dat het effect aanzienlijk is 
en 

3. het verwachte effect onderscheidend is voor de alternatieven 

De ingreep-effectrelaties zijn getoetst aan deze regels. In tabel 7 is daarvan de uitkomst 
weergegeven. Als aan een van de regels niet wordt voldaan, zijn de volgende niet meer beoordeeld. 
Dit is in tabel 7 met - aangegeven. 
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ingreep effect 

asnlegwer:kzaamheden verstoring van vogels 
hinder voor mensen 

(1 ) 

aanwezigheld van ruimtebeslag (2) 
pultenvelden, leidlngM •••• >- verlies landbouwgrond 
elr sebal,lwen 

vergraving van de bodem (3) 
• • • • r verlies van archeologische en geomorfologische waarden 

visuele hinder (4) 

instellen van grondwater- beperkingen voor het gebruik binnen beschermingsgebied (5) 
besoher:mi't1l$g(JbJer;iQl1 

onllrekking van 
grondwater 

aanvoer van 
opperv[aktewater 
in het gabied 

zu ivering en levering 
van het water 

verlaging van grondwaterstanden (6a) 
• • •• :> verlies vegetaliekundige waarden Over-Betuwe 

verlaging van grondwaterstanden (6b) 
• • •• :> verlies vegetatiekund ige waarden uiterwaarden Nederrijn 

verlaging van grondwaterstanden (7a) 
• ••• :> verl ies vegetatiekundige waarden Veluwezoom 

verlaging van grondwaterstanden (7b) 
• • • ' '- verminderlng arvoer beken Veluwezoom 

veri aging van grondwaterstanden (8) 
• • •• :> verlies (avi)fauna 

verlaging van grondwaterstanden (9) 
• •• • >- schade voor landbouw 

verlaglng van grondwaterstanden ( 10) 
• • •• ~ oxidatie van componenten in de bod em 

• • • • >- verl ies van archeologische en cultuurhistorische waarden 

verlaging van grondwalerstanden 
• • • . ,.. maaivelddalingen 

.... .... schade aan gebouwen en infrastructuur 

verlaging van grondwaterslanden en verandering van 
grondwaterstromingen 
• • • . ,.. beinvloedlng van bodenwerontreinigingen 

vermindering oppervlaklewaLerkwalitei t 
• ••• ,... schade aquatische natuurwaarden 

aanvoer van zwevend stof 
• ••• :> toename van baggerspecie in gebied 

energlegebruik, grondstoffengebruik, productie afvalstoffen 

energiegebruik. bij itram~port 

(11 ) 

( 12) 

( 13) 

(14) 

(15) 

(16) 



Selectie van meest relevante effecten e 

. . 
t:-f 

ingreep-effect relatie relevant voor aanzienlij k onder-
dit stadium? effect? scheidend? 

1. aanleg-effecten ja/nee nee 

2. ruin'ltebeslag in landbouwgrond door nee 
puttenvelden 

3. verlies van archeologische en cultuur j a nee 

historische waarden door vergraving 

4. visuele hinder door 
- puttenvelden ja nee 

- zuiveringsvoorzieningen nee 

5. oppervlakte met beper~ing van gebruik ja ja ja 

binnen beschermingsgebieden 

6. verlies van vegetatiekundige waatden door 
grondwaterstandverlaging 
- in Over-Betuwe ja nee 
- in uiterwaarden ja nee 

7. verlies aan natuurwaarden in de Veluwezoom 
door grondwaterstandverlaging 
- vegetatiekundige waarden ja j a ja 

- afvoer beken ja la/nee nee 

8. schade aan (avi)fauna ja ja ja 

9. schade voor de landbouw door 
grondwaterstandverlaging ja ja ja 

10. schade aan 
- archeologische waarden en ja ja ja 

- cultuurhistorische waarden ja nee 

door grondwaterstandverlaging 

11. schade aan gebouwen en infrastructuur ja nee 
door zettingen 

12. beinvloeding van bodemverontreinigingen ja nee 

13. beinvloeding van aquatische ecosystem en ja nee 

14. extra aanvoer van slib ja ja ja 

15. energiegebruik, grondstoffengebruik, 
afvalstoffenproductie ja ja nee 

16. energiegebruik bij transport ja ja/nee nee 
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Onderstaand is per ingreep-effectrelatie een korte toelichting gegeven van de motieven 

voor deze selectie. 

(1) Aanleg-effecten 
Tijdens de aanleg zijn effecten te verwachten als gevolg van het gebruik van machines voor het 

boren van de putten en het ingraven van leidingen. De hinder door deze activiteiten is slechts 

van korte duur en vindt plaats op ruime afstand van bebouwingskernen. Tijdens het bouwen van 

de zuiveringsgebouwen treedt hinder op die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld bouwactiviteiten 

voor een willekeurig ander bedrijf. 
Vanwege de Korte duur, de geringe intensiteit en de relatief grote afstand tot woonbebouwing 

worden de aanlegeffecten niet relevant geacht voor de besluitvorming. 

(2) Ruimtebeslag in landbouwgrond door puttenvelden 
Door het gebruik als waterwingebied zal de huidige agrarische bestemming verdwijnen. 

De waterwingebieden zijn wellicht nog bruikbaar voor andere doelen zoals extensieve landbouw, 
natuur of niet-milieubelastende vormen van recreatie. De puttenvelden zullen worden aangelegd 

op terreinen die op dit moment al eigendom zijn van Waterbedrijf Gelderland. 

Gezien het feit dat de terreinen nu reeds in het bezit zijn van Waterbedrijf Gelderland en 

geen onteigening nodig zal zijn, wordt dit effect niet relevant geacht voor de besluitvorming. 

(3) Verlies van archeologische en cultuurhistorische waarden door vergraving 

8ij het boren van de putten bestaat de kans dat een waardevol bodemobject verloren gaat. 

Gezien de zeer beperkte oppervlakte van de putten wordt deze kans als verwaarloosbaar 

klein beschouwd. Voor het ingraven van leidingen en het bouwen van de zuiveringsvoorzieningen 

worden nog afzonderlijke vergunningprocedures gestart. Voorafgaand aan de realisatie van 
deze werken zal Waterbedrijf Gelderland in overleg treden met de provinciaal archeoloog over de 

wijze van behoud van eventuele archeologische waarden. 
Gezien de beperkte oppervlakte van de putten en de afzonderlijke vergunningprocedures 

\<00.- activiteiien met vergraving over grotere oppervlakten, wordt de schade aan archeologische 

en cultuurhistorische waarden door vergraving niet relevant geacht voor dit stadium 
van de besluitvorming. 

(4a) Visuele hinder door puttenvelden 

De puttenvelden bestaan uit ongeveer 13 putten met een diameter van 1,2 meter. 

De putten steken 1 meter boven het maaiveld uit. De onderlinge afstand tussen de putten is ongeveer 

100 meter. In het voorkeursalternatief worden de 13 putten verdeeld over twee locaties. 

De putten vallen door de vormgeving nauwelijks op in het landschap, zeker niet wanneer 

beplanting wordt aangebracht. 
De visuele hinder door puttenvelden wordt door de geringe omvang niet relevant geacht 

voor de besluitvorming. 

(4b) Visuele hinder voor gebouwen voor zuiveringsvoorzieningen 
De gebouwen voor de zuiveringsvoorzieningen beslaan een tamelijk groot oppervlakte (minimaal 

circa 5 hal. Tijrlens het opstellen van dit MER was nog weinig bekend over dc plaats en 

vormgeving van de gebouwen. De gebouwen en zuiveringsvoorzieningen zullen zo goed mogelijk 

worden ingepast tussen de bestaande bebouwing en zo nodig worden omgeven door passende 

beplanting. Aan de verlening van de bouwvergunning is een inspraakprocedure verbonden. 

Gezien de mogelijkheden om op vele manieren de gebouwen in het landschap in te passen, is er 

in dit MER van uitgegaan dat de effecten van visuele hinder door de gebouwen kunnen en zullen 

worden beperkt tot een acceptabel niveau. 

De visuele hinder door de aanwezigheid van gebouwen wordt niet relevant geacht voor dit 
stadium van de besluitvorming. 
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(5) Beperking van gebruik binnen grondwaterbeschermingsgebieden 

Binnen grondwaterbeschermingsgebieden gelden extra regels met betrekking tot de toepassing 

van bestrijdingsmiddelen, de opslag van gevaarlijke stoffen en andere milieubedreigende 

activiteiten. Daarnaast gelden er beperkingen ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling. 

De beperkingen voor het bestrijdingsmiddelengebruik worden naar verwachting op termijn 

beeindigd door wijzigingen in de wetgeving. 
Voor de agrarische bedrijven kan de instelling van een grondwaterbeschermingsgebied bij de 

huidige regelgeving een verandering in de bedrijfsvoering betekenen. De eventuele financiele 

gevolgen hiervan worden door Waterbedrijf Gelderland vergoed. 

Criterium 1: Oppervlakte met beperking bodemgebruik 

(6a) Verlies van vegetatiekundige waarden in de Over-Betuwe 

In deelrapport 4 is een beschrijving gegeven van de vegetatiekundige waarden in de omgeving van 

het studiegebied. Hieruit blijkt dat in de Over-Betuwe de waardevolle vegetatie vrijwel aileen te 

vinden is langs de randen van sloten . Deze oevervegetatie staat dus vooral onder invloed van de 

peilen in de slaten en zal niet significant worden beTnvloed door de grondwaterstanden. 
Vanwege de geringe waarde van de vegetatie in de Over-Betuwe en de beperkte afhankelijk

heid van de grondwaterstanden wordt dit effect niet relevant geacht voor de besluitvorming. 

(6b) Verlies van vegetatiekundige waarden in de uiterwaarden van de Nederrijn 
In deelrapport 4 is een beschrijving gegeven van de voor de natuur zeer waardevolle uiterwaarden 

van de Nederrijn. Ook de uiterwaarden liggen binnen het gebied dat wordt be·invloed door de 

grondwaterwinning. Aangezien de vegetatie in de uiterwaarden echter veel meer onder invloed 

staat van de sterk fluctuerende rivierstanden dan van de grondwaterstanden in de omgeving, 

kan op voorhand worden gesteld dat de effecten voor de uiterwaarden gering zullen zijn . 

Vanwege de geringe effecten op de vegetatie in de uiterwaarden wordt dit effect niet relevant 

geacht voor de besluitvorming. 

(7a) Schade aan vegetatie in de Veluwezoom door grondwaterstandverlaging 

Door de onttrekking kan er een daling van grondwaterstanden optreden in het vegetatiekundig 

waardevolle gebied de Veluwezoom. Door de grondwateronttrekking kan grondwaterafhankelijke 

vegetatie verminderen of verdwijnen . 

Criterium 2: Effect op vegetatiekundige waarden in Veluwezoom 

(7b) Vermindering van de beekafvoer in de Veluwezoom 

De watervoerendheid van de beken in de zuidelijke Veluwezoom is uit landschappelijk en 

aquatisch oogpunt belangrijk. Door de onttrekking kan er een daling van grondwaterstanden 

optreden, waardoor de toestroom van grondwater naar en daarmee de afvoer van deze beken 

vermindert. 

Vanwege de geringe beTnvloeding van de afvoer en het feit dat deze niet onderscheidend is 
voor de keuze van een alternatief, wordt dit effect niet relevant geacht voor de besluitvorming. 

(8) Schade aan (avi)fauna door grondwaterstandverlaging 
Door de grondwaterstandverlaging zal het gebied minder geschikt worden voor weidevogels 

en andere fauna. De effectbeschrijving richt zich met name op de weidevogels omdat enerzijds 

hier de grootste effecten worden verwacht en anderzijds de effecten voor weidevogels een maat 

zijn voor de effecten op andere fauna . 

Criterium 3: Effect op weidevogels 

(9) Schade voor de landbouw door grondwaterstandverlaging 

In de Over-Betuwe is de waterhuishouding zo goed mogelijk geoptimaliseerd voor de landbouw. 

Door de grondwaterwinning wordt de bestaande situatie verstoord . Daardoor kunnen land

bouwopbrengsten toe- of afnemen. Een opbrengsttoename treedt op als door lagere voorjaars

grondwaterstanden de gewasgroei eerder begint en percelen eerder berijdbaar zijn . 
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Opbrengstafnames treden op als lagere grondwaterstanden zorgen voor beperkingen van de 

gewasgroei . Bij de voorgenomen activiteit is het opbrengstnadeel groter dan het opbrengst

voordeel, zodat per saldo sprake is van verlies aan landbouwopbrengsten. Optredende schade zal 

worden gecompenseerd door middel van financiele regelingen. 

Criterium 4: Verandering /andbouwopbrengsten 

(10a) Schade aan archeologische waarden door oxidatie 

In het gebied zijn reeds op veel plaatsen archeologische waarden aangetoond, zoals (resten van) 

nederzettingen en akkercomplexen: er bevinden zich enkele terreinen met zeer hoge 

archeologische waarden en vele met hoge waarde of archeologische betekenis. Een dee I van deze 

waarden zijn van organische oorsprong, zoals houten voorwerpen, paalsporen, zaden. Ais deze 

als gevolg van de verlagingen door de voorgenomen winning boven de laagste grondwaterstand 
komen te liggen, kunnen ze door oxidatie of verrotting verdwijnen. Daarmee gaat de informatie 

over vroegere bewoning van het gebied definitief verloren. De effectbeschrijving richt zich 

daarom op gebieden waar archeologische waarden zijn aangetoond en waar grondwaterstand

dalingen voorkomen. 

Criterium 5: Effect op arche%gische waarden door oxidatie 

(1Ob) Schade aan cultuurhistorische waarden 

Cultuurhistorische waarden (zoals uiterwaarden, slotenpatronen, komgebieden, wielen, kasteel

parken, terpen) komen in het studiegebied voor. Deze objecten kunnen worden beschadigd door 

vergravingen tijdens de aanleg; grondwaterstanddalingen zullen in het algemeen niet leiden tot 

schade aan deze objecten. 

