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1 Inleiding
1.1

Achtergrond en aanleiding van de Startnotitie

Met deze Startnotitie maakt Hydron Midden-Nederland (Hydronl formeel bekend dat zij nieuwe
mogelijkheden zoekt voor grondwaterwinning(en) in de provincie Utrecht. Randvoorwaarde voor
deze nieuwe winningsmogeli|kheden is d a l er op een duurzame, maatschappelijk geaccepteerde
wijze drinkwater wordt geproduceerd.
De waterleidingbedrijven in Nederland hebben als wettelijke taak om voldoende drinkwater te
leveren van goede kwaliteit. Hydron is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in de
provincie Utrecht. Het drinkwater dat Hydron levert (circa 8 0 miljoen m^ per jaar) is bereid uit
grondwater. In Figuur 1 is het voorzieningsgebied van Hydron weergegeven, met de locaties
waar water wordt gewonnen. Het voorzieningsgebied omvat de provincie Utrecht, exclusief de
gemeente Doorn en inclusief de gemeenten Hilversum (provincie Noord-Holland) en Scherpenzeel
(provincie Gelderland).
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Figuur 1: Voonieningsgebied Hydron Midden-Nederland.
1.1.1

Voorgeschreven reductie grondwaterwinning

Landelijke en provinciale overheden hebben grenzen gesteld aan grondwaterwinning, met als doel
het areaal "verdroogd gebied" terug te dringen. Beleid van de provincie Utrecht is dat in gebieden
waar als gevolg van bestaande grondwaterwinningen verdrogingsproblemen optreden, op termijn
winningen gereduceerd of gesloten kunnen worden. Volgens beleidslijn B66 uit het eerste
waterhuishoudingsplan van de provincie Utrecht (1992) moet er gestreefd worden naar een
reductie van 9 Mm^ per jaar vergunningscapaciteit. De beleidslijn stelt: "Vooruitlopend op de
resultaten van onderzoeken naar de gewenste grondwatersituatie per gebied dienen de
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waterleidingbedrijven in het gebied oostelijk van het Amsterdam-Rijnkanaal voor 2 0 0 0 te streven
naar een reductie van de netto grondwateronttrekking ter grootte van 1 5 % van de in 1990
vergunde hoeveelheid grondwater".
Recentelijk hebben de provincie Utrecht en Hydron een overeenkomst opgesteld, gericht op de
reductie van grondwaterwinning en hoe deze capaciteit vervangen kan worden. Van de reductie
van 9 M m ' per jaar zal 4 M m ' per jaar worden gedekt door Hydron Flevoland in het kader van het
project 'Ruwwater naar het Oude Land' (zie paragraaf 2.1).
1.1.2

Reallocatie winning Montfoort

Naast verdrogingsaspecten (zie vorige paragraaf) spelen er ook bedrijfsmatige aspecten m e i
betrekking tot de winning Montfoort. De winning Montfoort, met een vergunningscapaciteit van
0,5 M m ' per jaar, is slecht beschermbaar (ingekneld in stedelijk gebied) en daardoor kwetsbaar.
Op dit moment zijn er reeds problemen met betrekking t o t de hardheid van hel geleverde water
en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het grondwater. Hierdoor kan in de toekomst de
kwaliteit van het drinkwater van pompstation Montfoort niet meer gegarandeerd worden, tenzij
er fors geïnvesteerd wordt in aanvullende zuivering. Het opnieuw duurzaam exploiteerbaar maken
van het pompstation is, vanwege de kleine vergunningscapacileit, economisch met rendabel.
Reallocatie van de winning is zeer wenselijk.
Daarom wil Hydron, bij haar zoektocht naar vervangende productie capaciteit in het kader van de
overeenkomst met de provincie Utrecht, tegelijkertijd zoeken naar de mogelijkheden voor
reallocatie van de winning Montfoort.
1.1.3

Locatiekeuze MER

Hydron levert in het kader van verdrogingsbestrijding (Overeenkomst met de provincie Utrecht 9
M m ' per jaar minus 4 Mm^ per jaar uit het ROL-project) en vanwege een bedrijfsmatige wens
(reallocatie winning Montfoort; 0,5 M m ' per jaar) 5,5 M m ' per jaar in. Om deze reducties op te
kunnen vangen wordt vervangende productie capaciteit gezocht met een omvang van 5,5 M m '
per jaar.
Hydron is momenteel op zoek naar geschikte locaties voor reallocatiemogelijkheden van
grondwaterwinning in hel kader van het project Vervangende Productie Capaciteit (VPC) (zie
paragraaf 2.1). Inmiddels is tase 1 van VPC (VPC-1) afgerond en is gestart met fase 2 (VPC-2).
Op basis van de verkennende studie V P C - 1 . wordt in VPC-2 opnieuw gekeken naar mogelijke
toekomstige winlocaties voor grondwater die kunnen voorzien in vervangende productie
capaciteit. De keuze van eventuele nieuwe winlocaties voor grondwater of uitbreiding van
bestaande locaties dient toegelicht te worden in een locatiekeuze MER.
Opgemerkt moet worden dat in de Startnotitie onderscheid gemaakt wordt in 'de m.e.r.' en 'het
MER'. Met de m.e.r. wordt de procedure en hel te doorlopen traject bedoeld om te komen tot het
uiteindelijke milieu-effectrapport ('het MER').
Alvorens de werkelijke m.e.r. wordt opgestart zullen aanleiding, doel, aard en omvang van de
activiteit beschreven worden in onderliggende Startnotitie. Hel is de Startnotitie voor een
locatiekeuze MER "Diepe grondwaterwinning voor Vervangende Productie Capaciteit". Het doel
van de Startnotitie is aan de maatschappij bekendmaken w a t Hydron van plan is en hoe dit plan
beoordeeld zal worden op haar milieumerites. De invulling van een Startnotitie bepaalt in grote
mate het af te leggen m.e.r.-traject.
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Procedures, afstemming en inspraak
Grondwaterwet, milieu-effectrapportage en overige te nemen besluiten

Een m.e.r. heeft primair tot doel "het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de
besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu".
Voorts moeten ook de alternatieven van de activiteit en de milieugevolgen daarvan worden
onderzocht.
Formeel moet de provincie Utrecht beoordelen of bij de aanvraag van de onttrekkingvergunning
een milieu-effectrapport (MER) moet worden gevoegd. Deze zogenaamde beoordelingsplichl geldt
namelijk bij uitbreiding vanaf 1,5 M m ' per jaar van een bestaande grondwaterwinning. Tevens
zijn, op grond van de Grondwaterwet en de Wet Milieubeheer, nieuwe inricfitingen voor
grondwaterwinning met een capaciteit groter dan 3 M m ' per jaar m.e.r.-plichtig. De provincie
Utrecht heeft ingestemd met het doorlopen van de m.e.r. en het opstellen van een MER.
Het MER kan een functie hebben voor andere vergunningen of toestemmingen. In het op te
stellen MER wordt zo nodig aan de 'overige te nemen besluiten' meer aandacht besteed.
1.2.2

Initiatiefnemer, bevoegd gezag en adviseurs

De initiatiefrjemer
voor de m.e.r.-activiteit is Hydron Midden-Nederland. Gedeputeerde Staten van
Utrecht zijn vergunningverlener voor de Grondwaterwet en daarmee tevens bevoegd gezag in het
kader van de m.e.r.. Voor deze m.e.r. zijn de Inspectie Milieuhygiëne van het Ministerie van
VROM en de Regionale Directie van het Ministerie van LNV de wettelijk adviseurs. De Commissie
voor de Milieueffectrapportage heeft een aparte adviserende taak in de procedure. Deze
commissie adviseert op een aantal momenten in de procedure aan de provincie. De Commissie
adviseert het bevoegd gezag over de richtlijnen die aangeven op welke alternatieven en effecten
het onderzoek zich moet richten, in de vorm van een richtlijnenadvies. Als het milieueffectrapport gereed is, beoordeelt de Commissie of de essentiële informatie aanwezig is om het
milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming en verwoordt dit in een
toetsingsadvies. De eerder vastgestelde richtlijnen vormen hierbij het toetsingskader.
De Startnotitie is de basis voor de inspraak van maatschappelijke organisaties en burgers en voor
het advies van de wettelijke adviseurs van het bevoegd gezag, de Commissie MER, de regionale
Directie LNV en de Inspectie Milieuhygiëne.
1.2.3

M-e.r. en mogelijkheden voor advies en inspraak gedurende het gehele traject

Voor het opstellen van een milieu-effectrapportage moet een m.e.r. doorlopen worden. Tevens
moet een procedure doorlopen worden voor het verkrijgen van een vergunning in het kader van
artikel 14 van de Grondwaterwet. In Figuur 2 is aangegeven hoe de m.e.r. en de procedure voor
een vergunning in het kader van de Grondwaterwet er uitzien.

Startnotitie MER: Diope grond water w i n n i n g voor Vervangende Productie Capaciteit (VPC-2)
O Hydron Midden.^4Bderland

5 van 3 4
1 8 juli 2 0 0 1

Vefgunningverlening e* ari. 1 4 Gfondwaterwei
Torml)n«n

Inltlstielnemei

Stvtnotitw

Bovoefld Heiag,

Anrtoian

' Inltisliefnemflr'

Bevoegd gaz«g{ ;

Andeien

Twmllnen

J
B«kHidmakHig

InifiiBBk/
adv ia*

(

Advtei
richtliinan
CniM

9«.

Ovartog
1 3 W.
AlcMJitnori
Ot»ta1lan
aanvraag
voor varg.

Opitollan
MER

' kidwnan
'MER

Sw.

I Schiiftalijk
{indienen
I aanvraag b i i
GS
Beoofdeiinfi
flunvaardbaarlieid MER

BrlianitnMiIng
10 w .
* mail.
S m.

sanvrmtg

AKft

6 m.
+ S w.

4w.

Adv»I>
inipraak

S w.

Toetilngtadvia* Cmst

G in

' OpiMtlen
ontwerpj baachikking
.Advie*/
' IniprMk

\

4 w

Baichlklilng
OS
Baroep

I Baroep

;

Bv,.

EvriuiM
miliaygevolgen

Uet: w= aantal weken; m= aantal maanden.
Figuur 2: Stroomschema met de koppeling van de m.e.r. en de vergunningprocedure in het kader van artikel
14 van de Grondv/aterwet.

Het opstellen van de Startnotitie legt de basis voor het afstemmen met andere actoren en met
het bevoegde gezag en haar adviseurs. De Startnotitie heeft niet alleen een duidelijke formele
functie in het besluitvormingsproces, maar ook een informatieve functie richting burgers en
belangengroepen; via de Startnotitie maken zij kennis m e t de voorgenomen activiteit, op basis
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waarvan zij kunnen inspreken. Hieronder is samengevat welke vier momenten voor inspraak of
beroep er zijn:
•

De m.e.r. gaat van start met het indienen van deze Startnotitie bij de provincie Utrecht. De
provincie legt de Startnotitie ter inzage en organiseert desgewenst een inspraakbijeenkomst.
Gedurende vier weken krijgt vervolgens iedereen de gelegenheid om in te spreken. Dat kan
door een brief onder vermelding van "diepe grondwaterwinning
voor vervangende
productie
capaciteit'
te richten aan:
Gedeputeerde Staten van Utrecht
Dienst Water en Milieu, l.a.v. mevrouw K. Vreekamp
Postbus 8 0 3 0 0

•

•
•

3 5 0 8 TH Utrecht
Op basis van de Startnotitie, het provinciaal beleid, inspraakreacttes en adviezen formuleert
de provincie Utrecht de Richtlijnen waaraan het MER moet voldoen. Vervolgens stelt Hydron
het milieu-effectrapport en de vergunningaanvraag op en dient beide in bij de provincie
Utrecht. Als de provincie Utrecht van mening is dat hel MER voldoet aan de Richtlijnen
brengt zij het MER in de inspraak en vraagt advies aan de wettelijk adviseurs.
Op basis van het MER, de inspraakreacties en adviezen stelt de provincie een oniwerpvergunning op. Daarop is weer inspraak mogelijk.
Na verwerking van de inspraakreacties stelt Gedeputeerde Staten de definitieve vergunning
vast. Daartegen kan in beroep worden gegaan bij de Raad van State.