Aangezien de schade aan cultuurhistorische waarden kan en zal worden vermeden wordt dit 

effect niet relevant geacht voor de besluitvorming. 

(11) Schade aan gebouwen en infrastructuur door maaivelddalingen 

Door de verlaging van de grondwaterstanden en stijghoogten zal de bod em enigszins gaan dalen. 

Bij grotere maaivelddalingen kunnen gebouwen schade ondervinden (bijvoorbeeld scheuren in 

mUien) en kunnen wegerl, dijken, stuwen en ieidingen gocHI vel lokken, waardoor extra onderhoud 

nodig is. Bij de alternatieven waarbij significante maaivelddalingen optreden, zijn de betreffende 

oppervlakken gelegen in agrarisch gebied zonder bebouwing. De te verwachten schade is 
derhalve zeer gering. 

Aangezien de schade door maaivelddalingen zeer gering is, wordt dit effect niet relevant 
geacht voor de besluitvorming. 

(12) Be'invloeding van bodemverontreinigingen 
Door de grondwateronttrekking kan het grondwater ter plaatse van verontreinigingen anders of 

sneller gaan stromen. De verontreiniging kan zich hierdoor anders of sneller gaan verspreiden in 

de bodem, waardoor later een uitgebreidere sane ring nodig wordt dan bij de autanome ontwikkeling. 
In het studiegebied zijn wei veel (patentiele) bodemverontreinigingen aanwezig, maar deze staan 

geen van aile hoog op de provincia Ie urgentielijst. 

Vanwege het ontbreken van belangrijke bodemverontreinigingen wordt dit effect niet van 

belang geacht voor de besluitvorming. 

(13) Invloed op aquatische ecasystemen 

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater in de Over-Betuwe zal enigszins wijzigen door 

de aanvoer van gebiedsvreemd water. Over de huidige waterkwaliteit en de huidige aquatische 

natuurwaarden zijn weinig gegevens bekend. Dit vormt een leemte in kennis in dit MER. 

Vooralsnog wardt ervan uitgegaan dat de verwachte effecten niet groat zullen zijn, want de 

natuurwaarden in de Over-Betuwe zijn gering. Daarnaast wijkt de kwaliteit van het ingelaten 

water, voor de parameters die de voedselrijkdom van het water bepalen, beperkt af van het door 

landbouw be'invloede gebiedseigen water. 

Vanwege de geringe verwachte effecten voor aquatische natuurwaarden wordt dit aspect 

niet relevant geacht voar de besluitvorming. 
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(14) Toename van hoeveelheid baggerspecie in het gebied 
Om de hoeveelheid water in het gebied op peil te houden zal water moeten worden aangevoerd 
van buiten het gebied. In dit water bevindt zich zwevend slib dat is verontreinigd. Bij het 
onderhoud van de watergangen of van de toekomstige slibvang bij Doornenburg komt dit slib vrij 
en levert het een extra afvalprobleem op. 

Criterium 6: Extra aanvoer van slib 

(15) Energiegebruik, grondstoffengebruik, afvalstoffenproductie 
In deelrapport 3 is een beschrijving gegeven van deze gebruiksaspecten. De hoeveelheden 
energie, afval, en grondstoffen per kubieke meter drinkwater geproduceerd uit grondwater zijn bij 
benadering onafhankelijk van de locatie(s) waar het water wordt gewonnen. 
Gezien het feit dat de genoemde gebruiksaspecten niet onderscheidend zijn voor de 
alternatieven worden deze niet relevant geacht voor de besluitvorming. 

(16) Energiegebruik bij transport 
Het energiegebruik voor het afvoer van het water naar de zuivering en naar het drinkwaternet kan 
per locatie iets verschillen vanwege de verschillen in de transportafstanden. De afstanden tussen 
de locaties van de beschouwde alternatieven zijn echter beperkt. De verschillen in energiegebruik 
zullen daarom gering zijn en daardoor niet onderscheidend voor de alternatieven. 
Gezien het feit dat deze aspecten niet onderscheidend zijn voor de alternatieven wordt ervan 
uitgegaan dat het energiegebruik bij transport niet relevant zal zijn voor de besluitvorming. 

Qrdelinp relevante effecten 

De effecten die relevant worden geacht voor de besluitvorming, zijn in onderstaand overzicht 
samengevat in de vorm van criteria. Deze criteria worden in het volgend hoofdstuk nader uitgewerkt. 

De effectbeoordeling zal zich toespitsen op de volgende criteria: 
Criterium 1: Oppervlakte met beperking bodemgebruik 
Criterium 2: Effect op vegetatiekundige waarden in Veluwezoom 

Criterium 3: Effect op weidevogels 
Criterium 4: Verandering landbouwopbrengsten 
Criterium 5: Effect op archeologische waarden door oxidatie 

Criterium 6: Extra aanvoer van slib 
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In hoofdstuk 5 is een selectie gemaakt van de effecten die relevant worden geacht voor de besluit

vorming. De uitgebreide beschrijving is te vinden in de rapporten: 

• Basisdocument Methoden 
Hierin zijn uitvoerig de gehanteerde voorspellingsmethoden en -modellen beschreven. 

• Deelrapport 4. Huidige situatie en autonome ontwikkeling 
In dit Deelrapport is een beeld gegeven van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling die 

samen de referentiesituatie vormen voor de effectbeschrijving. Voor een deel heeft de 

beschreven referentiesituatie een rol gespeeld bij de selectie in het vorig hoofdstuk van de meest 

relevante criteria. (Als voorbeeld kan hierbij worden genoemd het feit dat de vegetatiekundige 
waarden in de Over-Betuwe gering zijn, waardoor de effecten nooit groot kunnen zijn.) 

• Deelrapport 5. Voorspe/ling van effecten 
In dit deelrapport 5 zijn voorspelde effecten uitgebreid beschreven en ruimtelijk in beeld 

gebracht. Daarbij komt ook de tijdsafhankelijkheid, de omkeerbaarheid en de cumulatie van 

effecten aan de orde. Een samenvatting van de effectbeschrijving is opgenomen in bijlage 3 van 

dit Hoofdrapport. 
In de deelrapporten is geen voorselectie gemaakt van relevante en minder relevante effecten. 

Er is gestreefd naar een volledige invulling van de richtlijnen. In dit hoofdrapport is de effectbeschrijving 

wei zoveel mogelijk toegespitst op onderdelen die relevant zijn voor de besluitvorming. 

Kwalitatieve beoordeling 

In dit hoofdstuk is per criterium eerst een kwantitatieve voorspelling gegeven. Deze voorspelling is 

het resultaat dat is berekend met behulp van de methode die van toepassing is voor het betreffende 

criterium. Het resultaat hiervan is uitgedrukt in bijvoorbeeld hectaren, natuurwaarde-eenheden 

of aantallen. Uit deze resultaten is vervolgens een beoordeling bepaald . Hiervoor is de volgende 

beoordelingsschaal ontwikkeld: 

De ondergrens van de schaal is het kleinste effect dat redelijkerwijs mogelijk is. Voor de gekozen 
criteria is dit in aIle gcva!!cn inul', dat Viii! zaggen dat SCOie overeenkonlstig de refer81llie::;iiuatie is. 
De bovengrens van de schaal is het grootste effect dat optreedt. Er is aangenomen dat de gebruikte 

alternatieven de realiseerbare mogelijkheden voor de vestiging van grondwaterwinningen dekken. 

Dit houdt in dat het grootste aangetroffen effect als bovengrens van de schaal is gekozen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat er al een inperking is gemaakt van locaties die kansrijk worden 
geacht voor de vestiging van een grondwaterwinning. Bij deze selectie zijn de locaties in het 

noorden van het reserveringsgebied reeds uitgesloten vanwege de te verwachten effecten op de 
vegetatie in de Veluwezoom. 

De schaal is vervolgens in drie delen gesplitst: 

effect: kleinst 15% 85% grootst 
I- ••••••• -I- ••••• • •••••••••• -I- • ••• • •• -I 

beoordeling: minimaal maximaal 

De schaal kan als voigt worden gelezen: 

• bij beoordeling "minimaal" (min) wijkt het effect maar weinig af van de referentiesituatie; 

• bij beoordeling "maximaal" (MAX) treedt het grootste effect op of een effect dat hiermee in 

grootte vergelijkbaar is. 

J 

Voor de helderheid van de tabellen heeft het tussengebied (dus met een matig effect) de typering "-" 

gekregen . Aan de keuze van de marge op 15% ligt geen bijzondere afweging ten grondslag (bij de 

marge van 15% was ongeveer de helft van de uiteindelijke beoordelingstabel gevuld met of wei 

"minimaal" of wei "maximaal"). De uitkomst van de vergelijking van alternatieven bleek niet afhankelijk 

van de grootte van de marge. 
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6.2.1 Criterium 1; Oppervlakte met beperking gebruik 

Beschrijving van het effect 

Rondom de waterwinpulten is een gebied uitgezonderd van (vrijwel) elk gebruik . Oit gabied wordt 
waterwingebied genoemd en bevindt zich in theorie binnen 30 meter van de puttan, maar in 
de praktijk wordt hiervoor meestal het pereeel aangehouden waarop de waterwinning plaatsvindt. 
Oit gebied 15 in eigendom van het waterbedrijf en is niet beschikbaar v~~r andere toepassingen. 
Oaaromheen wordt een gebied aangewezen waarin de bodem en hel grondwater zijn bescherrnd. 
Voor dit gebled gelden beperkende maatregelen voor de opslag van gevaarlijke stoffen, andere 
milieubedreigende aetiviteiten en ruimte lijke ontwikkelingen. 

Huidige situatie en autonome on twikkeling 
Zoals aangegeven in paragraaf 3.2 zijn de localies gelegen binnen een gebied "dat is gereserveerd 
voor grondwatefwinning" . am deze reden heeft de Provincie Gelderland aan dit hele reserverings" 
gebied de status grondwaterbeschenningsgebied toegekend. Hel gebied kent voornamelijk 
agrarisch landgebruik. In de autonome ontwikkeling wordt een uitbreiding van de boomteell verwacht. 

Wijze van effeetvoorspell ing 
Voor de bepaJing van de oppervlakte met beperking gebruik is een model gehanteerd waarmee 
de stroming van het grondwater naar de onttrekkingsputten kan worden bepaald. Dit model is 
nader beschreven in Basisdocument Methoden. Berekend is de oppervlakte van het grondwater

beschermingsgebied volgens de voor het rivierengebied voorgeschreven methode. 

Effecten 
In tabel 8 zijn de oppervlaktes van de beschermingsgebieden weergegeven. De oppervlakte Is hel 
kleinst bij H6HV6, het voorkeursalternatief. De oppervlaktes bij de alternatieven mel grote winningen 
in het Herveldse Ve ld liggen hier fors boven. 

De verschillen in oppervlaktes hebben vooral te maken met de verschlllen in dikte van de scheidende 
lagen In de bodem. Bij Hemmen Is de situatie gunstiger dan bij Herveldse Veld. 

H12 H6HV6 HV 10Fd2 HV12 HVz 12 H6HV6 H6HV6 
Pareneo La Cablne 

beschermingsgebied he 1155 1098 1290 1343 1508 (1098) (1 098) 

beoordeling MAX MAX MAX 

legenda 
o tot 226 ha min 
226 tot {281 ha 
1281 tot 1508 ha MAX 
Opmerking: bij de real/oeatie-opties is de vergroting van hel beschermingsgebied van 

Fikkersdries niet meegenomen. 
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6.2.2 Criterium 2: Effect op vegetatiekundige waarden in Veluwezoom 

Beschrijving van het effect 

Door grondwaterstanddaling en door omslag van kwel naar wegzijging kan vegetatie in waarde 

achteruitgaan. Het gaat hierbij vooral om vegetatie die afhankelijk is van grondwater. In criterium 2 

wordt aileen gekeken naar de schade aan vegetatie in de Veluwezoom omdat dit gebied de meest 
waardevolle grondwaterafhankelijke vegetatie bevat. 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

De Veluwezoom is een gebied dat in de huidige situatie waardevolle natte en vochtige vegetatie 

bevat. In Deelrapport 4 is een beschrijving gegeven van de vegetatie die wordt aangetroffen bij de 

Renkumse Beken en Heelsumsche Beken. Langs de beken komen soortenrijke vegetatiegradienten 

voor van droge en natte gebieden. Dit bekengebied is afhankelijk van de grondwaterstanden en 

de kwel/wegzijging. Volgens de hieronder beschreven methode heeft dit gebied in de huidige situatie 

een waarde gekregen van 203 natuurwaardepunten. (Ter vergelijking: het studiegebied binnen de 
Over-Betuwe bevat slechts 0,043 natuurwaardepunten .) 

Wijze van effectvoorspelling 

De methode van voorspelling is beschreven in het Basisdocument Methoden. In het kort komt de 

methode neer op: 

• er wordt een selectie gemaakt van de gebieden waar waardevolle vegetatie voorkomt; 

• voor elk gebied wordt een beoordeling van de waarde gemaakt aan de hand van de beschikbare 
gegevens van de aanwezige vegetatie; 

• de vermenigvuldiging van de waardering met de oppervlakte geeft een score van de 
natuurwaarden in de betreffende gebieden (uitgedrukt in natuurwaardepunten); 

• de sommatie van de scores voor de gebieden geeft de waarde in de huidige situatie; 

• de grondwaterstandverlaging is vervolgens per gebied bepaald; 

• aan de hand van de berekende grondwaterstanddaling kan worden aangegeven in welke 
gebieden de natuurwaarden geheel of gedeeltelijk verdwijnen; 

• de afnamen van de natuurwaardepunten per gebied kunnen worden gesommeerd en geven zo 
het totale effect op de natuurwaarden. 

Effecten 

In tabel 9 zijn de verliezen van natuurwaardepunten voor vegetatie in de Veluwezoom weergegeven. 

De vegetatiekundige waarden zijn aan de oostzijde hoger dan aan de westzijde van het bestudeerde 

deel van de Veluwezoom. Winningen in Herveldse Veld (HV12) zijn daarom relatief ongunstig. 

Dit wordt nog versterkt als de winning wordt gecombineerd met een uitbreiding van het verder 
oostelijk gelegen Fikkersdries (HV10Fd2). De varianten met verplaatsing van een deel van de 

winningen van Parenco en La Cabine zijn gunstig voor dit criterium omdat grondwateronttrekking 

wordt verplaatst van een zeer gevoelig gebied naar een minder gevoelig gebied. 

H12 H6HV6 HV10Fd2 HV12 HVz12 

effect op vegetatie punten 17,1 40,5 128 97,1 0 

beoordeling min MAX min 

/egenda 
o tot 19 punten min 
19 tot 109 punten 
109 tot 128 punten MAX 

H6HV6 H6HV6 

Parenco La Cabine 

0 4,4 

min min 
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6.2.3 Criterium 3: Effect op weidevogels 

Beschrijving van het effect 

De grondwateronttrekking heeft ook gevolgen voor de fauna in het gebied. Met name de weidevogels 

zullen hinder ondervinden van de grondwaterstanddal ing. Aangenomen is dat de be'invloeding 

van weidevogels een goede maat is voor de beoordeling van effecten voor andere fauna in weide

vogelgebieden . 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

In Deelrapport 4 is een overzichtskaart opgenomen met de belangrijkste weidevogelgebieden . 
Enkele van deze gebieden zijn zeer waardevol; er komen bedreigde en zeldzame vogelsoorten voor 

van de Rode en Blauwe lijst. Vrijwel al deze soorten zijn gebonden aan graslandgebieden met 

een hoge (voorjaars)grondwaterstand. Voor het studiegebied is voor de huidige situatie een score 

berekend van 298 natuurwaarde-eenheden. 

Wijze van effectvoorspelling 

De effectvoorspelling voor weidevogelgebieden is gebaseerd op de omvang en beleidsmatige 

waardering van de gebieden die in Deelrapport 4 zijn opgenomen . De be'invloeding van weidevogel

gebieden is gelijk aan de gewogen oppervlakte van weidevogelgebieden binnen de zone met 

meer dan 5 cm grondwaterstandverlaging. Weging vindt plaats via een waardering afhankelijk van 

de status van de weidevogelgebieden volgens het provinciale beleid. 

Het berekende effect kan een overschatting zijn van het werkelijk optredende effect, aangezien de 

grondwaterstanden in de uiterwaarden - waar de belangrijkste weidevogelgebieden liggen - vooral 

worden bepaald door de rivierdynamiek . 

Effecten 

In het westen van het studiegebied liggen enkele zeer waardevolle weidevogelgebieden. De meest 

westelijk gelegen alternatieven (H 12 en H6HV6) scoren derhalve rel at ief slecht voor dit criterium . 

H 12 H6HV6 HVlOFd2 HV12 HVz12 H6HV6 H6HV6 

Parenco La Cabine 

effect op 

weidevogels 
gew.ha 17,1 40,5 128 97,1 o o 4,4 

beoordeling mIn MAX min min min 

/egenda 

o tot 43 hectaren min 
43 tot 241 hectaren 

241 tot 284 hectaren MAX 

6.2.4 Criterium 4: Verandering landbouwopbrengsten 

Beschrijving van het effect 

De landbouwopbrengsten zijn sterk afhankelijk van de grondwaterstanden. In de Over-Betuwe is de 

waterhuishouding zo goed mogelijk geoptimaliseerd voor de landbouw. Door de grondwaterwinning 

wordt de bestaande situatie verstoord . Daardoor kunnen landbouwopbrengsten toe- of afnemen. 

Een opbrengsttoename treedt op als door lagere voorjaarsgrondwaterstanden de gewasgroei eerder 

begint en percelen eerder berijdbaar zijn. Opbrengstafnames treden op als lagere grondwaterstanden 

zorgen voor beperkingen van de gewasgroei . Bij de voorgenomen activiteit is het opbrengstnadeel 

groter dan het opbrengstvoordeel, zodat per saldo sprake is van verlies aan landbouwopbrengsten. 
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Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

In Deelrapport 4 is een beschrijving gegeven van het ruimtegebruik in de Over-Betuwe. 

Het landgebruik bestaat voornamelijk uit grasland, daarnaast uit akkerbouw, fruit- en boomteelt. 

Hierin zijn geen grote wijzigingen voorzien . 

Wijze van effectvoorspelling 

Voor de voorspelling van de effecten voor landbouw is gebruikgemaakt van de zogenaamde 

HELP-tabellen die zijn ontwikkeld door de toenmalige Landinrichtingsdienst. Met behulp van de 

tabellen is berekend in hoeverre de landbouwopbrengst verandert door de verlaging van de grond

waterstand . Bij deze berekeningen wordt het invloedsgebied van de winning verdeeld in gebiedjes 
met eenzelfde bodemsamenstelling en verlaging. De opbrengstverandering wordt uitgedrukt in % ha, 

dat is het percentage opbrengstverandering vermenigvuldigd met het aantal hectares waarover deze 

verandering optreedt. Opbrengstverliezen zijn gesaldeerd met opbrengsttoenames. 

Effecten 

Afhankelijk van het alternatief komen opbrengstveranderingen voor van +5% tot -20% per hectare. 

Bij aile alternatieven is het saldo een opbrengstverlies. In de alternatieven H 12 en vooral HVz12, 

waarin de capaciteit geconcentreerd is op een locatie, zijn de effecten op de landbouw het grootst. 

H12 H6HV6 HV10Fd2 HV12 HVz12 

landbouw-

opbrengsten 
%ha -4147 -2587 -1196 -2696 -5148 

beooideling MAX 

/egenda 
-0 tot -772 %ha min 
-772 tot -4376 %ha 
-4376 tot -5148 %ha MAX 

6.2.5 Criterium 5: Effect op archeologische waarden door oxidatie 

Beschrijving van het effect 
Een deel van de in het studiegebied voorkomende archeologische waarden zijn van organische 

oorsprong, zoals houten voorwerpen, paalsporen en zaden. Deze kunnen zeer lange tijd bewaard 

blijven, indien ze permanent in het grondwater liggen . Ais deze organische waarden boven de 

laagste grondwaterstand komen te liggen, kunnen ze door oxidatie of verrotting verdwijnen. 
Daarmee gaat de informatie over vroegere bewoning van het gebied definitief verloren . De effect

beschrijving richt zich daarom op gebicden waar archeologische waarden zijn aangetoond en vvaar 

grondwaterstanddal ingen voorkomen. 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

In de huidige situatie komen in het studiegebied veel terreinen voor van (zeer) hoge archeologische 

waarde of van archeologische betekenis (verder 'object' genoemd) . Het gaat daarbij om "beschermde 

monumenten" of "te beschermen monumenten". Verder zijn er zogenaamde "meldingsgebieden"; 

in deze gebieden is aangetoond dat er archeologisch waardevolle elementen voorkomen; 

de aard, omvang, ligging en kwaliteit zijn echter niet exact bekend. Ten slotte zijn er "attentiegebieden", 

terreinen met concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische waarden. 

In Deelrapport 4 zijn de aanwezige objecten in het gebied weergegeven. 

H6HV6 H6HV6 

Parenco La Cabine 

-764 -1259 

min 
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Op de recentelijk uitgekomen Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden is bovendien aangegeven 

dat de Over-Betuwe een hoge verwachtingswaarde heeft. Informatie over aard, diepte en mogelijke 

waarde van te verwachten archeologische resten ontbreekt echter, zodat deze waarden niet bij de 

beoordeling zijn betrokken . Meer hierover in het hoofdstuk 'Leemten in kennis'. 

Wijze van effectvoorspelling 

Voor de voorspelling van het effect zijn de beschermde monumenten, de te beschermen monumenten, 

meldingsgebieden en attentiegebieden bepaald. Per alternatief is vervolgens bepaald welk 

oppervlakte van elk van deze gebieden een grondwaterstanddaling van 25 cm of meer heeft. 

Door de oppervlakten met weegfactoren (respectievelijk 4, 4, 2 en 1) te sommeren is de score voor 

het criterium schade aan archeologische waarden bepaald . 

Effecten 

In de omgeving van Hemmen liggen enkele meldings- en attentiegebieden die door de alternatieven 

H 12 en H6HV6 worden be·invloed. De scores voor deze alternatieven zijn daarom relatief hoog. 

De archeologische waarden in de omgeving van Herveldse Veld zijn geringer in oppervlak, zodat de 

scores voor de alternatieven HV 1OFd2 en HV 12/HVz 12 relatief laag zijn. Vermeldenswaardig is dat 

bij alternatief HV10Fd2 bij Fikkersdries een te beschermen monument wordt be"invloed. 

H 12 H6HV6 HV1OFd2 HV12 HVz12 H6HV6 H6HV6 

Parenco La Cabine 

archeologische 

waarden gew.ha 68,7 40,2 16,7 19,4 20,1 42,1 43,3 

beoordeling 

/egenda 
a tot 10 gewogen ha 
10 tot 59 gewogen ha 
59 tot 69 gewogen ha 

MAX 

min 

MAX 

6.2.6 Criterium 6: Extra aanvoer van slib 

Beschrijving van het effect 

Bij de aanvoer van water van buiten het studiegebied wordt ook slib aangevoerd. De extra aanvoer 
van slib is om meer redenen een negatief effect. Het slib be'invloedt de doorzicht van het water 

en daardoor ook de waterplanten en -dieren, het beinvloedt de waterkwaliteit en het verhoogt de 

hoeveelheid baggerspecie die uit het gebied moet worden verwijderd. 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Op dit moment wordt er in het droge seizoen ook water ingelaten in het gebied van de 
Over-Betuwe bij het Kuykgemaal en via de inlaat bij Doornenburg. De aanvoer van slib is als gevolg 
hiervan ongeveer 950 ton per jaar. 
In de autonome ontwikkeling is de aanleg van een slibvang bij Doornenburg voorzien. Dit beperkt 

de diffuse afzet van slib op de bodem van watergangen in het studiegebied, maar leidt tot een 

geconcentreerde slibverzameling. Het verzamelde slib moet, bij de te verwachten kwaliteit, als afval 

worden verwerkt. 
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Wijze van effectvoorspelling 
De hoeveelheid extra aangevoerd 51ib is berekend uil de benodigde aanvoer van water bi; he! 
Kuykgemaal en de iolaat bij Doornenburg. De hoeveelheden aangevOf>rrl water Iijn vermenigvuldigd 
met de slibgehalten van respectievelijk 10,5 mgll en 42 mg/l. 

Effecten 
In tabel 13 zijn de hoeveelheden aangevoerd 51ib aangegeven. De alternalleven met winning in de 
orngeving van Hemmen zijn duidelijk gunstiger dan winningen in de omgeving van Herveldse Veld. 
De hoeveelheden aan Ie vooren water zijn bij winning bij Hemmen enigszins lager. maar dit verschil 
is niet groot. Veel belangrijker is he! feit da! bij de winningen bij Hemmen relatief veel water 
wordt aangevoerd vanaf he! Kuykgemaal. Dil water beval relatief weinig slib, waardoor de lolaal aan
gevoerde hoeveelheid slib lager is. 
De varianten H6HV6-Parenco en H6HV6-La Cabine scoren ongunstiger dan H6HV6, omdat in deze 
varianten de winning in Fikkersdries wordt uitgebreid en er dus meer water moe! worden aangevoerd 
vanaf Doomenburg. 

H 12 H6HV6 HV 10Fd2 HV 12 HVz12 H6HV6 H6HV6 
Parenco La Cabine 

extra 
slibaanvoer 

beoordefing 

legenda 

ton /jr 

o tot 33,6 ton/jr min 
33,6 tot /90, 4 (on/jr 
/90,4 tot 224 ton/jr MAX 

121 164 213 211 224 187 199 

MAX MAX MAX MAX 
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In hoofdstuk 5 is een totaa loverzichl van de effecten van de voorgenomen grondwaterwinning 
gegeven en zijn zes voor de besluitvorming relevante cri teria afgeleid. In hoofdstuk 6 zijn daarvan de 
effecten beoordeeld. Een overzicht van de beoordeling is weergegeven In label 14. 

H1 2 H6HV6 HVlOFd2 HVt2 HVz12 H6HV6 H6HV6 
Parenco La Cabine 

grootte 
beschermingsgebied 

effect op vegetatie 

effect opw.eidevogels 

vera.ndering 
landbouwopbrengsten 

min 

MAX 

effect op,areheologische· MAX 
waardEm 

extra slibaanvoer 

/egenda 

o tot 15% van bBrBik: min 

15% tot 85% van bereik: 

85% tol 100% van bereik: MAX 

MAX MAX MAX 

MAX min min min 

min min min 

MAX min 

MAX MAX MAX MAX 

7.2 ltematief 

In tabel 14 va!t op dat het voorkeursaltematief (H6HV6) op geen enkel criterium maximaal of 
minimaal scoorl. Verder valt op dat de andere alternatieven op sommige criteria gunst ig scoren, 

maar dat daar altijd negatieve scores tegenover staan: 
• Het alternatief H 12 heeft als pluspunt dat er weinig waardevolJe vegetatie word t aangetast. 

Daar staat tegenover dat de weidevogels sterk worden beinvloed door de winning. Verder worden 

meer archeo!ogische waarden bedreigd. 
Alternatief H 12 is niet duidelijk betel' dan het voorkeursalternatief. 