1.2.4

Betrokken partijen bij de m.e.r.

Hydron wil nieuwe activiteiten afstemmen en afwegen, samen met andere maatschappelijke
belangengroepen in het gebied. Daartoe wil Hydron de m.e.r. laten begeleiden door een externe
Begeleidingscommissie welke in ieder geval een rol zal spelen bij het keuzeproces en de bepaling
van de weegfactoren voor de verschillende effecten. In overleg met de provincie (zij treedt
formeel naar buiten met de Startnotitie) wordt besloten hoe een externe Begeleidingscommissie
in hel leven w o r d l geroepen.
1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 w o r d l tiet projectkader geschetst, waarbij w o r d l toegelicht waarom de
voorgenomen activiteit wordt uitgevoerd. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van voor de m.e.r.
relevant overheidsbeleid op het gebied van drinkwatervoorziening en grondwaterwinning. In
hoofdstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van de kenmerken van hel gebied waarin de
voorgenomen activiteit plaatsvindt (huidige situatie). De nadruk ligt daarbij op d(e
gebiedskenmerken, waar effecten van de voorgenomen activiteit worden verwacht. Hoofdstuk 5
beval een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen activiteit. Vanuit deze beschrijving
worden de tijdens de m.e.r. te beschouwen alternatieven gedefinieerd. Dit hoofdstuk bevat
tevens een uitwerking op hoofdlijnen van de wijze waarop alternatieven beoordeeld zullen
worden tijdens de m.e.r..
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2

Projectkader

2-1

Voorgeschiedenis

Volgens beleidslijn B66 uit het eerste waterhulshoudingsplan van de provincie Utrecht (1992)
moet er gestreefd worden naar een reductie van 9 M m ' per jaar vergunningscapaciteit. De
beleidslijn stelt: "Vooruitlopend op de resultaten van onderzoeken naar de gewenste
grondwatersituatie per gebied dienen de waterleidingbedrijven in het gebied oostelijk van het
Amsterdam-Rijnkanaal voor 2 0 0 0 te streven naar een reductie van de netto
grondwateronttrekking ter grootte van 1 5 % van de in 1 9 9 0 vergunde hoeveelheid grondwater'.
Er dient vervangende productie capaciteit gezocht te worden ter compensatie van de reductie als
gevolg van bovengenoemde beleidslijn.
In het kader van de voorgestelde reducties zijn verschillende studies uitgevoerd door Hydron.
Hydron ontwikkelde m de 90-er jaren van de vorige eeuw het OEDI-concept. Het OEDI-concept
werd overigens voor 15 M m ' per jaar ontwikkeld, vanwege een toenemende behoefteprognose.
Bij OEDI dient geïnfiltreerd oppervlaktewater (oeverfiltraat) als grondstof. Oeverfiltraat wordt
voorgezuiverd, getransporteerd naar een pompstation en vervolgens vindt diepinfiltratie plaats op
de Utrechtse Heuvelrug. Tenslotte wordt dit water teruggewonnen. Echter, door studies zoals
met name Goed Water Centraal (GWCI' groeide de twijfel omtrent het natuurrendement van de
reducties. Daarnaast vielen de (maatschappelijke) kosten die het OEDI-project met zich
meebracht hoog uit. Daarom is in 1999 een pauze in het OEDI-project gelast om onderzoek te
kunnen doen naar het natuurrendement van de voorgenomen reducties (EVUH) en alternatieve
drinkwaterproductiemethoden voor OEDI {VPC-11.

EVUH
De studie "Effecten van verdrogingsbestrijding op en rond de Utrechtse Heuvelrug" (EVUH,
uitgevoerd door KIWA, in opdracht van de provincie Utrecht en Hydron) tracht een beeld te
geven van het rendement (verdrogingsherstel) van de reductie van grondwaterwinningen conform
het OEDI-reductlescenario. In de EVUH-studie is een onderscheid gemaakt tussen de reductie van
grondwaterwinningen en andere regionale (bijvoorbeeld grootschalig omzetten van naaldbomen in
loofbomen en ontpoldering) en lokale maatregelen (bijvoorbeeld verminderen van ontwatering en
afwatering en het verhogen van de peilen in watergangen in natuurkernen en de nabije
omgeving).
De resultaten zijn inmiddels gerapporteerd aan de provincie Utrecht en Hydron. De algemene
conclusie van dit onderzoek is dat verdroging effectief bestreden kan worden door een
combinatie van lokale en regionale maatregelen. Daarnaast levert de reductie van
grondwaterwinning in een beperkt gebied nog een extra positieve bijdrage aan de
verdrogingsbestrijding. Het doorvoeren van regionale maatregelen alléén, is weinig effectief.
Regionale maatregelen moeten dus samen worden genomen met lokale maatregelen. EVUH geeft
daarmee aan dat de verdrogingsbestrijding als gevolg van het reductiescenario waarschijnlijk veel
minder groot Is dan voorheen werd verondersteld. Omdat er nog discussie is over de methodiek
en uitgangspunten van de studie zijn er op dit moment nog geen beleidsmatige conclusies
getrokken.

De vervolgstudie op EVUH zal door middel van een monitoring van ecologische effecten uitkomst
moeten geven over het daadwerkelijk optredende effect van de reductie.

' Bekeken is onder meer of de natuurwinst w e l o p w s e g t legen de maatschappelijke lasten.
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VPC-1
VPC-1 is een verkennende studie waarbij aan de hand van quick scan methodieken een aantal
' w i t t e gebieden' geïdentificeerd is waar, onder voorwaarden van windiepte en - v o l u m e , de
winning van grondwater waarschijnlijk een verwaarloosbaar effect heeft op de
verdrogingsgevoelige Utrechtse natuurdoeltypen (UNATs). Tevens is in de verkennende studie
gekeken naar bestaande grondwaterwinningen met uitbreidingsmogelijkheden. In VPC-1 is op
t w e e abstractieniveaus gekeken naar de mogelijkheden voor vervangende productie capaciteit.
Op het niveau van productiemethoden blijkt dat conventionele grondwaterwinning van diep
{semi-)spanningswater het meest aantrekkelijke alternatief is, gevolgd door een tweede
'. >
alternatief waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van oeverfiltraat.
'•
membraantechnologie en hard grondwater.
Vervolgens is het grondwateralternatief doorvertaald naar locatieniveau. Dit heeft geleid t o t
inzicht in mogelijkheden voor het uitbreiden van bestaande grondwaterwinningen of het inrichten
van nieuwe grondwaterwinningen.
Ondanks dat winning van diep grondwater het beste scoort, is in VPC-1 het combinatieconcept
van winning van oeverfiltraat, membraantechnologie en hard grondwater, ook op locatieniveau
uitgewerkt. Dit komt door een t w e e t a l specifieke omstandigheden:
•

Hard grondwater op pompstation Tuil en 't Waal (en de noodzaak voor een ontharding).

•

De Steenwaard waar Hydron mogelijkheden voor toepassing van oevergrondwaterwinning

wilde bekijken.
Om de volgende t w e e redenen blijkt toepassing van het combinatieconcept ook onder deze
specifieke omstandigheden niet haalbaar:
•
Bij onttrekking van oeverfiltraat wordt na enige tijd zuurstofhoudend water van boven
aangetrokken door de w i n p u t t e n . Omdat deze manier van zuiveren alleen werkt bij anaëroob
water, is geen sprake van een duurzaam zuiveringsconcept.
•
Bij membraanfiltratie ontstaat een grote afvalstroom: het concentraat. Dit bestaat uit
oeverfiltraat met de van oorsprong aanwezige s t o f f e n , maar in hogere concentraties. Een
grote hoeveelheid oeverfiltraat (maximaal 2 0 % van de onttrekking) moet dus geloosd
worden. Dit heeft niet alleen financiële, maar ook procedurele consequenties.
^-^...
De belangrijkste eindconclusie van de studie VPC-1 is dat er kansen zijn voor uitbreiding van
diepe grondwaterwinning, "zonder" schade voor de natuur. Dit w e r d voorheen (politiek) niet
mogelijk en haalbaar geacht.

Het OEDI project is begin 2 0 0 0 definitief afgeblazen o m de volgende redenen:
•
EVUH geeft aan dat de verdrogingsbestrijding als gevolg van het reducliescenario
•

•

•

waarschijnlijk veel minder groot is dan voorheen werd verondersteld.
Een afgenomen behoefteprognose, mede door de inzet van huishoudwater en door
succesvolle waterbesparingsacties is het tijdstip en de grootte van vervangende productie
capaciteit gewijzigd.
In het tweede waterhuishoudingsplan (1999) wordt reallocatie naar diep grondwater als
bruikbaar instrument beschouwd, ten behoeve van verdrogingsbestrijding [ten tijde van de
ontwikkeling van het OEDI-concept was dit geen politiek haalbare optie),
Uit VPC-1 volgen mogelijkheden voor uitbreiding van diepe grondwaterwinning, "zonder"
schade voor de natuur (verkennende, globale studie).

Zowel in het MER-BDIV als in de beleidsmer-OEDI als in de afweging in VPC-1 scoort winning
van diep grondwater het beste (zie paragraaf 2.31.
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Op basis van EVUH en VPC-1 hebben de provincie Utrecht en Hydron begin 2 0 0 1 besloten een
overeenkomst op te stellen, gericht op de reductie van grondwaterw/inning en hoe deze capaciteit
vervangen kan worden. De overeenkomst blijft gericht op het beleidsvoornemen uit het eerste
waterhuishoudingsplan, namelijk het formaliseren van de reductie ter grootte van 9 Mm^ per jaar
in 2 0 0 5 . Volgens deze overeenkomst gaan tot 2005 twee onderzoekssporen lopen:
1.
2.

Monitoring door de provincie, gericht op het natuurrendement van de gerealiseerde reducties.
VPC-2 door Hydron, gericht op het indienen van een vergunningaanvraag.

In 2005 dient duidelijk te zijn of, hoeveel en waar er Vervangende Productie Capaciteit (VPC)
gerealiseerd kan worden. Tevens dient er dan een beeld te zijn van het natuurrendement van de
reducties. In 2005 wordt het definitieve besluit genomen over het al dan niet reduceren en
realloceren.
Van de reductie van 9 M m ' zal 4 M m ' grondwater per jaar worden gedekt door Hydron Flevoland
(zie project 'Ruwwater naar het Oude Land'l.

Ruwwater naar het Oude Land (ROL|
Uit de GMN-studie (Grondwaterbeheer Midden-Nederland) is gebleken dat de verdroging in
Midden-Nederland effectief bestreden kan worden door reallocatie van winningen op het "Oude
Land" naar de Flevopolders. Het ROL-project (Ruwwater naar het Oude Land) is een antiverdrogingsproject, waarin Hydron Midden-Nederland samenwerkt met Hydron Flevoland en
Waterbedrijf Gelderland.
Studie van Hydron Flevoland heeft uitgewezen dat op de locaties Fledite en Gz60 een
aanzienlijke hoeveelheid grondwater gewonnen kan worden zonder verdrogingsgevoelige natuur
te schaden.
In t w e e fasen zal in totaal 9 M m ' grondwater per jaar naar het Oude Land worden
getransporteerd. De eerste fase (5 M m * per jaar) is reeds gerealiseerd, ten behoeve van reducties
in de provincie Gelderland. De tweede fase (4 M m ' per jaar) is in ontwikkeling. Deze 4 M m ' per
jaar zal worden doorgeleverd aan pompstation Amersfoort Hogeweg van Hydron MiddenNederland, ten behoeve van reducties in de provincie Utrecht.
. - „„-_.,. , . „ _ . ,

2.2

Zoeken naar vervangende productie capaciteit

In het kader van verdrogingsbestrijding (overeenkomst met de provincie Utrecht) levert Hydron 5
Mm^ per jaar in. Daarnaast heeft Hydron, vanwege bedrijfsmatige overwegingen, de wens om de
winning Montfoort (0,5 Mm^ per jaar) te realloceren. In totaal levert Hydron dan 5,5 Mm^ per jaar
in. Hydron wil, bij haar zoektocht naar vervangende productie capaciteit in het kader van de
overeenkomst met de provincie Utrecht, tegelijkertijd zoeken naar de mogelijkheden voor
reallocatie van de winning Montfoort. Daarom wordt vervangende productie capaciteit gezocht
met een omvang van 5,5 Mm^ per jaar.
Indien tijdens de m.e.r. blijkt dat een hoeveelheid van 5,5 Mm-" per jaar om welke reden dan ook
niet haalbaar is, dan wordt de reallocatie van de winning Montfoort verder niet meer
meegenomen.
2.3

Uitgangspunten bij locatiekeuze MER

Het doel van de voorgenomen activiteit is het voorbereiden van een vergunningaanvraag in het
kader van de grondwaterwet voor een grondwateronttrekking en zuivering ter grootte van 5,5
M m ' per jaar.

S l a n n o t i t i a MER: Dispe grondwater w i n n i n g voor Vervangende Productie Capacneil (VPC-21
O Hydron Midden-Nedefland
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De reden dat binnen de m.e.r. naar diep grondwater als bron voor vervangende productie
capaciteit wordt gezocht, hangi samen met het MER ten behoeve van het BDIV, het MER-OEDI,
het tweede waterhuishoudingsplan, de overeenkomst die gesloten is tussen de provincie Utrecht
en Hydron en de resultaten uit V P C - 1 :
•

Het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening (BDIV) bevat het beleid van de
rijksoverheid ten aanzien van de drink- en industriewatervoorziening op landelijk niveau, zoals
verwoord in artikel 47 van de Waterleidingwet. Ten behoeve van dit plan is een MER
opgesteld, waarin een afweging plaatsvindt van verschillende mogelijkheden voor
drinkwaterproductie. Naast specifieke milieu-effecten zijn ook andere aspecten in
beschouwing genomen, zoals volksgezondheid, kosten en ruimtebeslag. De resultaten van dit
MER zijn in het BDIV gebruikt om keuzen te maken ten aanzien van de inzet van bronnen en
watervoorzieningswerken. Uit de BDIV-methodiek komt naar voren dat diep grondwater de
voorkeur heeft als mogelijke bron voor de drinkwaterbereiding (zie tekstkader),

•

In het OEDI-pro|Bct is (op basis van de BDIV-methodiek) opnieuw een afweging gemaakt
tussen mogelijkheden voor drinkwaterproductie. In het MER-OEDI komt diep grondwater weer
als meest aantrekkelijke alternatief naar voren (zie tekstkader).

•

In het tweede waterhuishoudingsplan wordt reallocatie naar diep grondwater als bruikbaar
instrument beschouwd ten behoeve van verdrogingsbestrijding.
In VPC-1 is wederom een afweging tussen mogelijkheden voor drinkwaterproductie gemaakt,
waarbij de winning van diep grondwater nog steeds het best scoort {zie paragraaf 2.1 en het
tekstkader).

•

•

In de overeenkomst tussen de provincie Utrecht en Hydron is afgesproken om te kijken naar
mogelijkheden voor diepe grondwaterwinningen,

Verqetijklng van drinkwaterbareidinqsconcepten
Zowel in het MER-BDIV als in het MER-OEDI als in de afweging in VPC-1 scoort winning van diep
grondwater het beste. Dit is gebleken uit een onderlinge vergelijking van verschillende
drinkwaterbereidingsconcepten, middels een analyse van onderscheidende en ten opzichte van
elkaar gewogen criteria.
Bij de concepten is gekeken naar diverse productiemethoden met als bron grondwater of <
oppervlaktewater (direct of indirect) en conventionele of moderne (memtiraantiltratie)
2uiveringstechnieken. De belangrijkste criteria zijn natuur, milieu, volksgezondheid, kosten,
bedrijfsvoering en bestuurlijke, juridische en organisatorische aspecten.
Uit de vergelijking blijkt dat de winning van diep grondwater (met een conventionele zuivering)
het beste scoort. Omdat ontwikkeling van nieuwe grondwaterwinning na de totstandkoming van
het eerste waterhuishoudingsplan geen politiek haalbare optie was, is destijds gekozen voor het
OEDI-concept dat na diep grondwater als beste uit de bus k w a m .
Voor meer details wordt verwezen naar de betreffende rapporten.

In de overeenkomst tussen de provincie Utrecht en Hydron is afgesproken om te zoeken naar
mogelijkheden voor diepe grondwaterwinningen in de provincie Utrecht.
Bij het zoeken naar vervangende productie capaciteit gaat het om maximaal 2 è 3 nieuwe
winplaatsen en/of uitbreidingen van bestaande grondwaterwinningen. De vergunningaanvraag in
het kader van de grondwaterwet zal onderbouwd dienen te worden met een locatiekeuze MER. In
de locatiekeuze MER wordt een afweging gemaakt tussen locaties voor diepe
grondwaterwinning. Tevens wordt er een voorkeursalternatief en een meest milieuvriendelijk
alternatief uitgesproken.
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Beleidskader

Het beleidskader schetst de voor de m.e.r. belangrijke beleidsuitgangspunten op het gebied van
dfinkwatervoofziening en grondwaterwinning. Aandacht wordt besteed aan:
•
•

EG-beleid
Rijksbeleid

•

Provinciaal beleid

•
Beleid van gemeente en waterschap en reconstructie
De nadruk ligt op het identificeren van overeenkomsten en knelpunten tussen beleid en de
voorgenomen activiteit.
3.1

Europees beleid

Europees beleid krijgt in de toekomst in toenemende mate invloed op de Nederlandse situatie.
Voorbeelden zijn de Europese Kaderrichtlijn Water met het stroomgebiedenbeleid en de
ontwikkeling van Europees Ruimtelijk Ordeningsperspectief. Ook de Habitat- en Vogelrichtlijn
krijgt (heeft) veel invloed op ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland.
3.1.1

Europese Kaderrichtlijn Water

De belangrijkste doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water is bescherming van de
watersystemen tegen verdere achteruitgang, het bevorderen van duurzaam watergebruik en het
afzwakken van de gevolgen van overstromingen en verdroging. Doel van de richtlijn is tevens de
versnipperde Europese waterregelgeving te harmoniseren. De richtlijn verplicht de lidstaten tot
een indeling in stroomgebieden. Nederland kent vier (internationale) stroomgebieden: Rijn, Maas,
Schelde en Eems. De richtlijn moet drie jaar na publicatie in het Publicatieblad via nationale
regelgeving geïmplementeerd zijn. In Nederland raakt de kaderrichtlijn aan tenminste tien
verschillende w e t t e n . Uitwerking zal onder meer plaatsvinden in de Wet Milieubeheer en de Wet
op de Waterhuishouding.
De richtlijn is sterk gericht op waterkwaiiteitsaspecten van oppervlakte-, grond-, kustwater en
estuaria. In 2015 moet elk type water in de EU zowel in chemisch als ecologisch opzicht in
goede toestand verkeren. In de richtlijn wordt het belang van een grotere integratie van
kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van het oppervlakte- en grondwater benadrukt. Lidstaten
moeten bijvoorbeeld een karakterisering maken van alle grondwaterlichamen om te kunnen
bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om doelstellingen uit de richtlijn te halen.
Maatregelen zijn onder meer maatregelen om duurzaam en efficiënt watergebruik te bevorderen,
maatregelen om de waterkwaliteit veilig te stellen teneinde het niveau van de zuivering dat voor
drinkwalerbereiding noodzakelijk is te verlagen, en beheersingsmaatregelen van de onttrekking en
aanvulling van oppervlakte- en grondwater.
Oe financiële bepalingen van de richtlijn verplichten de lidstaten 'rekening te houden met het
beginsel van de terugwinning van de kosten van waterdiensten'. De kosten moeten onder meer
worden teruggewonnen volgens het beginsel dat de vervuiler betaalt. Daartoe is een
economische analyse nodig van de waterdiensten, gebaseerd op lange termijnvooruitzichten
inzake de vraag naar en het aanbod van water in het stroomgebiedsdistrict.
3.1.2

EG Vogelrichtlijn en EG Habitatrichtlijn

De Vogelrichtlijn van de EG beoogt de bescherming te garanderen van alle 'natuurlijk in het wild
levende vogels' en in het bijzonder van de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare
vogelsoorten.

SladnolitiB MER: Diepe grondwaierwir>ning voor Vervangende Productie Capaciteit |VPC-2|
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De Habitatricfitlijn richt zich primair op habitats, ofwel vegetatietvpen en daarmee ook op de
leefmilieus voor in het wild levende diersoorten. De kwaliteit van leefgebieden van bepaalde dieren plantensoorten mag niet verslechteren [Osieck, 1998).
3.2

Rijksbeleid

3.2.1

Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening

Het Rijksbeleid rond de drinkwaterproductie is uitgewerkt in het Beleidsplan Drink- en
Industriewatervoorziening BDIV (VROM, 1 9 9 3 en 1995). De voor dit project belangrijkste punten
uit het BDIV zijn:
•

Het huidige 'vraagvolgende' beleid moet worden omgebogen naar een beleid gericht op
waterbesparing. Voor de huishoudens en de kleinzakelijke sector dient volgens het BDIV ten
opzichte van de prognoses in het laatste VEWIN 1 O-jarenplan uit 1 9 8 9 een besparing van 1 0 ,
15 en 2 0 procent te worden bereikt voor respectievelijk de jaren 2 0 0 0 , 2 0 1 0 en 2 0 2 0 .