• Het alternatief HV IOFd2 heeft als pluspunt een relatief kleine beinvloeding van weidevogels. 
Daar staat tegenover dat de vegetatie in de Veluwezoom sterk wordt be'invloed, dat het oppervlak 
met beperk ing van het ruimtegebruik erg groot is en dat relatief veel oppervlaktewater met slib 

moet worden aangevoerd. 
Alternatief HV1 OFd2 is niet duidelijk beter dan het voorkeursa lternatief. 

• Het alternatief HV 12 heeft als pluspunt dat er relatief wein ig weidevogelgebieden worden 
beinvloed door de winning. Daar staat tegenover dat de oppervlakte met beperking van het 

ruimtegebru ik relalief groot is en dat ook de extra aanvoer van slib re latief groot is. 
Alternatief HV 12 is niet duidelljk beter dan het voorkeursalternatief. 
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• Het (natuur-)alternatief HVz12 heeft als pluspunt dat de be·invloeding van natuurwaarden relatief 

klein is. Dit geldt zowel voor vegetatie als voor weidevogels. Dit alternatief scoort echter op 

drie criteria als slechtst van aile alternatieven: de oppervlakte van het gebied met beperking van 

ruimtegebruik, verandering van de landbouwopbrengst en aanvoer van slib. 

Alternatief HVz12 is duidelijk een van de slechtere alternatieven. 

Conclusie 

7 

Uit de vergelijking van de alternatieven blijkt dat de milieu-effecten geen aanleiding geven 

om de keuze van het voorkeursalternatief te heroverwegen. J 

Uit tabel 7.2 blijkt dat er drie criteria zijn waarop de varianten onderling sterk verschillen: 

be"invloeding van vegetatie in de Veluwezoom, verandering van de landbouwopbrengst en aanvoer 

van slib. Hierbij zijn de volgende verschillen zichtbaartussen de varianten en het voorkeursalternatief: 

• Bij variant H6HV6-Parenco wordt de schade voor de vegetatie in de Veluwezoom geheel teniet 

gedaan. De schade voor de landbouw is eveneens veel lager dan in het voorkeursalternatief. 

Minpunt is de toename van de aanvoer van slib in het gebied . Door de verplaatsing van een deel 

van de wincapaciteit van de Veluwezoom naar de Over-Betuwe zal er in de Over-Betuwe meer 

water moeten worden aangevoerd. Dit heeft een toename van de slibaanvoer tot gevolg. 

• Bij variant H6HV6-La Cabine geldt ongeveer hetzelfde als voor H6HV6-Parenco, met het verschil 

dat de slibaanvoer enigszins groter is en de winst voor vegetatie en landbouw enigszins kleiner. 
Variant H6HV6-La Cabine heeft dus duidelijk niet de voorkeur boven variant H6HV6-Parenco. 

Conclusie 

Uit de vergelijking van de varianten met het voorkeursalternatief blijkt dat variant 

H6HV6-Parenco vanuit milieu-oogpunt het gunstigst is. 
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7.4.1 Bouwstenen voor het MMA in de richtlijnen 
In de richtlijnen zijn door de Provincie Gelderland enkele bouwstenen gegeven die kunnen worden 

gebruikt voor de invulling van een MMA. In deze paragraaf wordt de verwerking in het MER van deze 

bouwstenen samengevat. In bijlage 4 van deelrapport 3 is dit nader uitgewerkt. 

Maximalisatie van waterbesparing 

Het waterbedrijf heeft het welslagen van waterbesparing niet in de hand en daarom zijn deze niet 

verwerkt in de autonome prognoses. Bij het slagen van waterbesparing ontstaat daarom extra ruimte 

voor reductie van winningen. Vanwege de relatief geringe effecten van de nu voorgenomen winning 

ligt het voor de hand deze extra reductieruimte in meer verdrogingsgevoelige gebieden te benutten. 

Gefaseerde uitvoering van de winning 

Gefaseerde uitvoering van de winning laat mogelijkheden voor verdrogingsbestrijding in meer 

gevoelige gebieden achterwege en is daarom niet uitgewerkt. 

Een gedeelte ondiep winnen als oevergrondwater 

Een ondiepe (oevergrondwater)winning is technisch niet mogelijk en biedt uit kwaliteitsoogpunt 
geen meerwaarde. 
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In de toekomst grondwaterwinning combineren met kunstmatige infiltratie 

Kunstmatige infiltratie kan zinvoller worden toegepast op locaties waar nu verdroging optreedt. 

Minimalisatie van grondwaterstandverlaging en kwelverandering, compensatie van verlagingen 

door effectgerichte maatregelen of beperking van andere onttrekkingen 

In het MER is gezocht naar (combinaties van) locaties waar waterwinning geringe effecten heeft 

op grondwaterstanden en kwel, met name in gebieden met hoge natuurwaarden. Reallocatie van 

bestaande onttrekkingen vanaf de Veluwezoom is als effectgerichte maatregel ter mitigatie van 
resterende effecten ten noorden van de Nederrijn bestudeerd. In de Over-Betuwe is extra inlaat van 

Rijnwater gepland, om via peilbeheer verdrogingseffect~n voor landbouw en natuur tegen te gaan . 

Inlaat van Rijnwater minimaliseren 

De toename van de hoeveelheid Rijnwater die wordt ingelaten voor deze winning bedraagt voor 
aile alternatieven ongeveer 15%. De keuze-van een bepaald alternatief of variant heeft hierop dus 

weinig invloed. 

Het in te laten Rijnwater zuiveren 

Door de inlaat van Rijnwater vanaf Doornenburg wordt veel slib aangevoerd. In de autonome 

ontwikkeling is realisatie van een slibvang bij Doornenburg voorzien. Tijdens de gesprekken met de 

waterschappen over de aanpassing van de waterhuishouding in de Over-Betuwe ter mitigatie van 

effecten zal minimalisatie van de inlaat van zwevende stof, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk water 

benedenstrooms van de stuw bij Driel in te nemen, nadrukkelijk punt van aandacht zijn. 

7.4.2 Uitwerking van het MMA 
In deze paragraaf worden de contouren voor een mogelijk MMA uitgewerkt aan de hand van 

beschikbare mitigatie- en compensatiemogelijkheden. 

Basis is alternatief H6HV6, variant Parenco 

De basis voor het MMA is variant H6HV6-Parenco. Deze variant is als basis gekozen vanwege de 

gunstige score voor de waardevolle vegetatie in de Veluwezoom. 

Be'invloeding weidevogels 

De variant heeft als nadeel een tamelijk grote be'invloeding van weidevogelgebieden, waarbij de 

belangrijkste be'invloede gebieden in de uiterwaarden liggen. Be'invloeding van weidevogelgebieden 

kan worden gemitigeerd door bij komende natuurontwikkelingsprojecten in uiterwaarden de nieuwe 

maaiveldhoogte mede te baseren op de eisen die weidevogels stellen aan de grondwaterstand. 

Be'invloeding landbouwopbrengsten 

In de variant H6HV6-Parenco is de be'invloeding van de landbouwopbrengst reeds gering. Dit effect 

is verder te reduceren door de polderpeilen aan te passen of te zorgen voor aanvoer van zo veel 
oppervlaktewater dat uit watergangen beregend kan worden. Waterbedrijf Gelderland zal met de 

waterschappen in overleg treden om deze optimalisatie van het waterbeheer gestalte te geven. 

Beperking van slibaanvoer 

Een ander aandachtspunt voor het MMA is de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ais gevolg van 
de grotere wegzijging van water uit sloten en de compenserende maatregelen voor de beperking 

van de landbouwschade zal er meer water moeten worden aangevoerd. Dit water, dat afkomstig is 

uit de Rijn, heeft op sommige parameters een minder goede kwaliteit en bevat meer slib dan het 

gebiedseigen water. 

Het Rijnwater dat toch moet worden aangevoerd, wordt voorgezuiverd met behulp van slibvangen of 

door de aanvoer vanuit (bestaande of nieuw te realiseren) innamelocaties benedenstrooms van de 
stuw bij Driel te maximaliseren. 
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Verder zal aandacht worden besteed aan de verbetering van de waterkwaliteit, waardoor de 

natuurwaarden in de oevers en de watergangen positief worden beTnvloed. Hierbij kan worden 

onderzocht of het mogelijk is om gebiedseigen water beter vast te houden in het gebied, waar

door de aanvoer van Rijnwater kan worden beperkt. Ook het gebruik van spoelwater voor natuur

ontwikkeling kan een positieve bijdrage leveren. 

Inrichting van het waterwingebied 

De inrichting van het waterwingebied zal op het landschapsbeeld worden afgestemd. De putten 

worden zo laag mogelijk afgewerkt, zodat deze niet of nauwelijks opvallen in het landschap. 

Er wordt geen hoge beplanting aangebracht om de openheid van het gebied niet te verstoren. 

De zuiveringsvoorzieningen zijn weinig opvallend en worden ingepast tussen de bebouwing van een 

van de omliggende woonplaatsen. 

Het waterwingebied is niet toegankelijk en is dus uitstekend geschikt om in te richten voor natuur

ontwikkeling. Waterbedrijf Gelderland staat in waterwingebieden geen beweiding, gebruik van 

bestrijdingsmiddelen en meststoffen toe. Uitgaande van dit schraallandbeheer kan in overleg met 

natuurorganisaties een plan worden gemaakt voor de inrichting van het terrein. 

Enkele elementen die hierbij kunnen worden overwogen zijn: 

• het deels afplaggen van de bovenlaag om te voorkomen dat het huidige cultuurgrasland nog lange 

tijd domineert in de vegetatie 

• het creeren van verschillen in hoogte in het terrein 

• het creeren van geleidelijke overgangen van nat naar droog door het aanpassen van de oevers of 

door plassen te creeren 

Voorkomen van schade aan archeologische waarden 

Hoewel in het studiegebied reeds een groot aantal archeologisch (zeer) waardevolle terreinen 

bekend zijn, gaat de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) ervan uit dat de 

bodem ook buiten deze terreinen een rijk bodemarchief bezit. Aard, kwetsbaarheid en exacte plaats 

zijn uiteraard nog onduidelijk. 

in een MMA kan wOi"den onder Lucht waar binnen het invioedsgebied welke waarden aanwezig zijn, 

op welke diepte deze liggen en wat het risico voor aantasting door de voorgenomen ingreep is. 

Op grand daarvan kan worden beoordeeld hoe op terreinen van (zeer hoge) archeologische waarde 

het bodemarchief het beste veiliggesteld kan worden. 

7.4.3 MMA in vergelijking met andere alternatieven 
In dit MER zijn criteria afgeleid voor het vergelijken van de alternatieven. In het alternatief H6HV6, 

variant Parenco waren de effecten voor de vegetatie en de landbouw al beoordeeld als "minimaal". 

Door de hierboven beschreven maatregelen kunnen ook de schade aan archeologische waarden 

en de aanvoer van slib worden gereduceerd tot een "minimaal" niveau, terwijl de schade voor de 

landbouw en natuur in de Over-Betuwe mogelijk geheel kan worden voorkomen. 

De omvang van de oppervlakte aan beschermingsgebied in de Over-Betuwe blijft iets groter dan 

de omvang in het voorkeursalternatief: door de toename van de winning Fikkersdries zal rond deze 

winning een grater beschermingsgebied moeten worden ingesteld. Daar staat geen afname op de 

Veluwezoom tegenover, omdat industriele winningen geen beschermingsgebied hebben. 
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7.5 UitkQm1=> van de verp'plijking 

Vergelijking van alternatieven: 

Uit de vergelijking van de alternatieven blijkt dat de milieu-effecten geen aanleiding geven om 

de keuze van het voorkeursalternatief te heroverwegen. 

Vergelijking van varianten: 

Uit de vergelijking van de varianten met het voorkeursalternatief blijkt dat variant 

H6HV6-Parenco vanuit milieu-oogpunt het gunstigst is. 

Mogelijkheden van een MMA: 

Indien een MMA wordt ontwikkeld op basis van variant H6HV6-Parenco zouden door 

aanvullende maatregelen de effecten van de grondwaterwinning voor het milieu grotendeels 

worden weggenomen. 
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Bij het opstellen van dit MER is gebleken dat er onderwerpen zijn waarover nog te weinig informatie 

beschikbaar is. Verder zijn er onzekerheden in de method en van effectvoorspelling. Hierdoor kunnen 

de berekende effecten enigszins afwijken van de werkelijke effecten. In het evaluatieprogramma 

zal aandacht moeten worden besteed aan deze leemten. In dit hoofdstuk zijn de leemten in kennis 

puntsgewijs beschreven en is aangegeven hoe deze in het evaluatieprogramma kunnen worden 

betrokken. 

Geohydrologie 
De wijzigingen in de grondwaterstanden zijn bepaald met behulp van geohydrologische model

berekeningen. Aangezien dit de basis vormt voor ail e effectvoorspellingen is er erg veel aandacht 

besteed aan de opzet en invulling van het model : 

• er is uitgebreid veldonderzoek gedaan naar de dikte van de Kedichemkleilaag, die belangrijk is 

voor de grootte van de maximaal optredende grondwaterstandverlagingen en de omvang van het 

grondwaterbeschermingsgebied 

• er zijn verificatieberekeningen uitgevoerd met een tijdsafhankelijk deelmodel, om te onderbouwen 

dat het gebruik van een model dat werkt met jaargemiddelden voldoet 

• de modellering van de afdekkende kleilaag is gebaseerd op het zeer gedetailleerde onderzoek 

naar aanwezige zandbanen in deze klei laag, dat is uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht 

• met het model berekende verlagingen voor de winning Fikkersd ries zijn getoetst aan gemeten 

verlagingen rond dit pompstation 

Ondanks deze inspanningen kunnen de verlagingen in de praktijk afwijken van de berekende waarden, 

waardoor de effecten die in dit MER zijn beschreven, een onder- of overschatting zijn. 

Geconcludeerd is dat dit vooral op lokale schaal, in de buurt van zandbanen, zou kunnen optreden. 

Indien de resultaten sterk afwijken kan dit aanleiding zijn voor maatregelen . 

Elementen in het evaluatieprogramma: 

• Om de gemodelleerde relatie tussen de dikte van de Kedichemklei en de weerstand van deze laag 

nade; te vej'ifieren kan een po(np- ur fJu tproef op beide puttenvelden van het voorkeursaiternatiet 

worden uitgevoerd. 

• Met behulp van peilbuizen kunnen de grondwaterstanden regelmatig worden geregistreerd. 

Metingen van grondwaterstanden en stijghoogten zijn vooral wenselijk rond de puttenvelden en 

bij de zandbanen. Door de metingen met een frequentie van 24 maal per jaar uit te voeren wordt 

inzicht verkregen in het seizoensverloop. 

Waterkwaliteit 
Bij het opstel len van dit MER kwam naar voren dat er weinig gegevens zijn over de kwaliteit 

van het oppervlaktewater en de aquatische natuurwaarden in de Over-Betuwe. De onttrekking van 

grondwater veroorzaakt een wijziging van de wateraanvoer naar het gebied. Er zijn echter 

geen aanwijzingen gevonden dat op dit punt belangrijke effecten verwacht kunnen worden : in de 

Over-Betuwe is de toename van de aa nvoer van gebiedsvreemd water weliswaa r groot, maar hier zijn 

de aquatische natuurwaarden waarschijnlijk gering. 

Elementen in het evaluatieprogramma: 

• Door metingen en inventarisatie vooraf kan de nul-situatie worden vastgelegd. 

• De reguliere metingen van de totale hoeveelheid ingelaten water die het Waterschap van de Linge 

reeds uitvoert, zouden kunnen worden uitgebreid met metingen in de polder, zodat meer 

duidelijk wordt verkregen over de gebieden die het sterkst onder invloed staan van aanvoerwater. 

• Door metingen en inventarisatie na enige tijd (bijvoorbeeld na 3 of 5 jaar) kunnen de gevolgen van 

de waterwinningen worden ge·jnventariseerd. 



Landbouwopbrengsten 
In het MER zijn voorspellingen gegeven van verwachte veranderingen van de landbouwopbrengst. 

Hiervoor zijn niet aileen de grondwaterstanden, maar ook de oppervlaktewaterpeilen en de 

jaarlijkse neerslag en verdamping van belang. In de praktijk zullen deze effecten daarom indien 

noodzakelijk jaarlijks worden bepaald en zullen de betreffende agrarische bedrijven financieel 

schadeloos worden gesteld. 

Natuurwaarden 
De effecten voor de natuurwaarden (vegetatie en weidevogels) zijn niet exact te voorspellen. 
Enerzijds zijn de gegevens voor de huidige situatie en autonome ontwikkeling uiteraard niet volledig. 

Anderzijds is niet exact aan te geven welke gevolgen de veranderingen van de geohydrologische 

omstandigheden in de praktijk hebben. 

Elementen in het evaluatieprogramma: 

• Voor natuurgebieden waarin grote verlagingen zijn voorspeld, zoals het bosgebied nabij Hemmen, 
kan monitoring van een toegespitst monitoringprotocol duidelijkheid verschaffen over aard, mate 

en oorzaak van optredende veranderingen in de jaren direct na de start van de winning. 

• Indien gewenst kunnen in overige natuurgebieden vooraf inventarisaties worden gedaan van de 
aanwezige natuurwaarden. 

• Enige tijd na het opstarten van de waterwinning (ca. 3-5 jaar) kunnen nieuwe inventarisaties 
worden gedaan en kunnen indien gewenst maatregelen worden genomen om de natuurwaarden 

te bevorderen. 

Archeologische waarden 
Momenteel bestaat er maar een beperkt inzicht in de samenstelling naar aard, plaats en diepte 

van het bodemarchief in het studiegebied. Daarnaast zijn de toekomstige grondwaterstanden niet 

geheel zeker. 

Elementen in het evaluatieprogramma: 

• Om zicht te krijgen op de daadwerkelijk aanwezige archeologische waarden is een inventariserend 

onderzoek naar aard, plaats, diepteligging en kwetsbaarheid van waarden nodig. 

Opmerking: afhankelijk van de uitkomst daarvan kunnen zo nodig nadere maatregelen worden 

getroffen om het bodemarchief (in situ, of eventueel via opgraving en documentatie) te behouden. 

• Ais de resultaten van de grondwaterstandmetingen uitwijzen dat er significante verschillen zijn 

tussen voorspelde en optredende verlagingen, kan een herbeoordeling van de kwetsbaarheid van 

het aanwezige archief noodzakelijk zijn. 

Gevolgen van de leemtes voor het MER 
De hierboven beschreven leemten kunnen gevolgen hebben voor de kwalitatieve voorspellingen in 

dit MER. De verhouding tussen de effecten voor de verschillende alternatieven zal echter nauwelijks 

veranderen: aile alternatieven zouden in gelijke mate afwijken van de voorspelde effecten. 
Het is daarom niet te verwachten dat door afwijkingen in de effectbeoordeling een ander alternatief 

dan het voorkeursalternatief duidelijk beter zal worden. 
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(reg-al) 

Verwerking van de richtlijnen 

In deze bij lage wordt een analyse gegeven van de richt lijnen die zijn opgesteld voor deze 

m.e.r.-procedure. Per richtlijn is hierbij aangegeven op welke plaats in de Deelrapporten hieraan 

aandacht is besteed. Blj sommlge rlch tlljnen is gemoLiveerd waarOITl er voor het betreffende 

onderwerp is afgeweken van de richt lijnen. Het hoofdrapport is opgesteld als een gids door de deel

rapporten en sluil dus niet volledig aan bij de rich tlljnen. In het overzicht zijn verwijzingen naar het 
hoofdrapport daarom slechts zeldan opgenomen. 

inho!Jd richt lJjn: 
In het MER aBndacht be~.le den aan ... 

Vlaar (of heel Is or aanclacht 
aan besteed? 

2 (11) ~ . probleemstelling en 'doel, Deelrapport 1: hfdst 2, hfdst 3, hfdst 4 
o,pgesplitst naar WMG en woe 

2 (20) ... de keuze voor de locatie Over-Betuwe Deelrapport 2: § 2.2 

'2 t2tl ... de keuze voor grondwaterwinn ing QeilFapport 1: I'Ifds~ 5 
in plaats van andere technieken 

2 (26) ... de mogellj kheden en beperkingen Deelfa~rt 1: h~4srS 
van andere techn ieken 

2 (29) ... andere activitei ten die door de opdracht- Deelrapport I: § 2.3 
gever worden ondernoJ1l en voor de ontwlkke-
ling van andere vormen van drinkw3terwinning 

2 (32) ... de mogelij kheden van flexibele Deelrapport 3: § 4.2 
gefaseerde invoering 

2 (36) .. . de verwachte drinkwaterbehoefte Deelrapport 1: hfdst 2 
hoog/laagwaardige toepassingen, 
invloed van waterbesparende maa lregelen 

f (44) ... grolild.wateronttre:k~i~g voer. Deelrapport 1: § 2.2 
aJldere t<>e-p'a$$tf-1g~r:1 

~ (50) '" alternatieve nteithoden '!J.m Deelrapport 1: hfdst 5 
/,111 de watgrtehoefte t~ v~Q'~ien 

3 ($.) ." de m ,verwachie-n 'gel/olgen ~j h,st (.JjtbWvet'1 Deelrapport 1: § 3.3 
vam re$ultatet:l van waterbespafilig~aetiell 
(w:oF$tca$esctn!lfie, 

3, (14) .•. het beleid' ten aanzi,e,n yan dri,nk~ en Deelrapporl 2: § 2.3 
indu&triewaterIlPQ:r~eJi\illlg 

3 ( 15) .. . het b~leid te/il a8l!1zien~af;l Deelrapport 2: § 2..3 en § 2.4 
het tel'ugdrlngen van verdrQging 

3 (1 6) ... het beleid ten aanzien van Deel rapport 2: § 2.4 
natuurbehoud en -ontwikkeling 
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pagina 
(regel) 

inhoud richtlijn: 
In het MER aandacht besteden aan ... 

Probleemstelling, doel en besluitvorming 

3 (17) 

3 (36) 

... het beleid ten aanzien van waterbeheer 

... de beperkingen die vanuit het beleid worden 
opgelegd aan de voorgenomen actviteit 

waar (of hoe) is er aandacht 
aan besteed? 

Deelrapport 2: § 2.3 

Deelrapport 2: 
eisen met betrekking tot 
- levering van water 
- verdroging door waterwinning 
- ruimtegebruik in Over-Betuwe 

3 (41) ... de normen en advieswaarden waaraan de voor de criteria in dit MER gelden 
resultaten in het MER kunnen worden getoetst geen concrete normen waaraan 

kan worden getoetst 

3 (48) ... het besluit waarvoor het MER wordt opgesteld Deelrapport 2: hfdst 3 

3 (50) ... andere te nemen besluiten Deelrapport 2: hfdst 3 
(in een overzicht met procedures en tijdplannen) 

Voorgenomen activiteit en alternatieven 

5 (19) 

5 (20) 

5 (31) 

5 (32) 

5 (34) 

5 (36) 

... de beschrijving van voorgenomen activiteit 
en een aantal alternatieven 

... de methode waarmee de alternatieven zijn 
ontwikkeld en de gevolgen voor capaciteit, 
locatie en inrichting 

" de verschil!en tussen geconcentreerde en 
gespreide winning 

... de verschillen tussen nieuwe winningen en 
combinaties van nieuwe winningen met 
uitbreiding van Fikkersdries 

... de verschillen tussen situering in het noorden 
of het zuiden van de Over-Betuwe 

... de ligging van de alternatieven ten opzichte 
van verdrogings- of zettingsgevoelige objecten 

Deelrapport 3: geheel 

Deelrapport 3: geheel 

Dee!rapport 3: 
uit de selectie van bruikbare en 
beschikbare locaties zijn enkele 
locaties overgebleven; deze locaties 
zijn afzonderlijk als alternatief 
beschouwd, maar ook als combinaties 

zie ook bij richtlijn 5 (31); 
Deelrapport 3: 
de uitbreiding van Fikkersdries is 
onderdeel van enkele alternatieven; 
verder speelt de uitbreiding van 
Fikkersdries ter vervanging van een 
deel van de bestaande win-capaciteit 
op de Veluwezoom een rol in de inrich
tingsa Iternatieven 

Deelrapport 3: 
de alternatieven zijn gespreid over het 
reserveringsgebied; hierbij zijn 
verschillen zichtbaar in be'invloeding 
van het Veluwezoom-gebied 

Deelrapport 3: 
het afwegingsproces is in fasen 
uitgevoerd. In de eerste fase zijn 
winningen die een te groot effect 
hebben op de Veluwezoom uitgezonderd; 
in de volgende fasen is bij de inperking 
van het gebied ook rekening gehouden 
met de afstand tot (verdrogingsgevoelige 
of zettingsgevoelige) objecten 
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inhoud richtlijn: 
In het MER aandacht bested en aan ... 

Voorgenomen activiteit en alternatieven 

waar (of hoe) is er aandacht 
aan besteed? 

5 (40) ... de inrichtingsaspecten Deelrapport 3: hfdst 4 
- puttenvelden 

6 (16) 

6 (19) 

6 (23) 

6 (28) 

6 (32) 

7 (13) 

- onttrekkingspatroon 
- capaciteit 
- mogelijkheden van fasering 
- ruimtebeslag en in passing van voorzieningen 
- transportleidingen 
- infrastructuur 
- zuiveringsaspecten 

.. . mogelijke mitigerende maatregelen 

... mogelijke compenserende maatregelen 

.. de rol van het nulalternatief 

... een oppervlaktewater / oeverfiltraatalternatief 

... het meest milieuvriendelijke (grondwater-) 
alternatief 

... het voorkeursalternatief (indien gewenst) 

Deelrapport 3: paragraaf 3 

compenserende maatregelen zijn van 
toepassing in de waterhuishouding 
en (financieel) bij landbouwschade. 
Schade aan natuurwaarden kan via 
mitigatie vrijwel geheel worden 
voorkomen; zie ook Deelrapport 5: 
hoofdstuk 6 

Deelrapport 1: hfdst 7 

de reden waarom hier niet op ingegaan 
is, is uitgewerkt in Deelrapport 1: hfdst 5. 
Oeverfi Itraat-/ oevergrondwaterwin n in
gen zijn in dit gebied niet realiseerbaar. 
Oppervlaktewaterwinningen via 
spaarbekkens hebben een veel te lange 
realisatietermijn om een reeel 
alternatief te vormen 

Deelrapport 3: § 3.2.2 en bijlage 3 
Hoofdrapport: hfdst 7 

Deelrapport 3: § 3.2.2 

Bestaande toestand en autonome ontwikkeling van het milieu 

8 (8) 

8 (13) 

... inperking van de beschrijving van de huidige 
situatie en autonome ontwikkeling tot de onder
werpen die van belang zijn voor de vergelijking 
van milieu-effecten van de alternatieven 

... een omschrijving van de verschillende 
soorten "studiegebieden" 

8 (22) ... andere vormen van ruimtegebruik : 
- verstedelijking 
- kleiwinning 
- recreatie, 
- stortplaatsen 
- infrastructuur 

in Deelrapport 4 is een beschrijving van 
de huidige situatie gegeven; 
in het Hoofdrapport is de beschrijving 
beperkt tot de relevante criteria 

in ieder Deelrapport zijn de beschrijvingen 
van de "studiegebieden" in de inleiding 
opgenomen. 

Deelrapport 3: hoofdstuk 2 
Bij de keuze van de locaties is ervoor 
gezorgd dat de winning is gelegen 
buiten de invloedssfeer van 
de genoemde objecten 

3 
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inhoud richtlijn: 
In het MER aandacht besteden aan .. • 

waar (of hoe) is er aandacht 
aan besteed? 