•

Voor drinkwaterbereiding geeft het BDIV uit het oogpunt van volksgezondheid de voorkeur
aan het gebruik van grondwater boven oppervlaktewater. Deze voorkeur is echter niet
zodanig dat de winning van grondwater zou mogen leiden tot aantasting van het draagvermogen van het milieu. Omdat dit nagenoeg bereikt leek, geeft het BDIV aan dat de groei van
het watergebruik in principe gedekt zal moeten worden door inzet van oppervlaktewater,

•

Herstel van natuur door het terugbrengen van grondwaterwinning dient volgens het BDIV
primair te worden gezocht binnen aandachtsgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur en
Groene-Koersgebieden uit respectievelijk Natuurbeleidsplan (LNV, 1990) en VINEX {VROM,
1991). Plaatselijke uitbreiding of reallocatie van grondwaterwinning mag niet leiden tot
schade aan de natuur in deze gebieden.

3.2.2

Natuurbeleid en verdrogingsbestrijding

De duurzame ontwikkeling van natuur is op rijksniveau vormgegeven via de instelling van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is een samenhangend stelsel van natuurgebieden,
onderverdeeld in kerngebieden, ontwikkelingsgebieden en verbindingszones (LNV, 1990).
•
Kerngebieden omvatten vooral bestaande, waardevolle natuurgebieden.
•
•

Ontwikkelingsgebieden zijn tot natuurgebied om te vormen terreinen.
Verbindingszones zijn gebieden tussen de kernen met natuur als nevenfunctie. Het doel van
verbindingszones is contacten van dieren en planten tussen de verschillende kernen te
bevorderen.

In de kern- en ontwikkelingsgebieden zijn ingrepen, zoals waterwinning alleen toegestaan als ze
een zwaarwegend maatschappelijk belang dienen (LNV en VROM, 1993).
Het rijksbeleid ten aanzien van verdrogingsbestrijding is erop gericht om in gebieden met de
functie natuur het areaal met tekenen van verdroging in het jaar 2 0 1 0 met 4 0 procent
teruggedrongen te hebben ten opzichte van de situatie in 1 9 8 5 . Ten aanzien van de bijdrage die
de drinkwatervoorziening kan leveren aan het bereiken van deze doelstelling, wordt in diverse
rijksnota's gesproken over waterbesparing, overschakeling op minder verdroging veroorzakende
technieken (diepere onttrekkingen, wateraanvoer, diepinfiltratie), verplaatsing van
grondwaterwinningen naar minder verdrogingsgevoelige gebieden en overschakeling van
grondwater op oppervlaktewater.
3.2.3

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

De Vijfde Nota heeft een scope tot 2 0 3 0 . De Vijfde Nota bevat doelstellingen en wensen met
betrekking tot een vitaal landelijk gebied waarin meerdere functies gecombineerd worden. Er zijn
vele combinaties mogelijk; landbouw, recreatie, natuurontwikkeling, waterberging en natuurlijk
waterwinning. Bij de indeling van Nederland gaat men uit van Rode en Groene contourgebieden.
De contouren dienen uiterlijk in 2 0 0 5 te zijn vastgesteld.
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Aandachtspunten uit de Vijfde Nota zijn onder meer:
•
•

Er w o r d l gestreeld naar realisatie van 7 nieuwe verbindingen in de EHS met een oppervlakte
van 2 7 . 0 0 0 ha.
Ruimtelijke problemen en milieuproblemen in relatie tot intensieve veehouderij zullen met de
Reconstructiewet gebiedsgericht worden aangepakt. Provincies stellen reconstructieplannen
op en begrenzen reconstructiegebieden, onderverdeeld in landbouwontwikkelingsgebieden,
verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden.

•

Ruimtelijke opgaven voor het waterbeleid zijn: vergroten van de veiligheid, beperken van de
wateroverlast, veiligstellen van de zoetwatervoorraad. Grondwater wordt beschermd door in
waterwingebieden alleen schone vormen van grondgebruik toe te staan en verontreinigende
activiteiten te verplaatsen.

•

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt verbeterd, door activiteiten die water vervuilen
of veel water verbruiken stroomafwaarts te situeren en schone activiteiten stroomopwaarts.

•

De watertoets is van toepassing op allerlei ruimtelijke besluiten. Gevolgen voof veiligheid,
wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging kunnen daarbij in beeld worden gebracht. Bij
negatieve effecten wofden alternatieven beschreven en wordt een overzicht gegeven van
compenserende maatregelen.
Waar mogelijk wordt bij het creëren van ruimte voor water gekozen voor functiecombinaties
met onder andere landbouw, natuur, delfstoffenwinning en recreatie. Voor kwelgebieden
wordt gekozen voor een accent op de combinatie natuur/waterwinning.
Belangrijke investeringsdoeleinden tot 2 0 2 0 zijn onder andere versterking van groen in en o m
de stad, reconstructie van glastuinbouw, bollenteelt en zandgebieden, ruimte voor water.

•

•

Voor Landsdeel West is specifiek voor Utrecht opgenomen dat water een prominentere rol krijgt
in het Groene Hart. Bodemdaling zal worden tegengegaan. De waterberging wordt vergroot door
het benutten van peilfluctuaties.
De plannen en visies van de Vijfde Nota worden vastgelegd in het daarbij behorende deel 1 van
de Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid. Hierin staan enkele concrete
beleidsbeslissingen (o.m. over nationale landschappen) en indicatieve uitspraken waarmee andere
overheden rekening dienen Ie houden bij het opstellen van streek- en bestemmingsplannen. In de
loop van 2 0 0 1 kunnen burgers op dit concept inspreken en wordt bestuurlijk overleg gevoerd
met provincies en gemeenten, waarin ook op een aantal punten nadere afspraken worden
gemaakt. Deze inspraakronde wordt gebundeld in deel 2. I^ede op grond van deze reacties neemt
de regering medio 2 0 0 1 een standpunt in (deel 3) waarover de Tweede Kamer zich vervolgens
moet uitspreken. Tenslotte wordt de definitieve Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk
Beleid vastgelegd in deel 4 .
3-2.4

Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw

Op basis van het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw {zie tekstkader) hebben Rijk,
iPO, Unie van Waterschappen en VNG een Startovereenkomst opgesteld. De overeenkomst Is
niet in rechte afdwingbaar. De startovereenkomst is voor alle partijen de opstap naar een
nationaal bestuursakkoord water dat door het kabinet met provincies, waterschappen en
gemeenten in 2 0 0 2 zal worden gesloten met taakstellende afspraken over doelen en
maatregelenpakketten die nodig zijn om de waterhuishouding op orde te brengen en te houden,
rekening houdend met klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking, inclusief de financiële
dekking. In de periode tot het beoogde bestuursakkoord willen de partijen aan de slag gaan;
daarom bevat de startovereenkomst ook een aantal concrete acties. Partijen onderschrijven de
volgende gemeenschappelijke uitgangspunten voor het integrale waterbeleid van de 21e eeuw:
•

Het watersysteem is momenteel te vaak niet in orde.

StaftnotitiB MER: Oiape g r o n d w a i e r w i n n i n g uoor Vervangende Productie Capaciteit |VPC-2)
O Hydron Midden-Neder!and

15 v a n 3 4
18 juli 2 0 0 1

Voor sturing en regie; samenwerking per stroomgebied, eigen verantwoordelijkheden per
bestuursniveau.
Kwantitatief en kwalitatief beleid legen verdroging en verzilting.
Meervoudig gebruik van de ruimte.
Water stuurt mee bij de ruimtelijke inrichting.
Nationaal bestuursakkoord waier.
Bestuursatlianties en regionale platforms.

Waterbeheer 21e eeuw
Kern van het advies is ruimte voor water, waterberging, stroomgebieden, regierol provincie,
normenstelsels, geen afwenteling, watertoets, ruimtelijke ordening, kosten waterbeleid, aandacht
bij de bevolking. Alleen maatregelen moeten worden genomen waar w e later geen spijt van
krijgen. Dat betekent nu reeds voldoende ruimte voor water reserveren, de zoetwatervoorraden
op peil houden en verdroging tegengaan.
"M

I

.

Bij de verdere ontwikkeling van het natuurbeleid pleit de Commissie voor grootschaliger
combinaties van waterbeheer en natuurontwikkeling, waarbij zowel kwantiteits- als
kwaliteitsdoelstellingen worden gerealiseerd. Tevens dient gezocht te worden naar kansrijke
mogelijkheden om waterbeleid te koppelen met natuur, landbouw, recreatie en
drinkwatervoorziening.
De drinkwatervoorziening heeft de hoogste prioriteit. Daarom worden geen grote problemen
voorzien in de toekomst, ondanks dat de vraag naar water met naar schatting 4 0 procent in
2 0 3 0 zal toenemen. Wel zal steeds meer gebruik moeten worden gemaakt van oppervlaktewater,
omdat het gebruik van grondwater (nu ruim 6 0 procent) tot verdroging leidt. De hogere
zuiveringskosten van oppervlaktewater zullen tot stijgende prijzen leiden. Ook zal de
voorraadvorming van groter belang worden om perioden met incidentele verontreinigingen te
overbruggen. Afstemming op stroomgebied niveau is van belang.
De Commissie geeft algemene aanbevelingen voor te nemen maatregelen: ga zuinig om met
water. Water is een schaars goed. Te denken valt aan: zuinig grondwaterbeheer, besparing op
drinkwater, minder beregenen uit grondwater, keuze voor meer droogte- en zoutbestendige
gewassen, minder diep ontwateren in landbouwgebieden, bevorderen van waterconservering en
hergebruik van water, voorkomen van watervervuiling, herstel van waterkwaliteit.
• >•

3.2.5

Vierde Nota Waterhuishouding

In de Vierde Nota waterhuishouding wordt het volgende over drinkwaterwinning geschreven: de
groei in de grondwaterwinningen moet worden beëindigd, de kwaliteit van het grondwater moet
duurzaam worden beschermd en om de gestaag groeiende waterbehoefte te kunnen dekken is
een omschakeling naar oppervlaktewinning noodzakelijk. Om de grondwaterwinning kwalitatief
en kwantitatief op peil te kunnen houden, zijn maatregelen nodig, omdat anders moet worden
gevreesd dat in de toekomst de grondwaterwinning onvoldoende zal zijn om in de vraag te
kunnen voorzien. Elementen die bij kunnen dragen aan de verdfogingsbestrijding zijn:
•
Verplaatsing van waterwinning van infiltratie- naar kwetgebieden waarbij de keuze van de
winningslocatie voor kwelgebieden afhankelijk zal zijn van de daar aanwezige natuurwaarden.
•
Reallocatie van grondwaterwinningen.
•
•

Scherpe criteria voor het gebruik van grondwater (hoog/laagwaardig gebruik, vervangbaarheid
en efficiëntie).
Bescherming en herstel van infiltratiegebieden door uitbreiding van de natuurfunctie en
aanpassing van de landbouw.
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3.3

Provmciaal beleid

Landelijke en provinciale overheden hebben grenzen gesteld aan grondwaterwinning, met als doel
het areaal "verdroogd gebied" terug te dringen. Beleid van de provincie Utrecht is dat in gebieden
waar als gevolg van bestaande grondwaierwinningen verdrogingsproblemen optreden, op termijn
winningen gereduceerd of gesloten kunnen worden. Volgens beleidslijn B66 uit het eerste
waterhuishoudingsplan van de provincie Utrecht (1992) moet er gestreefd worden naar een
reductie van 9 Mm^ per jaar vergunningscapaciteit. De beleidslijn stelt: 'Vooruitlopend op de
resultaten van onderzoeken naar de gewenste grondwatersituatie per gebied dienen de
waterleidingbedrijven in het gebied oostelijk van het Amsterdam-Rijnkanaal voor 2 0 0 0 ie streven
naar een reductie van de netto grondwateronttrekking ter grootte van 1 5 % van de in 1990
vergunde hoeveelheid grondwater".
3.3.1

Waterhuishoudingsplan provincie Utrecht 1 9 9 9 - 2 0 0 3

Het hebben en houden van een veilig, bewoonbaar land met gezonde, veerkrachtige
watersystemen die een duurzaam gebruik voor mens en natuur garanderen: dit is de
hoofddoelstelling van het tweede waterhuishoudingsplan van de provincie Utrecht. Op de korte
termijn staat een aantal speerpunten centraal, te w e t e n :
•
De verdroging, die een belangrijke oorzaak is van de achteruitgang van de natuur. Doel is
vermindering van het areaal verdroogde bodem in 2 0 1 0 van tenminste 4 0 procent ten
opzichte van de verdrogingskaart van 1 9 9 9 . In 2 0 0 5 moet al 25 procent zijn gehaald. In het
plan is een verdrogingskaart opgenomen die de prioriteit aangeeft voor de
verdrogingsbestrijding. Deze is gebaseerd op een algehele prioriteitsstelling van natte natuur.
•
Verontreinigingen in waterbodems die het watersysteem bedreigen.
•
Diffuse bronnen: gedoeld w o r d t op de vervuiling veroorzaakt door landbouw, w e g - en
treinverkeer, bouwmaterialen en huishoudelijk afval.
•

Stedelijk waterbeheer en de maatregelen die nodig zijn om wateroverlast te beperken en de
veiligheid van de bewoners te garanderen.

Het waterhuishoudingsplan gaat in op strategische aspecten van het grondwaterbeheer (de
operationele aspecten zijn te vinden in het 'beheersplan grondwaterkwantileit').
Grondwaterbeheer richt zich onder andere op het voorkomen en bestrijden van verdroging. Bij
ieder voornemen tot grondwateronttrekking dienen mogelijke alternatieven in beschouwing te
worden genomen. Daarbij dient een afweging plaats te vinden van het milieu-effect van de inzet
van alternatieven en van de kosten en het bedrijfsbelang. In het 'Beheersplan
grondwaterkwantiteit' zijn de criteria voor de vergunningverlening uitgewerkt. Tevens wordt in
het Beheersplan Grondwaterkwaliteit uitgewerkt dat bedrijven die grondwater onttrekken zuinig
om dienen te gaan met water en waterzuinige apparatuur en waterbesparende technieken dienen
toe te passen. Grondwater dient slechts gebruikt te worden voor drinkwaterwinning en andere
hoogwaardige doeleinden.
Door waterleidingbedrijven wordt in samenwerking met de provincie een 'plan van aanpak
drinkwaterwinningen' gemaakt. Alle mogelijke maatregelen om de verdroging te bestrijden
worden in dat plan in hun samenhang beoordeeld. Voorbeelden zijn:
•
•

Het betrekken van drinkwater uit Flevoland,
Het verplaatsen van winningen naar locaties waar ongewenste effecten zo klein mogelijk zijn.

•

Grote onttrekkingen verplaatsen naar diepe watervoerende pakketten.

In 'landbouwkerngebieden' is een optimaal op de landbouw afgestemde waterhuishouding nodig.
In 'verwevingsgebieden' houdt de waterhuishouding ook rekening met andere functies, met name
natuur.
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Met betrekking tot grondwaterkwaliteil is de doelstelling 'het realiseren van een zodanige
samenstelling van het naar de diepere ondergrond wegzakkende grondwater in de gehele
provincie, dat dit met eenvoudige bewerking geschikt is te maken voor drinkwater'.
3.3.2

Streekplan

Het Streekplan (1994) geeft inzicht in het ruimtelijk beleid van de provincie Utrecht tot 2 0 0 5 .
Teneinde een goede ruimtelijke kwaliteit met toekomstwaarde te kunnen bieden, is de provinciale
beleidsstrategie opgebouwd langs t w e e lijnen; het streven naar duurzame ruimtelijke structuren
en het aanbieden van verscheidenheid in vormen en functies. Gestreefd wordt naar een zonering
in het landelijk gebied die lange termijnvisies ondersteunt, gericht is op duurzaamheid van
landbouw, natuur- en cultuurwaarden en andere gebruiksfuncties, alsmede van landschappelijke
waaiden, en aansluit bij de {randivoorwaarden vanuit waterhuishouding en milieubeleid.
Voor zowel de drinkwatervoorziening als de natuurwaarden is het noodzakelijk dat de kwaliteit
van het grondwater in de Heuvelrug wordt veiliggesteld. Buiten en in de
grondwaterbeschermingsgebieden mogen geen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden die een
bedreiging vormen voor de grondwaterkwaliteit. Het provinciaal waterhuishoudkundig beleid is
gericht op het beperken van effecten van grondwaterwinningen. Het beleid is erop gericht de
netto omvang van de grondwaterwinning ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal, waar de
meeste verdrogingsgevoelige gebieden liggen, te beperken. Een veelbelovende alternatieve bron
lijkt vooralsnog oevergrondwaterwinning. Voorzover passend in het waterhuishoudingsbeleid van
de provincie kunnen in het gebied ten zuidwesten van het Amsterdam-Rijnkanaal nog enkele
nieuwe grondwaterwinningen worden gesticht of uitgebreid.
3.3.3

Beleidsplan Natuur en Landschap Provincie Utrecht

Het Beleidsplan Natuur en Landschap Provincie Utrecht {BNLU, 1992) geeft een samenhangende
visie op natuur en landschap en beschrijft de doelstellingen van het provinciale natuur- en
landschapsbelejd. Het ontwikkelen van een ecologische hoofdstructuur is daarbij de belangrijkste
doelstelling. Het Plan Veiligstelling Gebieden Ecologische hoofdstructuur (PVG, 1996) geeft een
nadere uitwerking van de w i i ; e waarop de provincie Utrecht de ecologische hoofdstructuur wil
realiseren. Het PVG is het toetsingskader voor het aankoopbeleid en voor de functiewijziging door
particulier natuurbeheer. De EHS is nader beschreven en uitgewerkt op basis van het
uitgangspunt van natuurdoelen. Het plan bevat kaartmateriaal met een uitwerking van de EHS,
waarbij ook op dat moment begrensde beheersgebieden zijn aangegeven.
3.3.4

Uitwerkingsplan grondwaterbescherming provincie Utrecht 2 0 0 1 - 2 0 0 8

In het Uitwerkingsplan grondwaterbescherming ( "Zuiver drinkwater uil de grond") wordt het
nieuwe beschermingsbeleid rond winningen voor de drinkwatervoorziening geformuleerd (29
grondwaterwinningen en één oppervlaktewaterwinning). De nota geldt als uitwerking van hel
Provinciaal Milieubeleidsplan 1 9 9 8 - 2 0 0 2 en het nog vast te stellen Provinciaal Milieubeleidsplan
(vermoedelijk 2 0 0 4 - 2 0 0 8 ) . De nota schetst aanleiding en doel van de beleidsverandering en het
doorlopen veranderingstraject. In de nota staan de belangrijkste beleidsmatige conclusies. Tevens
is aangegeven welke operationele acties nog lopen of zullen worden opgestart.
De belangrijkste beleidsmatige conclusies omvatten:
•
In de Provinciale milieuverordening (onderdeel grondwaterbescherming) worden de regels
voor activiteiten buiten het kader van een 'inrichting' voor de
grondwaterbeschermingsgebieden geregeld in een "bijzondere zorgpiichtbepaling", met de
mogelijkheid dat GS voor bepaalde bedreigingen standaardvoorschriften opstelt. Er vindt
differentiatie plaats lussen zeer kwetsbare (10), kwetsbare (6) en niet-kwetsbare (2)
winningen met een grondwaterbeschermingsgebied, met een afnemende noodzaak tot extra
regels.
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•

Bij 12 winningen (8 zeer kwetsbaar, 4 kwetsbaar) wordt met het oog op een duurzame
bescherming naast het bestaande grondwaterbeschermingsgebied een lOO-jaarszone
ingesteld. In het ruimtelijk befeid wordt in de lOO-jaarszone met het waterwinbelang rekening
gehouden (nader uit te werken in een handreiking voor gemeenten).

•

Door gemeenten, waterleidingbedrijven en provincie wordt een gebiedsgerichte aanpak
gestart voor 18 winningen met grondwaterbeschermingsgebied (waarvan 12 winningen
tevens met lOO-jaarszone) aan de hand van gebiedsdossiers.

•

De effectiviteit van beleid wordt versterkt door het optimaal benutten van de beschikbare
instrumentenmix binnen de lOO-jaarszone respectievelijk het grondwaterbeschermingsgebied,
via:

•

Het beter realiseren van het algemeen beschermingsniveau (handhaving).
Inzet van zinvolle stimuleringsprojecten.
Communicatie met doelgroepen.
Een samenhangende aanpak van verontreinigingen.
Hel beter "inpluggen" van het belang bij anderen (zoals waterschappen, gemeenten,
natuurbeschermingsorganisaties).
Een integrale aanpak wordt gekozen bij bijzondere gebieden zoals Zeist (maatschappelijke
knelpunten) en Bethunepoider (ruimtelijke ontwikkelingen).

3,4

Beleid van gemeenten, waterschappen en reconstructie

3.4.1

Gemeenten

Het zoekgebied voor de vervangende productie capaciteit omvat 33 gemeenten. Bij het zoeken
naar vervangende productie capaciteit {bijvoorbeeld door het uitbreiden van winningen) zal
worden aangesloten bij Bestemmingsplannen.
3.4.2

Waterschappen

Betrokken waterschappen zijn Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap
Vallei & Eem en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/DWR. Water is een essentiële factor voor de
diverse functies en voor hun ontwikkeling. Dit geldt niet alleen voor de landbouw en de
drinkwatervoorziening. De waterhuishouding is net zo van belang voor de bebouwing (droge
voeten) als voor de waterrecreatie en de bijzondere natuur in het gebied. Om alle belangen
optimaal te dienen, werkt het Waterschap volgens een zogenaamd Waterbeheersplan. Bij het
zoeken naar locaties voor vervangende productie capaciteit zal rekening worden gehouden met
bestaande waterbeheersplannen.
3.4.3

Reconstructie

In Nederlandse concentratiegebieden van varkenshouderijen, pluimveehouderijen en
rundveehouderijen is sprake van gestapelde milieuproblematiek in de vorm van verzuring,
vermesting, verdroging en geuroverlast. Vaak liggen deze concentratiegebieden in natuurgebieden
van de Ecologische Hoofdstructuur, Waardevolle cultuurlandschappen en andere waardevolle
natuur- en landschapswaarden. Met het invoeren van de Reconstructiewet wil de regering de
gestapelde problematiek in de concentratiegebieden het hoofd bieden en tegelijkertijd de
waardevolle (natuur) gebieden beschermen. De Reconstructiewet staat een integrale aanpak voor
om onder andere de veterinaire kwetsbaarheid te verminderen, een duurzame landbouw te
stimuleren, natuur- en landschapswaarden te ontwikkelen, de milieubelasting te verminderen, de
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en een optimale waterhuishouding en waterkwaliteit te
ontwikkelen. De watersysteembenadering moet als leidend principe gebruikt worden bij de
ruimtelijke inrichting. Om doelstellingen van de Reconstructiewet te kunnen behalen wordt een
aantal inrichtingsmaatregelen voorgesteld zoals:
•

Herstel van watersystemen om de verdroging te bestrijden, wateroverlast te voorkomen,
beken te herstellen, riooloverstorten op te heffen en oppervlaktewater te beschermen.
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•

Realisatie van de EHS door verandering van gebruiksfuncties. Voor de bescherming van
reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden worden intensieve veehouderijen uitgeplaatst en
in het uiterste geval beëindigd.