Bestaande toestand en autonome ontwikkeling van het milieu 

8 (22) .. . andere toepassingen van grondwater: 
- beregening 
- industrie 

B (22) ... NURG-projecten 

Deelrapport 1: hfdst 2 

Deelrapport 2: § 2.2 

8 (35) ... de huidige geohydrologische situatie: water- Deelrapport 4: hfdst 2 
voerende pakketten en weerstandbiedende lagen 

8 (35) ... de huidige geohydrologische situatie: 
de invloed van waterlopen 

8 (35) .. . de huidige geohydrologische situatie: de 
invloed van met zand gevulde stroomgeulen 

8 (44) ... huidige stijghoogten, grondwaterstanden 
en oppervlaktewaterpeilen 

8 (46) ... het voorkomen van kweljinfiltratie met 
daarbij een inschatting van hoeveelheden 

Deelrapport 4: hfdst 2 en 3 

Deelrapport 4: § 2.2.1 

Deel rapport 4: § 2.5 

Deelrapport 4: § 2.5 
en bijbehorende kaarten 

8 (49) .. . inventarisatie van zettingsgevoelige gebieden Deelrapport 4: § 2.3.2 

8 (52) ... de relaties tussen de grondwaterstromingen Deelrapport 4: § 2.4.2 
in Betuwe en Veluwezoom 

8 (54) .. de ;;l;;lrd en herkomst van het grondwater Deelrapport 4: § 2.4.2 en 
Deelrapport 4: § 2.6 

8 (56) ... het invloedsgebied van de waterwinningen; Deel rapport 4: § 2.4.1 
aangeven welke grondwaterverontreinigingen 
en risicodragende activiteiten voorkomen 

9 (3) ... het huidige en toekomstige is in de figuren in Deelrapport 4 
hydrologisch systeem terug te vinden; 

9 (7) .,. het oppervlaktewaterstelsel Deelrapport 4: hfdst 3 

9 (9) ... de oppervlaktewaterkwaliteit Deelrapport 4: § 3.1 
(hierbij aandacht geven aan peilbeheer) 

9 (9) ... de gevolgen van de oppervlaktewaterkwaliteit Deelrapport 4: hfdst 3 en § 4.3.2 
voor de aquatische leefgemeenschappen 

9 (15) ... de bodemopbouw Deelrapport 4: § 2.3 

9 (16) ... de bodemtypen Deelrapport 4: § 2.3 

9 (16) .. . de aardwetenschappelijke waarden Deelrapport 4: hfdst 5 

9 (26) ... kwelafhankelijke vegetatie in Deelrapport 4: § 4.2 
de Over-Betuwe en de Veluwezoom 

9 (28) ... gebieden die van belang zijn voor weidevogels Deelrapport 4: § 4.3 
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inhoud richtlijn: 
In het MER aandacht besteden aan ... 

waar (of hoe) is er aandacht 
aan besteed? 

Bestaande toestand en autonome ontwikkeling van het milieu 

9 (30) ... aquatische levensgemeenschappen 

9 (33) ... de invloed van de waterkwaliteit 
op de natuurwaarden 

9 (35) ... de EHS-gebieden in de omgeving 

9 (40) ... de visueel-Iandschappelijke waarden 

9 (44) ... de archeologische en 
cultuurhistorische waarden 

Gevolgen voor het milieu 

10 (9) (algemeen) 
... het beschrijven van de milieu-effecten 
afzonderlijk en getotaliseerd, zoveel mogelijk 
kwantitatief 

10 (13) vermeldt of er interactie (cumulatie) kan 
optreden tussen de onderhavige activiteit en 
activiteiten buiten het plangebied 

Deelrapport 4: § 4.3 .2: 
• is een leemte in kennis 

de invloeden van grond- en kwelwater 
kwaliteit zijn beschreven 
(Deelrapport 4: § 2.6 en hfdst 4) 
de invloed van de oppervlaktekwaliteit 
vormt een leemte in kennis 

Deelrapport 4: § 4.1 en 
Deelrapport 2: § 2.4 

Deelrapport 4: § 6.1 

Deelrapport 4: hfdst 5 

(algemeen) 
toegepast op plaatsen waar dit 
relevant is 

Deelrapport 5: § 3.6 

10 (15) .. . de gevolgen voor de gebruiksfuncties bij Deelrapport 5: hfdst 6 
insteliing van grondwaterbeschermingsgebied 

10 (20) .,. mitigerende maatregelen bij negatieve effecten Hoofdrapport § 7.3 en 
Deelrapport 3 bijlage 3 

10 (26) ... de gehanteerde modellen met de onzeker
heden en bandbreedtes daarin 

10 (35) ... de gevolgen van een beeindiging van de 
grondwaterwinning 

10 (37) ... de gevolgen voor andere vormen van 
grondgebruik 

zijn beschouwd in Deelrapport 5: § 6.2 

10 (42) ... veranderingen in grondwaterstanden en 
stijghoogtes 

10 (42) ... veranderingen in waterafvoeren en -peilen 

10 (42) ... veranderingen in kwel en infiltratie 

Basisdocument methoden 

Basisdocument methoden § 2.2 ; 
Deelrapport 5 

het grondgebruik speelt een belangrijke 
rol bij de locatiekeuze 
(Deelrapport 3: hfdst 2 en 3) 
de effecten voor stortplaatsen zijn 
beschouwd bij effecten op bodemver
ontreinigingen in Deelrapport 5: § 4.3 
deffecten voor infrastructuur door zetting 

Deelrapport 5: hfdst 3 

Deelrapport 5: § 4.5 tot § 4.7 

Deelrapport 5: § 3.2 

5 
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inhoud richtlljn: 
In het MER aandacht besteden aan ... 

Gevolgen voor het milieu 

10 (42) 

10 (51) 

... veranderingen in tijdverloop van het optreden 
van de effecten 

... de effecten voor de Ic.wali teit van grond- en 
oppervlaklewater 

10 954) ... de mogelijke beinvloeding lIan lewel 

10 (5 5) ... de effecten op de ligging van zout 
en brak grondwater 

11 P I .•. het optreden van zetting 

11 (3) .. . de invloed van de aan leg van infrastructuur 

11 (8) .. . de extra benodigde inlaat van 
gebiedsvreemd water (perlode en hoelleelheid) 

I I (1 0) .•. de effecten van de walerinlaat 
op de wateric.waliteit 

11 (1 1) .. . de effecten van de walerinlaat op de 
hoeveelheid lIerontrelnigd sllb in het gebied 
en de mate lIan verontreiniging van hel slil) 

11 (1 3) ... de beinvloeding van andere waterwinningen 

I I ( 16) ... de effecten op natuurwaarden door 
wijzigingen in de oppervlakte en grondwater 

1 I (23) ... de effecten op natuurwaarden door 
het beheer van gebieden 

11 (27) ... de effecten op de visueel 
ruimtelijke karakteristieken 

1 I (29) ... de effecten op archeologische en 
cultuurhistorische waarden 

Vergelijking van de al ternatieven 

waar lof hoe) is er aandacht 
aan besteed? 

in Basisdocument methode, bijlage 2 Is 
uitgelegd waarom dit niet is behandeld 

Deelrapporl 5: § 4.2 en § 4.7 

Deelrapport 5: § 3.2 

Deelrapporl 5: § 4.1 

Deelrapport 5: § 6.2 

door de keuze van de locaties is ervoor 
gezorgd dal de winningen buiten de 
invloedssfeer van de nieuw aan Ie 
leggen infrastructuur blijven 

Deelrapport 5: § 4.6 

Basisdocument methoden: § 4.6 en § 5.2 
Deelrapport 5: § 4.6 en § 5.2 

Deelrapport 5: § 4.7 
Deelrapport 4: § 3.2 

Deelrapport 5: § 4.4 

Deelrapport 5: § 5. t tot § 5.4 

in Basisdocument methoden § 5.1.1 is 
toegelicht waarom dit niel is 
meegenomen 

Deelrapport 5: § 6.1 

Deelrapport 5: § 5.5 

12 (8) ... een overzichl mel daarin de vergelijking Deelrapport 5: hfdst 7 
van de alternatieven 

12 ( 11 ) ... de toetsing van de effecten aan de normen zie richtlijn 3 (41) 
en milieukwaliteitseisen 

12 (20) ... een globale kostenvergelijking van methoden Deelrapport 1: § 5.3 en § 5.4 
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inhoud richtlijn: 
In het MER aandacht besteden aan ... 

13 {12} ... de leemten in kennis 

13 (26) ... de verwerking van de leemten in kennis 
in een evaluatieprogramma 

Samenvatl ing 

1'4. .. . de samenvatting 

VOfm en pres-entatle v~n MER 

15 (algemeen) 
... beperking Van de omvang van het MER; 
mede door het plaatsen van basisgegevens 
in bij lagen 

... woorden- en begrippenlijsl 

... literatuurlijst 

waar (of hoe) is er aandachl 
aan besteecj? 

per Deelrapport is aangegeven wat 
de leemten in kennis zijn 

per Deelrapporl is bij de leemten in 
kennls ook aangegeven hoe de leemten 
in kennis kunnen worden verwerkt 
in een evaluatieprogramma 

samenvatting is gevoegd bij 
het Hoofdrapporl 

Het beperken van de omvang van het 
MER is bereikt door de uitgebreide 
informatie onder te brengen in de deel
rapporten en het Hoofdrapport te 
focussen op de meest relevante criteria 

het gebruik van moeilijke woorden en 
begrippen is loveel mogelijk voorkomen; 
waar dit niel kon worden venneden 
is dit in de tekst uitgelegd 

per rapport Is steeds een eigen 
lileratuurlijst gevoegd 

15 ... verantwoording van verwerking van richtlljnen dit overzicht 

Bijlage 1 



Beknopte beschrijving van alternatieve productiemethoden 

Oeverinfiltraatwinning 
Oeverinfiltraatwinning bestaat uit het oppompen van water uit de bodem op korte afstand van 

een rivier of grote regionale waterloop (zie figuur a). Oeverinfiltraat is een verzamelterm voor oever
filtraat en oevergrondwater. Beide ontstaan door min of meer natuurlijke infiltratie van oppervlakte

water vanu it open waterlopen in de bodem, dus zonder dat daarvoor infiltratiemiddelen aangelegd 

zijn . Vanuit de waterloop stroomt een (groot) deel van het te winnen water via de bodem direct 

naar de winputten. Door de nabijheid van de waterloop treden bij winning van oeverinfiltraat door

gaans relatief geringe verlagingen van grondwaterstanden op. De kwaliteit van oeverinfiltraat voigt 

die van de waterloop en is dus moeilijk beheersbaar; de zuivering moet daarop worden afgestemd. 

zuivering 

'Oeverfiltraat' wordt veelal gebruikt voor water dat direct naast een waterloop, na een korte bodem

passage, wordt opgepompt. De oever wordt daarbij gebruikt als 'zuiveringsstap', met name voor de 

afvang van zwevende stof. Winning van 'oevergrondwater' vindt meestal op iets grotere afstand 

van de oever plaats. Niet aileen is dan het aandeel oorspronkelijk grondwater groter, de nadruk ligt 

ook op het creeren van verblijftijdsspreiding. 

Door de Provincie Gelderland wordt oevergrondwater aangemerkt als grondwater 

(Provincie Gelderland, 1996c). De winning daarvan valt zodoende binnen het onttrekkingsplafond. 

Oeverfiltraat wordt als een vorm van oppervlaktewater gezien. 

Kunstmatige infiltratie 
Bij kunstmatige infiltratie (zie figuur b) wordt vergaand voorgezuiverd oppervlaktewater via sloten 

of putten in de bodem gebracht en na een bodempassage teruggewonnen. 
De kwaliteit van het te infiltreren water wordt bewaakt door buffering in analysebekkens; veelal door

stroomt het water tevens een procesbekken, alwaar een eerste natuurlijke zuivering plaatsvindt. 

Bij een tijdelijke verontreiniging van het oppervlaktewater kan de inname of infiltratie tijdelijk worden 

gestaakt. 

Deze techniek wordt juist vanwege de bodempassage (met haar zuiverende en desinfecterende 

werking) gezien als het compromis tussen grond- en oppervlaktewaterwinning. Door zorgvuldige 

afstemming van de omvang van infiltratie en terugwinning wordt het optreden van effecten op grond

waterstanden en stijghoogten buiten het infiltratie- en terugwingebied voorkomen. 