In de provincie Utrecht behoort het gebied Gelderse Vallei/Utrecht Oost tot de
reconstructiegebieden. Dit gebied is deels overlappend met het VPC-zoekgebied (zie paragraaf
5.3.1). Bij het zoeken naar locaties voor vervangende productie capaciteit zal zoveel mogelijk
afstemming plaatsvinden met reconstructiegebieden.
In Tabel 1 is de voorgenomen activiteit getoetst aan het in trefwoorden samengevatte beleid van
EG, rijk en provincie. In Tabel 1 is:
•

Overeenkomstig:

•

Verenigbaar: het beleid legt de ontwikkeling van de voorgenomen activiteit geen beperkingen
op.
Aandachtspunt:
mogelijk ligt (het effect van) de voorgenomen activiteit niet in lijn met het
beleid.

•
•

Strijdig:
beleid.

de voorgenomen activiteit is een uitwerking van het beleid.

(de wijze of plaats van) de voorgenomen activiteit wijkt zonder meer af van het

Uit Tabel 1 blijkt dat een aantal van de gewenste ontwikkelingen vanuit de diverse achtergronden
parallel loopt: verdroging terugdringen en duidelijkheid over grondwaterbescherming komen op
een aantal plaatsen in de tabel naar voren.
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Tabel

'• Toetsing

voorgenomen

activiteit

aan

vigerend

beleid.

Beleid in tra («w oordan

BalMdMtuk

To«t*ing woorQan o m e n activiteit

fUFDpMS A « M t f
Europese

Kaderrichlli/n

•

Bescherming v a n de watersystemen tegen verdere

•

Aandachtspunt

achteruitgang

•

Verenigbaar

•

Bevorderen v a n duurzaam watergebruik

•

Verenigbaar

•

A f z w a k k e n van de gevolgen van overstromingen en verdrogirtg
•

Aandachtspunt

•

Aandachtspunt

Kwaliteit van leefgebieden van bepaalde dier- en plantsoorten
m a g niel verslechteren

•

AarKlachtspuni

Water

•

Vogelrichtlijn

In speciale beschermingszone w a r d e n vogelkundige waarden
in stand gehouden en o n t w i k k e l d

•

Indien geen signilicante effecten optreden kunnen bestaande
activiieiten (en intensivering daarvan) plaatsvinden

HabilOlrichlli/n

•

ItfksbtMtt
Hel Beleidsplan
Indus Ine wa

en

•

Voorkeur gebruik van grondwater boven oppervlaktewater

•

Overeenkomstig

lervoonienmg

Drink-

•

Groei watergebruik in principe dekken door inzet van

•

Aandachtspunt

•

Aandachtspunt

oppervlaktewater
•

Plaatselijke uitbreiding of reallocatie v a n grond w a t e r w i n n i n g
m a g met leiden tot schade aan natuur

Natuurbeleid

en

verdrogingsbes

trijding

•

Duurzame ontwikkeling van natuur

•

Aandachtspunt

•

Overschakeling op minder verdroging veroorzakende

•

Overeen k o m s l i g

•

Overeenkomstig

technieken Idiepere onttreiikingen)
•

Verplaatsing g r o n d w a t e r w i n n i n g e n naar minder
verdrogingsgevoelige gebieden

Vijfde Nola

Ruimlelijko

Ordening

Stanavereenkomsl
Waterbeheer

21e

eeuw

•

Functiecombinatie

•

Aandachtspunt

•

Vergroten van de veiligheid

•

Verenigbaar

•

Beperken van de wateroverlast

•

Voronigbaar

•

Veiligstellen van de zoetwatervoorraad

•

Overeenkomstig

•

Verplaatsen verontreinigende activiteiten

•

Verenigbaar

•

Ruimte voor water

•

Verenigbaar

•

Meervoudig gebruik v a n de ruimte: functiecombinaties

•

Aandachtspunt

•

Ruimte voor water

•

Verenigbaar

•

Geen afwenteling

•

Verenigbaar

•

Vierde No ia
Wa terhwshoudmg
Provinciaal

Kwantitatief en kwalitatief beleid tegen verdroging en

•

Aandachtspunt

verzilting

•

Overeenkomstig

•

Veiligstellen v a n de l o e t w a t e r v o o r r a a d

•

Reallocatie van grond water w i n n i n g e n

•

Overeenkomstig

•

Beëindiging groei in g r o n d w a t e r w i n n i n g e n

•

Aandachtspunt

•

Duurzame bescherming grondwater kwaliteit

•

Overeenkomstig

In gebieden waar als gevolg van bestaande

•

Overeenkomstig

•

Overeenkomstig

•

Overeenkomstig

•

Overeenkomstig

•

Overeenkomstig

be/eid
•

g r o n d w a t e r w i n n i n g e n verdrogingsproblemen optreden, kunnen
op termijn winningen gereduceerd of gesloten w o r d e n
Wa

terhulshouüingsplan

provincie

Utrecht

•

2003

Grondwateronttrekking alleen als er geen aanvaardbare
alternatieven zi|n

1999
>

Verplaatsen van winningen naar locaties waar o n g e w e n s t e
effecten zo klem mogelijk zijn

•

Grote onttrekkingen verplaatsen naar diepe watervoerende
pakketten

•

Grondwater slechts gebruiken voor d r i n k w a t e r w i n n i n g en
andere hoogwaardige doeleinden

Streekplan

1934

Uitwerkmgsplan
grondwBterbes
provincie

Utrecht

cherming

•

Betrekken van drinkwater uit Flevoland

•

Overeenkomstig

•

Streven naar duurzame ruimtelijke structuren

•

Overeenkomstig

•

Meervoudig gebruik van de ruimte: functiecombinaties

•

Aandaclitspunl

•

Veiligstellen grond water kwaliteit Utrechtse Heuvelrug

•

Aandachtspunt

•

Verdrogmgsbestn|ding

•

Overeenkomstig

•

Duurzame bescherming van grondwaterwinningen

•

Aandachtspunt

•

Integrale aanpak bij bijzondere gebieden

•

Aandachtspunt

•

O n t w i k k e l e n ecologische hoofdstructuur

•

Aandachtspunt

2001-

2008
BNLU

1992
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4

Kwaliteiten en potenties van het studiegebied

Om een indruk te geven van de kenmerken van het gebied, waarin de voorgenomen activiteit
plaatsvindt, zal dit kort worden beschreven. De nadruk ligt daarbij op die gebiedskenmerken,
waar effecten van de reallocatie worden verwacht: bodem en grondwater, natuurwaarden
(globale beschrijving).
In de provincie Utrecht kan onderscheid worden gemaakt in vier deelgebieden {zie ook Figuur 3):
1.
2.

Het Westelijk Weidegebied (ten westen en zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal)
(overwegend poldergebied).
Het Kromme Rijn en Vechtgebied (tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Westelijk

3.
4.

Weidegebied).
De Utrechtse Heuvelrug (infiltratiegebted).
De Gelderse Vallei (ten oosten van de Heuvelrug) (overwegend kwelgebied).

Figuur 3: Vier deelgebieden binnen de provincie Utrecht.
4.1

Deelgebied 1 : Het Westelijk Weidegebied

Deelgebied 1 ligt grotendeels onder NAP, wordt afgedekt door holocene klei- en veenlagen en is
grotendeels in gebruik als grasland. De ondergrond is grotendeels verdeeld in drie watervoerende
pakketten, gescheiden door de kleilagen van de Formaties van Kedichem en Tegelen (zie Figuur
4). Het ondiepste pakket w o r d t onder meer gevoed door op de Utrechtse Heuvelrug infiltrerende
neerslag. Verder vindt infiltratie plaats in grote gebieden rond de diepe polders (Bethunepolder en
Groot Mijdrechtl. in een w a t hoger gelegen gebied rond Vleuten en in brede stroken langs de
Leidsche Rijn en de Hollandsche IJssel. Ook vindt infiltratie plaats vanuit de Lek. In de rest van
dit gebied treedt kwel op.
De diepere watervoerende pakketten worden gevoed vanuit de Utrechtse Heuvelrug, en ten dele
ook door de Lek. Tevens vindt infiltratie plaats vanuit het ondiepe watervoerende pakket. Alleen
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in het westelijke gedeelte van de Lopikerwaard en de Bethunepolder en polder Groot-Mijdrecht en
omgeving vindt kwel plaats vanuit het diepe naar het ondiepe watervoerende pakket.
Grondwa terstromingss telsels
In het gebied overheersen het Oude Rijn Systeem en hel Hollandsche IJssel Systeem in het
w e s t e n , het Amsterdam-Rijnkanaal/Vecht (cq. Kromme Rijn) Systeem in het oosten en het Lek
Systeem in het zuiden. Via een fijnmazig slootstelsel, de boezems en de grote waterlopen, wordt
het overtollige water het gebied uitgeslagen. De belangrijkste uitgangen van deze systemen zijn
het Amsterdam-Rijnkanaal (bovenstrooms van Utrecht) en de poldergebieden tussen de
stroomruggen, waaronder de polder Groot Mijdrecht. In de diepste polders kwelt ook water op,
afkomstig van de ondiepere polders en het boezemstelsel. Behalve dat er grote hoeveelheden
water uitgemalen worden, is er aanvoer van oppervlaktewater (Lekwater) mogelijk direct vanuit
de Lek of via het Amsterdam-Rijnkanaal.
Natuur waa rden
De polders in het gebied bieden door hun openheid, de venige bodem en de vrij hoge
grondwaterstanden een waardevotie vogelpopulatie, zoals Tureluur, Watersnip, Grutto, en
Purperreiger, In het gebied zijn veel meren en plassen aanwezig, zoals de Vinkeveense Plassen.
Langs de oevers van verschillende sloten in het gebied hebben zich vegetaties met minder
algemene soorten als Dotterbloem, Ratelaar, Echte Koekoeksbloem en Zwanebloem kunnen
ontwikkelen. Ook in de sloten zelf heeft zich een waardevolle vegetatie kunnen ontwikkelen
(onder meer Krabbescheer). Diersoorten als Bruine glazenmaker, Meerkikker, en de Noordse
woelmuis zijn kenmerkend voor dit gebied.
4.2

Deelgebied 2 : Het Kromme Rijn en Vechtgebied

Het overgangsgebied tussen deelgebied 1 en 3 kenmerkt zich door een deels beheerste, deels
vrije grondwaterstand. In het Kromme Rijngebied bestaat de ondergrond voornamelijk uit klei op
zand. In het gebied is sprake van een 'uiterwaarden-situatie': aan de rand zit veel k w e l , verder
van de Heuvelrug af wordt de kwel steeds minder (vlak gebied). Er is veel rivierkwel langs de
dijken. De op de Utrechtse Heuvelrug infiltrerende neerslag kwelt deels op in dit gebied. Met
name de Langbroeker Wetering en het in dit gebied liggende gedeelte van het AmsterdamRijnkanaal hebben een sterk drainerende werking. In het Kromme Rijngebied w o r d t water
aangevoerd vanuit de Lek (via de Kromme Rijn).
In de Bethunepolder ten noorden van de stad Utrecht (onderdeel Noorderpark) kwelt tevens
water op, dat deels afkomstig is van de Utrechtse Heuvelrug en deels van de omringende, minder
diepe polders. In de westelijke helft van het Noorderpark en het Vechtplassengebied worden de
peilen van het oppervlaktewater beheerst; in het oostelijke gedeelte van het Noorderpark vindt
vrije afwatering plaats.
Ten noorden van de stad Utrecht is aanvoer van oppervlaktewater mogelijk vanuit het
Amsterdam-Rijnkanaal (via de Vecht). In oostelijke richting wigt het afdekkende Holoceen uit
tegen de Heuvelrug, en ook de weerstandbiedende werking van de Formatie van
Sterksel/Kedichem neemt af in die richting. De spreidende en reducerende werking voor w a t
betreft de invloed van hydrologische ingrepen neemt dus in oostelijke richting af. Het gevoeligste
deel is het gedeelte waar geen deklaag aanwezig is. Juist daar komen veel natuurgebieden voor,
die gevoelig zijn voor veranderingen in de grondwaterstand. In het gebied is veel landbouw
aanwezig. Er zijn veel diepe sloten.
Gron dwa ters trom ihgss telsels
In deelgebied 2 overheersen het Amsterdam-Rijnkanaal/Vecht Systeem (en meer naar het zuiden
het Kromme Rijn Systeem) in het westen, het Utrechtse Heuvelrug Systeem in het oosten en het
Lek-Nederrijn Systeem in het zuiden. De belangrijkste uitgangen in het gebied zijn de Langbroeker
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Wetering, het Amsterdam-Rijnkanaal (bovenstrooms van Utrecht) en de poldergebieden teri
noorden van Utrecht, waaronder de Bethunepolder,
Natuurwaarden
Verschillende plekken in het Kromme Rijngebied zijn botanisch zeer interessant. Met name de
overgangszone van zand naar rivierklei, waarin ook kwel voorkomt, is botanisch gezien erg
waardevol. In sommige delen van het gebieden hebben zich ook populaties kunnen ontwikkelen
van de meer algemene weidevogelsoorten als Grutto, Kievit en Scholekster. Ook worden er in
delen van het gebied soorten als Oranjetipje, Kamsalamander. Ringslang, Heikikker en Grote
modderkruiper aangetrolfen.
Het Vecht- en Plassengebied kenmerkt zich door een mix van graslanden, moerassen en
broekbossen. Onder invloed van het schone grondwater dat opkwelt, hebben zich langs oevers
van sloten waardevolle vegetaties kunnen ontwikkelen (kwelindicerende plantensoorten als
Holpijp en Waterviolier en moerassoorten zoals Moeraszegge, Grote boterbloem. Dotterbloem,
Moerasspirea en Moeraswederik). In enkele gebieden komen zeer waardevolle schrale hooilanden moerasvegetaties voor (zoals Trilvenen, Veenmosrietlanden en Broekbossen), welke van
belang zijn voor moerasvogels zoals de Blauwborst, Roerdomp en Purperreiger). In het gebied
komen veel weidevogels voor. De launisiische waarde wordt daarnaast onderschreven door het
voorkomen van soorten als Groene glazenmaker, Ringslang, Heikikker. Kwabaal, Waterspitsmuis
en Noordse woelmuis.
4.3

Deelgebied 3: De Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug bestaat voornamelijk uit zand met verspreid voorkomende leemlagen. De
Heuvelrug verheft zich boven het omringende landschap en er vindt infiltratie plaats van het
neerslagoverschot. De neerslag stroomt ondergronds af in richtingen, globaal loodrecht op de as
van het opgestuwde zandtichaam. De grondwaterspiegel bevindt zich zo diep onder het maaiveld,
dat het gewas er voor de vochtvoorziening onafhankelijk van is.
Gron dWB ters troming ss telsels
Deelgebied 3 wordt gevormd door de ingangen van het Utrechtse Heuvelrug Systeem.
Natuurwaarden
De vegetatie op de Utrechtse Heuvelrug heeft voor het grootste deel een droog en voedselarm
karakter, Een deel van het gebied heeft een vochtiger karakter, De akkerranden bieden
soortenrijke en interessante vegetaties met akkerplanten als Kleine leeuwenklauw en de zeldzame
Korensla. Deze vegetaties zijn ook voor fauna, zoals vogels en insecten, belangrijk. Langs de
flanken van de Heuvelrug liggen landgoederen en landerijen met mogelijkheden voor de
ontwikkeling van waardevolle vegetaties. Het gebied biedt een waardevolle fauna met vogels,
libellen als de Bruine winterjuffer, vlinders als Heidegentiaanblauwtje, en soorten als
Zandhagedis, Das en Boommarter.
4.4

Deelgebied 4 : De Gelderse Vallei

De Gelderse Vallei is een gevarieerd gebied: er is sprake van sterke kwel aan de rand van het
gebied. In het 'centrum' van het gebied is sprake van zwakke kwel. Lokaal zijn er gebieden waar
geen kwel aanwezig is, zoals in ontwaterde beeksystemen. De holle waterscheiding wordt
gevormd door de Eem {ten noorden van Amersfoort) en het Valleikanaal (ten zuiden van
Amersfoort). Deze waterlopen voeren veel kwelwater af, maar kunnen in droge perioden ook
water aanvoeren vanuit het Eemmeer en de Nederrijn (naar de Eemvallei, de Gelderse Vallei ten
noorden van Amersfoort, en naar een klein deel van de Gelderse Vallei ten zuiden van
Amersfoort; een zone tussen Leusden en Woudenberg).
De Gelderse Vallei bestaat voornamelijk uit beekeerdgronden (zandgronden). De Vallei wordt
afgedekt door een minder goed doorlatende dalopvulling, die te samen met de stuwheuvels is
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ontstaan. De Vallei bestaat grotendeels uit grasland; alleen op de hogere ruggen komt bouwland
voor. Natuurterreinen komen verspreid voor, vaak zijn dit gebieden die vroeger minder geschikt
waren voor landbouw.
Grond wa ters tromingss telse/s
In deelgebied 4 overheersen het Utrechtse Heuvelrug Systeem en het Veluwe Systeem^. Het in
de stuwwallen geïnfiUreerde grondwater kwelt hier op en wordt als oppervlaktewater afgevoerd.
Natuurwaarden
De afwisseling en overgangen in hydrologie en bodemopbouw maken in dit gebied de
ontwikkeling van waardevolle vegetaties mogelijk. Naast de verschillende natuurgebieden met
vaak schrale, natte vegetaties bezitten ook sloten, slootrandvegetaties en houtwallen botanische
waarde. Zeldzame soorten die in de slootoevers voorkomen zijn onder andere hel Moerasviooltje
en r^oerashertshooi. De houtwallen zijn van belang als groeiplaats voor veel bos- en
bosrandpianten zoals Cyperzegge en Gewone Salomonszegel. Naast de slootoevers bieden ook
de akkerranden vegetaties, welke ook voor diverse fauna functioneel kunnen zijn. In enkele delen
in de Gelderse Vallei hebben zich populaties van algemene weidevogels, als Kievit en Grutto,
kunnen ontwikkelen. Enkele dierensoorten die in het gebied voorkomen zijn vlinders als Eikepage
en Oranjetipje en vissen als Bermpje en Oriedoornige Stekelbaars.
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Figuur 4: Schematische doorsnede van de provincie Utrecht.
4.5

Winningsmogelijkheden in de deelgebieden

Er worden winningsmogelijkheden onderzocht in het derde en vierde watervoerende pakket (zie
Figuur 4). Dit water wordt dus onttrokken onder dikke beschermende kleilagen waardoor
dergelijke winningen relatief weinig effect hebben op de omgeving in het algemeen, en op de
verdrogingsgevoelige natuurgebieden in het bijzonder.

Omdat de provinciegrens van Utrecht niet geheel samenvalt met de holle watarscheidirig, behoort een deel van het
Utrechtse deel van de Geldeise Vallei t o l het Veluwe Svsiaem.
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5 Alternatieven en effectbeoordeling
Dit hoofdstuk beschrijft de voorgenomen activiteit, de wijze waarop tot alternatieven wordt
gekomen en geeft een beschrijving van de effectbeoordeling.
5.1

Voorgenomen activiteit

Zoals in hoofdstuk 2 is uitgewerkt, is het doel van Hydron om geschikte locaties voor uitbreiding
van grondwaterwinning te vinden, om de voorgescfireven reductie van grondwaterwinning op te
kunnen vangen en om de winning Montfoort te kunnen realloceren. Daarom wordt naar een
capaciteit van 5,5 (Vim' per jaar gezocht. Deze vervangende productie capaciteit kan gerealiseerd
worden door het inrichten van nieuwe (of uitbreiding van bestaande) locaties voor winning van
diep grondwater in de provincie Utrecht. Hierbij worden tevens concepten beschouwd met
centrale productie en decentrale winning (eventueel in combinatie met bestaande winningen).
5.2

Alternatieven voor VPC

In de m.e.r. vindt een beschouwing plaats van verschillende alternatieven, waaronder het meest
milieuvriendelijke alternatief en het voorkeursalternatief.
Daarnaast zal eventueel gekeken worden naar flankerende maatregelen (mitigerend en
compenserend) om negatieve effecten van de winning ongedaan te maken of voordelen voor de
winning en de omgeving te realiseren. Mitigerende maatregelen zijn erop gericht ter plekke de
effecten van de grondwaterwinning te beperken, bijvoorbeeld het aanvoeren van
oppervlaktewater van goede kwaliteit om verdroging van natuur- of landbouwpercelen tegen te
gaan. Compenserende maatregelen vergoeden elders, of op andere wijze negatieve effecten.
Voorbeelden zijn het (versneld) aanleggen van een nieuw natuurgebied in de regio of het (in
grond of geld) vergoeden van schade aan de landbouwopbrengst. Waar mogelijk zullen
flankerende maatregelen in de alternatieven zó worden opgezet, dat ze voordelen hebben voor de
winning én voor andere belangen in het gebied.
Bij de vergelijking van de alternatieven w o r d t geen aandacht besteed aan de detailinrichting van
het puttenveld en de bedrijfsvoering op het pompstation. Ook aanlegeffecten zulten bij de
vergelijking van alternatieven niet worden betrokken. Ze komen in deze Startnotitie dus ook niet
aan de orde. In het uiteindelijke MER zullen deze inrichtingseffecten, bedrijfsvoeringseffecten en
aanlegeffecten overigens wel worden beschreven voor het voorkeursalternatief.
Nog geen meest milieuvriendelijk alternatief of
voorkeursalternatief
Een invulling van het meest milieuvriendelijke alternatief is nu nog niet te geven. Tijdens de m.e.r.
zal inzicht worden verkregen in de effecten van de samengestelde alternatieven. Nadat deze
effecten zijn beschreven en vergeleken, wordt het meest milieuvriendelijke alternatief gekozen.
Om dezelfde redenen is ook het voorkeursalternatief nog niet in te vullen. Hydron zal aan het
einde van de onderzoeksfase uit de alternatieven een voorkeursalternatief kiezen op grond van
onder meer bedrijfsmatige aspecten, milieu-effecten en effecten op landschap en landgebruik (zie
paragraaf 5.3.3). In het MER zal deze keuze worden verantwoord.
Nul-alternatief
Het nul-alternatief houdt in dat er reductie plaatsvindt van grondwaterwinning, zonder dat
gezocht wordt naar vervangende productie capaciteit. Hydron ziet zich dan geconfronteerd met
een situatie waarin reductie feitelrjk niet mogelijk is. In deze situatie kan Hydron op termijn niet
voldoen aan haar leveringsplicht zonder een structurele overschrijding van de
vergunningscapaciteit. Daarom is het nul-alternatief ('niets doen') voor Hydron niet reëel.
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Referentiesituatie:
som van huidige situatie en autonome
ontwikkeling
De effecten van de verschillende alternatieven worden in het MER beschreven ten opzichte van
de zogenaamde 'referentiesituatie' (2010). Dit is de som van de huidige situatie en de autonome
ontwikkeling. De 'autonome ontwikkeling' geeft aan wat er gebeurt in het studiegebied als de
activiteit niet plaatsvindt. Hierbij wordt rekening gehouden met vigerend beleid.
In de referentiesitualie zijn alle reducties doorgevoerd. Het effect van de reducties wordt apart
beschreven in de monitoringsstudie van de provincie Utrecht (zie paragraaf 2.1). In het kader van
het MER zal geïnventariseerd worden welke andere autonome ontwikkelingen van belang zijn,
inclusief een beoordeling van de 'hardheid' van ontwikkelingen.
Sommige alternatieven zullen op een aspect beter scoren dan de referentiesituatie, andere
slechter. In Figuur 5 is deze relatie tussen de gebruikte begrippen nog eens schematisch
weergegeven met als voorbeeld het aspect ' z e t t i n g ' .
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Figuur 5: Schematische weergave van de samenhang tussen de huidige situatie, autonome
referentiesitualie en de effecten per alternatief.
5.3