In genoemd onderzoek naar winningsmogelijkheden in het Gelders Rivierengebied (Super en 

Gommer, 1994) is bepaald welke capaciteit aan infiltratiesystemen zou kunnen worden geplaatst; 

op basis van de orienterende berekeningen lijkt tussen 90 en 250 mi/joen m3 /jaar haalbaar. 
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......-- - -1 voorzuivering nazuivering 

rivier 
inflltratie put 

Geen aandacht is nog besteed aan de technische uitvoerbaarheid en aan de politieke en plano

logische haalbaarheid. Ook andere milieu-effecten en de financiele consequenties kwamen niet aan 

de orde. De realiseringstermijn voor een infiltratiesysteem bedraagt circa 12 jaar. Deze lange voor

bereidingstijd heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste is dat de inzet van oppervlaktewater 

vraagt am geavanceerde zuivering. De eisen die aan het te infiltreren water worden gesteld zijn 

op sommige punten strenger dan die voor drinkwater. Het is absolute noodzaak am in zuiverings

proeven ter plaatse kennis en ervaring op te doen over de inregeling van het proces. De extra 

activiteiten behelzen het uitvoeren van een haalbaarheids- en bronnenkeuzestudie (1 a 11/z jaar), 

het opzetten van zuiveringsproeven, aanvragen van vergunningen en aanleggen van een proef

zuivering (1 a 1'/2 jaar), het uitvoeren van de zuiveringsproeven (ca. 2 jaar) en ten slotte het ontwerp, 

de aanleg en het inregelen van de definitieve installatie (ca. 3 jaar). 

t J 
rivier 

Spaarbekkens 

...--'\. . 
I 

spaarbekken 

zuivering 

Waterwinning via spaarbekkens (in de Over-Betuwe) bestaat uit het selectief inlaten in bekkens van 

oppervlaktewater uit de Rijn of de Linge (zie figuur c). Na een zekere verblijftijd en door uitgebreide 
zuivering wordt hieruit drinkwater bereid. Toepassing van deze methode vereist de aanleg van een 

of meer bekkens en een uitgebreide zuiveringsinstaliatie. Het water ondergaat tijdens de bereiding 

namelijk geen bodempassage. De realiseringstermijn van zo'n productiesysteem in de Over-Betuwe 

schatten wij op 20 jaar. Deze lange periode wordt met name veroorzaakt door de inpassing van 
de spaarbekkens in de waterhuishouding van het omliggende poldergebied en de aan ingrijpende 

planologische ingrepen verbonden langdurige procedures. 
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levering door andere waterbedrijven 
Als Waterbedrijf Gelderland gebruik wi l maken van overcapaciteit bij andere, is redelijkerwijs 
aileen levering van opper'Y laktewater In beeld: noch elders In de Provincie Gelderland, noch in 
aangrenzende Pro'Yincies hebben beslaande grondwaterwinningen overcapaci!eil. Het meest in 
aanmerking komen dan de winning van water uit het lekkanaa l door de Water transportmaatschappiJ 
Rijn-Kennemerland (WRK) te Nieuwegein, de spaarbekkens in de Biesbosch en het loekomstlge 
Projekt Infiltratie Maaskant (PIM) Ie lith. 
In alledrie de opties is transport van he! water over grote afs!and nodig (30 11 80 km tot aan het 
centrum van he! reserveringsgebied) . Oil vraag! veel energie en is daarmee ongunstig voor he! 
milieu. De realisatie van de transportleiding vraag! uitgebreid onderzoek (trace-studie, MER) en 
verwerving van zakelijke rechten. Hel is daarom onzeker of de benodigde transportleidingen binnen 
enkele jeren gerealiseerd kunnen worden. 



maximale verlaging 
Betuwe 

maximale verlaging 
Veluwezoom 

Overzicht van te verwachten effecten 

In Deelrapport 5 is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de effecten die na de start van de 

voorgenomen winning naar verwachting zullen optreden. In deze bijlage wordt een overzicht 

gegeven van deze effecten. Daarbij is dezelfde indeling gehanteerd als in Deelrapport 5, namelijk: 

• effecten op ondiepe en diepe grondwaterstanden en op kwel en infiltratie 

• afgeleide effecten op grond- en oppervlaktewater, zoals het waterbeheer en 
bodemverontreinigingen 

• effecten op planten, dieren en archeologische waarden 

• effecten voor landschap en landgebruik, waaronder landbouwopbrengsten 

In onderstaande overzichtstabellen zijn de effecten (zoveel mogelijk) kwantitatief weergegeven. 

Ten behoeve van een ruimtelijk beeld van de effecten zijn de effecten bij het voorkeursalternatief 

weergegeven in de figuren achter in deze bijlage. 

let 

In tabel a zijn de effecten op de ondiepe grondwaterstand samengevat. Daarbij zijn twee aspecten 

in beeld gebracht: 

• een aanduiding van de maximale ondiepe grondwaterstandverlaging, die zal optreden in 
de directe omgeving van het puttenveld in de Over-Betuwe. Dit geeft een indicatie van het te 

verwachten maxima Ie effect; 

• een aanduiding van de maximale ondiepe grondwaterstandverlaging ten noorden van de 
Nederrijn . Dit is opgenomen vanwege het belang dat wordt gehecht aan het voorkomen van 

verlagingen op de Veluwezoom in verband met de daar aanwezige grondwaterafhankelijke natuur. 

H12 H6HV6 HV10Fd2 HV12 HVz12 H6HV6 H6HV6 
Parenco La Cabine 

m 1,00 0,75 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 

m 0,25 0,25 0,10 0,10 0,00 0,10 0,25 

-

De effecten op de diepe grondwaterstand zijn voor aile alternatieven min of meer gelijlc er ontstaan 

verlagingen met een maximum van enkele meters in de directe omgeving van het puttenveld. 
Het verlagingspatroon bij het voorkeursalternatief is weergegeven in de figuren achter in deze bijlage. 

Ten aanzien van kwel en infiltratie leiden aile alternatieven voor de voorgenomen winning in de 

Over-Betuwe bijna overal tot omslag naar infiltratie in dre gebieden waar momenteel nog kwel 

optreedt. Dit betekent dat binnen het verlagingsgebied aileen nog infiltratie voorkomt van de 

deklaag naar diepere bodemlagen. Een uitzondering daarbij is een kwelgebied direct ten westen van 

de plaats Heteren. 

Ten noorden van de Nederrijn zijn weinig effecten op kwel te verwachten. Aileen het alternatief H 12 

zorgt voor een afname van kwel in het Binnenveld, ten noordwesten van Wageningen. 

Aile effecten in deze paragraaf treden binnen enkele weken na de start van de winning op en zijn 

omkeerbaar. 
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In tabel b zijn de afgeleide effecten op grond- en oppervlaktewater weergegeven. In de tabel 

ontbreekt het aspect kwaliteitsontwikkeling van het onttrokken water. Oe red en hiervoor is dat bij 

dit aspect geen verschillen tussen alternatieven aanwezig zijn en de eerste 25 jaar geen 

veranderingen optreden die invloed hebben op de zuivering. Na de start van de winning loopt de 
hardheid van het onttrokken water (de belangrijkste parameter) geleidelijk op van circa 1,3 mmoljl 

tot 1,7 mmoljl. Bij deze waarden is in de zuivering geen onthardingsstap nodig. 

Oe volgende vijf aspecten zijn in de tabel wei in beeld gebracht: 

• het aantal bodemverontreinigingen binnen de zone waar de winning meer dan 0,25 m verlaging 

van de grondwaterstand veroorzaakt. Oplosbare verontreinigende stoffen in bodemverontreini

gingen kunnen door veranderingen van de grondwaterstanden en -stromingen als gevolg van de 

winning (versneld) worden verplaatst en in het ernstigste geval in het opgepompte water terecht

komen. Er is in dit stadium aileen gekeken naar aantallen, omdat van sommige verontreinigingen 

zeer weinig gegevens bekend zijn; 

• de totale vergunningsconcessie van geregistreerde grondwaterwinningen binnen het invloeds
gebied van de voorgenomen winning Over-Betuwe. Oit geeft een indicatie Van het effect van de 

winning Over-Betuwe op bestaande onttrekkingen; 

• de vermindering van de afvoer van de Renkumse en Heelsumsche beken op de Veluwezoom. 
Oit geeft een indicatie voor effecten in deze ecologisch en landschappelijk belangrijke beken; 

• de te verwachten vermindering van de jaarlijkse waterafvoer via het oppervlaktewaterstelsel in de 

Over-Betuwe. Oit geeft een indicatie van de invloed van de winning op de oppervlaktewater

huishouding. Opgemerkt wordt dat het berekende effect het saldo is van de vermindering van de 

afvoer in natte en de toename van eventuele aanvoer in droge perioden. Bij een sterk effect 

zal dus bij de inpassing van de voorgenomen winning in het waterbeheer rekening moeten worden 

gehouden met noodzakelijke extra wateraanvoer in droge perioden; 

• de toename van de aanvoer van zand en (verontreinigd) slib via ingelaten Rijnwater. Oit geeft een 

indicatie van de te verwachten extra verontreiniging van de waterbodem of extra slibbelasting 

in de geprojecteerde slibvang bij Doornenburg door het inlaten van extra Rijnwater ter com

pensatie van verlagingen die de grondwaterwinning veroorzaakt. 

ref. H12 H6HV6 HVIOFd2 HV12 

bodemverontreini-
gingen binnen aantal 3 ° ° invloedsgebied 

huidige onttrekking m'l 
binner'l invloeds- jaar 9,7 9,3 9,1 9,1 
gebled 

vermindering van m' / 
afvoer beke" dag 9000 273 291 345 317 
Veluwezoom 

verminderlng afvoer 
oppervlaktewaler miljoen 48,0 7,14 7,77 8,27 8,32 
Over-Betuwe m'l jaar 

toename aanvoer toni 950 121 164 213 211 
zwevende stof jaar 

HVz12 H6HV6 H6HV6 
Pareneo La 

Cabine 

2 

0,1 0,3 9,7 

199 11 - 115 

8.62 8,54 9,01 

224 187 199 



Bijlage 3 

Ter illustratie van de relatieve grootte van het effect is in de tabel bij een aantal aspecten de 

waarde in de referentiesituatie weergegeven. 

De effecten op huidige onttrekkingen zijn vooral afhankelijk van de aanwezigheid van de winningen 

Wageningse Berg en Parenco binnen het invloedsgebied. Zoals in tabel b te zien is, zijn de effecten 

op de afvoer van de beken op de Veluwezoom zeer beperkt. Reallocatie van de winningen Parenco 

of La Cabine heeft een duidelijke invloed op het effect van de grondwaterwinning Over-Betuwe, 

Reallocatie van Parenco heft de afname nagenoeg geheel op, reallocatie van La Cabine levert zelfs 

een geringe afvoertoename op ten opzichte van de referentiesituatie . 

De effecten op de waterhuishouding in de Over-Betuwe liggen tussen circa 15 en 20% van de 

huidige waarden. De effecten genoemd in deze paragraaf treden binnen enkele weken tot een jaar 
na de start van de winning op en zijn omkeerbaar. 

3. Efferten op planten, dieTen en arcbeolQgische waarden 

In tabel c zijn de effecten op planten, dieren en archeologische waarden samengevat. Daarbij zijn 

vier aspecten in beeld gebracht: 

• de invloed op vegetatiekundige natuurwaarden in de Over-Betuwe, De huidige natuurwaarde is 

berekend als het product van de oppervlakte en de waarde van aanwezige (grondwater

afhankelijke) vegetaties. Afname van de berekende natuurwaarde ontstaat als de voorgenomen 

winning leidt tot ontwikkeling van minder waardevolle vegetaties en/of kleinere arealen. 

Dit aspect geeft dus aan in welke mate in de Over-Betuwe waardevolle natuurlijke vegetaties 
worden aangetast; 

• de invloed op vegetatiekundige natuurwaarden op de Veluwezoom. Dit geeft op vergelijkbare 

wijze als voor de Over-Betuwe aan in welke mate op de Veluwezoom waardevolle natuurlijke 

vegetaties worden aangetast; 

• de afname van de gewogen oppervlakte aan weidevogelgebieden . De weging is gebaseerd op de 

waardering van de weidevogelgebieden door de Provincie Gelderland. Ook hier kan de afname 

worden veroorzaakt door lagere kwaliteit van gebieden en / of een beperking van de oppervlakte. 

Dit aspect geeft aan in hoeverre de door Provincie Gelderland als waardevol aangeduide 

weidevogelgebieden worden aangetast; 

• de afname van de gewogen oppervlakte aan terreinen met archeologische waarden. De weging is 
gebaseerd op de status die de Rijksdienst voor Oudheidkundig Onderzoek (ROB) aan een terrein 

geeft waar waarden zijn aangetoond of concreet worden vermoed . De afname van gewogen 

oppervlakte geeft aan in welke mate archeologische waarden verloren kunnen gaan, doordat ze 

boven de grondwaterstand komen. 

Effecten op waterplanten, zoogdieren, reptielen, amfibieen, vissen en (water)insecten konden niet 
worden vastgesteld. 

3 



Bijl g 3 

ref. H12 H6HV6 !-IV 1OFd2 HV 12 

afname punten 0,04 0,01 Q,02 0,02 0,02 
natuurwaarden 
Over-Betuwe 

afname punten 202,7 17,1 40~5' 128,0 97,1 
natuurwaarden 
Veluwezoom 

afname gew. ha 298 284 ~197 16 33 
oppervlakte 
weidevogelgebied 

afname gew. ha 3730 68,7 41):.2' 16,7 19,4 
oppervlakte 
archeologische 
waarden 

Uit de tabel blijkt dat de aanwezige vegetatle-afhankelijke natuurwaarden in de Over-Beluwe in het 
niet vallen bij de waarden op de Veluwe. 
Ten aanzien van de waarden op de Veluwe valt op dal beide 'reallocatie-opties' een positief effect 
hebben op de afname van nMllllrwaarden' de invloed van de lJoorgenomen 'Ninning wcrdt bijna 
tot volledlg ongedaan gemaakt. Overigens is bij hel alternatief HVz 12 ook zonder reallocalie geen 
Invloed op de grondwaterafhankelijke vegetaties op de Veluwezoom te verwachten. 
De invloed op weidevogelgebleden is sterk afhankelijk van de mate van winning in het westelijke dee I 
van hel reserveringsgebled. Dan worden namelijk de Randwijkse uiterwaarden en de Wolfswaard 
beinvloed . 
De verschillen in de afname van de oppervlakte archeologische waarden voor de onderscheiden 
alternatieven hangen sterk samen mel het voorkomen van veel archeologische waarden rond 
Hemmen. Alternatieven waarbij geen gebrulkgemaakt wordt van hel puttenveld op de lingehof 
(Hemmen) scoren daarom beter. De in deze paragraaf genoemde effecten treden op na een tol 
enkele jaren na de start van de winning. In het algemeen zijn ze niet tot beperkl omkeerbaar. 
Waar herstel van effecten na eventuele beeindiging van de winning mogelijk ls, vraagt dlt doorgaans 
aanvul lende maatregelen, bijvoorbeeld natuurontwikkelings- of beheermaatregelen. 

4. Effecten voor landschap en landp,ebruik 

In tabel d zijn de effecten voor landschap en landgebruik samengevat. Daarbij zijn drie aspecten in 
beeld gebracht: 
• de oppervlakte waarover maaivelddalingen optreden. Daarbij is onderscheid gemaakt lussen 

dal ingen kleiner en groter dan 35 mm. Maaivelddalingen zijn van belang vanwege Invloeden op 
dijkhoogten en stuwpeilen en als indica lie voor mogelijke schades aan gebouwen, wegen en 
constructies. Gebouw- en constructieschade is vooral te verwaChten bij dal ingen groter dan 35 mm; 

HVz 12 H6HV6 H6HV6 
Paronoo La 

Cabine 

0,03 0,03 0,03 

° 0 4,4 

32 169 20\ 

20,1 42,1 433 



Bijlage 3 

• de te verwacht~n veranderingen in landbouwopbrengsten, uitgedrukt als gewogen oppervlakte. 

Weging vindt plaats via de berekende effectpercentages. 

Ten aanzien van landbouwopbrengsten kan zowel sprake zijn van voordelen als nadelen. 

Voordelen treden op als de voorgenomen winning leidt tot lagere voorjaarsgrondwaterstanden, 

omdat de gewasgroei eerder begint en percelen eerder berijdbaar zijn met landbouwwerktuigen. 

Nadelen treden op als lagere grondwaterstanden in het groeiseizoen leiden tot droogteschades 

en daarmee tot lagere gewasopbrengsten. De waarden in de tabel zijn het saldo van opbrengst

stijgingen en -dalingen. 

Vanwege de overheersende aanwezigheid van graslanden binnen het studiegebied is de effect

berekening gebaseerd op dit landgebruik; 

• de oppervlakte waarover mogelijk beperkingen in het bodemgebruik te verwachten zijn. 

Basis hiervoor is de oppervlakte van het beschermingsgebied, berekend volgens de in Gelderland 

gehanteerde methode. 

H12 H6HV6 HV10Fd2 HV12 HVz12 H6HV6 H6HV6 
Parenco La 

Cabine 

maaivelddaling 8-35 mm ha 746 744 765 644 767 854 921 

maaivelddaling >35 mm ha 32 0 15 9 70 0 0 

verandering %ha -4147 -2587 -1196 -2696 -5148 -764 - 1259 

landbouwopbrengst 

oppervlakte ha 1155 1098 1290 1343 1508 (1098) (1098) 

beschermingsgebied 

Opm.: bij de real/ocatie-opties is de vergroting van het beschermingsgebied van Fikkersdries niet 
meegenomen. 

Effecten op het landschapsbeeld zijn verwaarloosbaar: de pompstationgebouwen worden ingepast 

in de bestaande bebouwing en omgeven door passende be planting. Pompputten worden laag 

afgewerkt en grondwaterstandverlagingen leiden niet tot effecten op het landschapsbeeld. 

Bij het voorkeursalternatief blijft de maximale maaivelddaling beneden de 35 mm, als gevolg van de 

spreiding van de winning. De reallocatie leidt tot extra maaivelddaling, doordat de winning op 

Fikkersdries toeneemt. 

De verandering van de landbouwopbrengst is vooral afhankelijk van de grootte van het gebied 

waar geringe dalingen van de grondwaterstand te verwachten zijn : daar is een opbrengstverbetering 

berekend. Dit is in de tabel te zien in de relatief lage opbrengstdepressies voor de spreidings

alternatieven en de reallocatie-opties. Bij deze laatste leidt de toename van de winning Fikkersdries 

tot grote gebieden met vermindering van vernattingsschade. 

Effecten op maaiveldhoogten treden binnen enkele maanden na de start van de voorgenomen 

winning op en zijn niet omkeerbaar. Verandering van de landbouwopbrengst zal het eerstvolgende 

groeiseizoen na de start van de winning optreden en is in principe omkeerbaar. Deze omkeerbaar

heid is deels afhankelijk van de wijze waarop het waterbeheer wordt aangepast op de gevolgen van 

de winning. Het beschermingsgebied wordt ingesteld bij de start van de winning en opgeheven na 

een eventuele beeindiging. 

5 
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Tekeningsets I tim X 

H-1 Verlaging van de freatische grondwaterstand 

H-2 Verlaging van de stijghoogte in het bepompte pakket 

H-3 Kwel en infiltratie aan de onderzijde van het freatisch pakket 

H-4 Ligging van de verontreinigingslocaties in het verlagingsbeeld 

H-5 Verandering van de jaarlijkse afvoer per peilvak 

H-6 Ligging van natte natuur- en weidevogelgebieden in het verlagingsbeeld 

H-7 Ligging van archeologische objecten in het verlagingsbeeld 

H-8 Daling maaiveld 

H-9 Verandering van de landbouwopbrengst 

H-10 Berekend beschermingsgebied 



----~ Legenda 

Verlaging: 

LJ 5 tot 10 em , 

o 10tot 25 em . 

.. 25 tot 50 em . 

.. 50tot 75 em . 

• meer dan 75 em. 

Verhoging: 

---;---- D 5tot 25em. 

• meerdan 25 em . 

R" ~ 
h~Q'n -.1~" 

: \ I ''y 

~-~ '1\.... :'\' --: ;'U - ( I 

-....... . "). ~ /i .. "\ I ( '( " .---- \: I 
s;. "_06~ ,\) :\' Linge _ - } 

\ \ W'" \ , \ -

~~\..~:lJ' '~ \~nr':---..-.. ~ "'MER grondwaterwinning 
) . \ \ . Elst _ '" Over-Betuwe 
~ . . ~'[- \ . . ~ Verlaging van .?e freatis,ch~, grond-
~'J?<' .', ~. \ . / waterstand, blJ alternatref Hemmen -

, ..... 1-.., ~f ( l_ -- Herveldse Veld" (beide 6 mitjoen 
I F;~ )1 \1" ,_--r-_If-m_ 3J-=-ja_a_rl _ ________ ---4 

puttenveld 

grens reserveringsgebied 

.". 

~ Dodew.aar 

~" f 
:. r schaal: • 

..r ~\. . , : 100,000 klUU'a 
----=:::::~~==--\i ,o'o",ng -- H- 1 Ondenoak en Advies 

1-7::-::-=-- ------1 ald. Waterwlnnlng en 
Waterbeheer 

pIPI.etnr; I WACO 30.2595.018 
lormao, Advlesbureau Yoor 

A4 water en milieu 
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Legenda 

PrOject 

Verlaging: 

5 tot 10 em . 

10 tot 25 em. 

25 tot 50 em. 

50 tot 75 em. 

75tot100em. 

meer dan 100 em. 

puttenveld 

grens reserveringsgebied 

MER grondwaterwinning 
Over-Betuwe 
Verlaging van de stijghoogte in het 
bepompte pakket, bij alternatief 
"Hemmen - Herveldse Veld" (beide 
6 miljoen m3/jaar) 

sch o,1 1: 100.000 ki""a 
lok.nlno 

H-2 Onderzoek en Advies 
afd. Waterwinning en 

d at! lIn Waterbeheer 
mei 1998 

P' Olec tor 30.2595.018 IWACO 
fo n n Clil t Adviesbureau voor 

A4 water en milieu 
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Legenda 
Kwel in mm/dag 

c=J 0.1 - 0.2 

c=J 0.2 - 0 .5 

CJ 0.5- 1.0 

.. 1.0 - 2 .0 

• 2.0-5 .0 

.. > 5 .0 

Overgangszone in mm/dag 

c=J kwellinfi ltratie < 0 .1 

Infiltratie in mm /dag 

c=J 0.1 - 0 .2 

D 0.2 - 0 .5 

c=J 0.5 - 1 .0 

D > 1.0 

Verandering 

c=J Infiltratie toe name 

D Kwel afname a Omslag kwel naar infiltratie 
. . grens reserveringsgebied 

Project 

MER grondwaterwinning 
Over-Betuwe 
Kwel- en infiltratie aan de onderzijde 
freatisch pakket bij alternatief 
"Hemmen - Herveldse Veld" (beide 
6 mi/joen m3/jaar) 

schaal : 

1 : 100.000 
teken ing : 

H-3 
datum : 

mei 1998 
prOj ectnr 

30 .2595 .018 
formaat: 

A4 

kiuva 
Onderzoek en Advies 
afd. Waterwinning en 
Waterbeheer 

I WACO 
Adviesbureau voor 
water en milieu 



Legenda 

• 
@ 

'roject: 

loeatie bodemverontreiniging 

mogelijke loeatie met bodem
verontreiniging 

Verlaging: 

5 tot 10 em. 

10 tot 25 em . 

25 tot 50 em . 

5 tot 25 em. 

meer dan 25 em . 

puttenveld 

grens reserveringsgebied 

MER grondwaterwinning 
Over-Betuwe 
Ligging van verontreinigingslocaties 
in het verlagingsbeeld bij alternatief 
"Hemmen - Herveldse Veld" !beide 
6 miljoen m3/jaar) 

da tum 

mei 1998 
proJectnr 

30 .2595 .018 

kiuva 
Onderzaek en Advies 
afd. Waterwinning en 
Waterbeheer 

I WACO 
Adviesbureau vaar 
water en milieu 



legenda 
vermindering afvoer (mm/j aar) 

< 10 mm. 

10 - 100 mm. 

100 - 250 mm. 

250 - 500 mm. 

> 500 mm. 

puttenveld 

: ' ,: grens reserveringsgebied 

Project: 

MER grondwaterwinning 
Over-Betuwe 
Vetandering van de jaarlijkse afvoer 

I . . - _ n _ _ n I kiuva 
Onden:oek en Advies 

I . _ ald . Watcrwinnlng en 
Waterbeheer 

Adviesbureauvoor 
water en milieu 

I pr Oler.1nr II WACO 
~0 . 2595 .0 1 8 

formaat: 
A4 
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Legenda 

• 

uitstekend weidevogelgebied 

zeer goed weidevogelgebled 

goed weidevogelgebied 

redelijk weidevogelgebied 

natte natuurgebieden 

loeatie met natuurwaarde 

Verlaging: 

5 tot 10 em. 

10 tot 25 em. 

25 tot 50 em. 

meer dan 75 em . 

Verhoging: 

D 5tot25em. 

D meer dan 25 em . 

• puttenveld 

'. grens reserveringsgebied 

Project 

~ I MER grondwaterwinning 
"'" Over-Betuwe 

Ligging natte natuur- en weidevogel-

1
---; gebieden in het verlagingsbeeld bij al-

______ ternatief "Hemmen - Herveldse Veld" 
--t-( _ (beide 6 miljoen m3/jaar) 

schaa l, 1: 100.000 \ kiuva 
datum 

proJectnr" 

H-O I Onderzoek en Advies 
afd . Waterwinning en 
Waterbeheer mei 1998 

30.2595 .018 I WACO 
Adviesbureau voor 
water en milieu 
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Legenda 

~ besehermd monument 

.. te besehermen monument 

I ~- J attentiegebied 

D meldingsgebied 

Project 

Verlaging: 

5 tot 10 em . 

10tot 25 em . 

25 tot 50 em . 

50 tot 75 em. 

meer dan 75 em. 

Verhoging: 

5 tot 25 em. 

meer dan 25 em . 

puttenveld 

grens reserveringsgebied 

MER grondwaterwinning 
Over-Betuwe 
Ligging archeologische objecten in 
het verlagingsbeeld bij alternatief 
"Hemmen - Herveldse Veld" (beide 
6 miljoen m3/jaar) 

proiector: 

1 : 100.000 kiuva 
H-7 Onderzoek en Advies 

afd. Waterwinning en 

mei 1998 
Waterbeheer 

I WACO I formaat ' - - Adviesbureau va or 
~O.2595.018 

A4 water en milieu 
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legend a 
Daling maaiveld: 

D < 8mm . 

D 8 - 20mm . 

• 20 - 35mm. 

• > 35mm. 

• puttenveld 
" grens reserveringsgebied 

Project: 

MER grondwaterwinning 
Over-Betuwe 

Daling maaiveld bij alternatief 
"Hemmen - Herveldse Veld" 
(beide 6 miljoen m3/jaar) 

[ h •• ,I: 1: 100.000 I kiuva 
Onderzoek en Advies 

I , ald. Walerwinning en 
Wa!erbeheer 

I -------- IlWACO 
• . Adviesbureau voor 

water en milieu 



Legenda 
verandenng landbouwopbrengst: 

+ 5.0 tot + 7.5 % -D +2.5 tot +5.0 % 

[=:J 0 tot + 2.5 % 

CJ geen 

[=:J 0 tot -2.5 % 

CJ -2.5 tot -5.0 % 

-5.0 tot -7 .5 % 

-7.5 tot -10.0 % 

-10.0 tot -15 .0 % 

-15.0tot-20.0 % 

puttenveld 

'.' grens reserveringsgebied 

Project 

~I I 
~- I MER. g. rond.waterwinning 
~ Over-Betuwe 

/, . 

I
· ~ Verandering landbouwopbrengst bij 
____ alternatief "Hemmen - Herveldse 

Veld" (beide 6 miljoen m3/jaar) 

.chaal: 1: 100.000 kiuva 
. TQkonlnll Onderwek en Advies 

H-9 afd. Waterwlnning en 
Waterbeheet 

, __ . ____ ._ ._ ,IWACO 
. Adviesburoau voor 

water en milieu 
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Legenda 

~ grondwaterbeschermingsgebied 

.. ' puttenveld 

.. grens reserveringsgebied . . 

! ( 
............... 

( ! ~ 
I I 

,.,... 
J_ 

~. 

,.-~ ... - ~~ 
.,.. 

~~,. 

MER grondwaterwinning 
Over-Betuwe 

Berekend beschermingsgebied bij 
alternatief "Hemmen - Herveldse 
Veld" (beide 6 miljoen m3/jaarJ 

I .. , ' 1 : 50.000 1 kivva 
Onderzook an Adllies 10 

,III sfd. Waterwinning en 
Waterboheer 

I form.at: - . - I lWACO Adviesbureau voor 
water en milieu A4 
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