ontwikkeling.

Samenstelling en beoordeling van alternatieven via drie stappen

Met de bagage uit de voorstudie voor de m.e.r. (VPC-1. VPC-2), moet de m.e.r. gericht ingegaan
kunnen worden. Dit betekent dat deze voorstudie alternatieven op moet leveren waar de m,e,r.fase mee ingegaan kan worden. Deze alternatieven kunnen zowel gehele nieuwe winningen zijn,
uitbreiding van bestaande winningen en combinaties hiervan.
De keuze van de alternatieven (en dus ook van het voorkeursalternatief en het meest
milieuvriendelijke alternatief) zal Hvdron uiteindelijk maken via drie stappen (zie Figuur 6). De
eerste twee slappen richten zich op de keuze van alternatieven voor winlocaties. De derde stap
is voor de uiteindelijke etfectvergelijking in de m.e.r. van belang:
•
•

•

De eerste stap bestaat uit criteria voor de potentiële winlocaties en is uitgewerkt voor nieuwe
en bestaande winningen (respectievelijk stap l a en 1b).
De tweede stap bestaat uit criteria voor de meest geschikte winlocaties. Hiermee wordt het
aantal winlocaties binnen het zoekgebied beperkt tot de beste locaties. Deze worden gebruikt
bij de uitwerking van alternatieven.
De derde stap bestaat uit alle criteria die inzicht geven in de effecten van de verschillende
alternatieven. Deze criteria dienen om de effecten van VPC Ie presenteren en alternatieven te
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vergelijken. De vergelijking leidt tot selectie van een voorkeursalternatJef (VA) en een meest
milieuvriendelijk alternatief (MMA). Eventueel worden flankerende maatregelen, behorend tot
het alternatief, in beeld gebracht.

O Nieuwe winlocaties
0 Uitbreiding t>estaande winlocaties
/

/ B e d r i j f s m a t i g e criteria

Stap 1 :
criteria uoor potentiële
winlocaties

>
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... • Stap 2:
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Voorafgaand aan de m.e.r.

In de m.e.r.

\

(/^
\

\

\ ^

V

tllrcnn
Alt 1
All Z
All 3

Slap 3:
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in de effecten wan de
werschillonde alteinatiBven

V A = voorkeursalternatief
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All •

Figuur

5.3.1

6: Overzicht

van de stappen

om

te komen

tot

alternatieven.

Stap 1 : Criteria voor potentiële winlocaties

In deze eerste stap wordt zowel voor nieuwe als bestaande winlocaties de geschiktheid van deze
locaties uitgewerkt.
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Nieuwe
winlocaties
Het zoekgebied voor de winlocaties wordt begrensd door de provinciegrenzen van Utrecht. De
vervangende productie capaciteit wordt gezocht in het Westelijk Weidegebied, het Kromme Rijn
en Vechtgebied, en in de Gelderse Vallei. Er worden winningsmogelijkheden onderzocht in het
derde en vierde watervoerende pakket: ten westen van de Utrechtse Heuvelrug onder de formatie
van Kedichem en ten oosten van de Utrechtse Heuvelrug onder de Eem Formatie en onder de
Formatie van Drente. Het dominant onderscheidende milieu-effect daarbij is het effect op de
verdrogingsgevoelige natuur. De resultaten van VPC-1 bieden handvaten voor de bepaling van de
zoekgebieden.
Hydron is gestart met de VPC-2 studie die leidt tot een mogelijkhedenkaart. Volgens de planning
is deze stap eind september 2 0 0 1 afgerond. Voortbordurend op de opbrengsten van VPC-1
w o r d e n in VPC-2 de mogelijkheden voor nieuwe grondwaterwinningen verder verkend en
gedetailleerd, mede op basis van expert judgement. De mogelijkheden worden bepaald door de
'harde criteria': effecten op terrestrische en aquatische natuur, verziltingsrisico en ruimtelijke
ordeningsaspecten. De opbrengst van dit spoor is een ruimtelijk beeld (zoekgebieden) van waar
mogelijkheden en onmogelijkheden liggen voor een VPC-grondwaierwinning: de
mogelijkhedenkaart.
Bestaande
winningen
De in VPC-1 onderzochte uitbreidingsmogelijkheden van bestaande winningen worden verder
onderzocht en uitgewerkt. Hierbij gelden dezelfde criteria als voor nieuwe winningen (zoals
natuur, verzilting, ruimtelijke ordening). Als extra criterium kan hierbij 'beperking als gevolg van
de eigendomssituatie van terreinen' meegenomen worden. Al deze criteria samen bepalen hoever
de winning eventueel kan worden uitgebreid.
Aan het eind levert deze stap een overzicht van mogelijkheden voor uitbreidingen van bestaande
winningen en voor nieuwe winlocaties.
5.3.2

Stap 2 : Bedrijfsmatige criteria ter selectie van voorkeurslocaties

Uitgangspunt in stap 1 en stap 2 is dat alle alternatieven milieuvriendelijk zijn. Zowel de nieuwe
winlocaties als de uitbreiding van bestaande winlocaties worden verder aan een beschouwing
onderworpen op basis van bedrijfsmatige criteria. Dit richt zich op een verdieping van de
kostenuitwerking, met name productie- en distributiekosten. De opbrengst hiervan zal leiden tot
een voorkeurenkaart, waarbij de mate van voorkeur of afkeur voor een locatie bepaald wordt
door de onderscheidende bedrijfsmatige kosten die locaties met zich meebrengen. De
onderscheidende productiekosten worden met name bepaald door de zuiveringskosten die volgen
uit de ruwwaterkwaliteit en de productie-omvang. De distributiekosten worden voor een groot
deel bepaald door de kosten die gemaakt moeten worden om de hoeveelheid VPC te kunnen
distribueren.
Met andere woorden: uitgangspunt is dat alle alternatieven voldoen aan de harde criteria volgens
stap 1 . Slap 2 perkt het aantal alternatieven uit stap 1 slechts in op basis van bedrijfsmatige
criteria. Op deze manier wordt voorkomen dat een veelheid aan mogelijke alternatieven in het
MER w o r d t meegenomen, waarvan vele niet reëel uitvoerbaar zijn.
Stap 2 levert de in het MER te beschouwen alternatieven op. De alternatieven kunnen tevens
bestaan uit concepten met centrale productie en decentrale winning (eventueel in combinatie met
bestaande winningen). Elk alternatief levert in totaal 5,5 Mm^ drinkwater per jaar. Hydron is
gestart met de studie die leidt tot de voorkeurenkaart. Volgens planning is deze stap eind 2 0 0 1
afgerond.
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5.3.3

Stap 3: Methoden voor de bepaling van effecten

Van de mogelijke alternatieven vindt vervolgens in het f^flER een afweging plaats van
verschillende (milieu-)effecten. De keuze voor de (milieu-leffecten die in het MER aan de orde
moeten komen en de wijze van voorspelling daarvan is gebaseerd op ervaringen met uitbreiding
van grondwaterwinningen elders en eerdere onderzoeken in de provincie Utrecht. De te
beschouwen effecten worden gepresenteerd in Tabel 2.
Tabel 2 is als volgt opgebouwd:
•
De eerste kolom geeft een overzicht van de te beschouwen aspecten.
•
De tweede kolom geeft aan welke criteria gelden voor toepassing van de genoemde
voorspellingsmethode. Indien niet voldaan wordt aan deze criteria kan in de m.e.r. van de
methode afgeweken worden.
•

De derde kolom geeft een Indicatie van de aard van de voorspelling.

De methodebeschrijvingen in het MER zijn kort en op hoofdlijnen. De detailuitwerking van de
methoden vindt plaats tijdens de m.e.r.. De wijze en mate van uitwerking zijn zowel afhankelijk
van de uiteindelijke samenstelling van de alternatieven, als van de beschikbaarheid van
aanvullende meetgegevens ten opzichte van de eerder in dit gebied uitgevoerde studies.
Als criterium voor potentiële winlocaties (stap 1) wordt voor het effect op natuur een
fluxverandering van 0,2 m m per dag gehanteerd. Bij de hydrologische effectvoorspelling (in het
MER; stap 3) wordt dit criterium verder aangescherpt naar 0,1 mm per dag. Bij de hydrologische
effectvoorspelling zal gebruik gemaakt worden van numerieke computermodellen, zoals Triwaco
of Microfem.
Als uit de hydrologische effectvoorspelling blijkt dat de berekende fluxverandering kleiner is dan
0,1 m m per dag in verdrogingsgevoelige naluurgebieden, dan worden geen afgeleide ecologische
effecten bepaald. Het gaat hierbij om terrestrische natuurgebieden (landnaiuur) en aquatische
natuurgebieden (waternatuur).
Bij slootvegetaties (natuurwaarden in poldersloten) w o r d t het volgende criterium gehanteerd: als
de verandering van de posten in de waterbalans per poldergebied kleiner is dan 1 0 % , worden
geen afgeleide ecologische effecten bepaald. Bij een dergelijk kleine verandering van de
waterbalans, worden geen significante veranderingen van de oppervlaktewaterkwaliteit
verwacht.
Wanneer de criteria overschreden worden, zal in het MER een beoordeling gegeven worden van
de ernst. Er vindt dan een afweging plaats in het MER. Afhankelijk van de situatie (de
verdrogingsgevoeligheid van de vegetatie én de autonome kwel/infiltratie-situatie) wordt het
afgeleide ecologische effect bepaald. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de gangbare
computermodellen, zoals Niche of Ichors.
Een voorbeeld van een situatie waarin het noodzakelijk is de ecologische effecten te bepalen is
het volgende (theoretische) geval:
In de autonome situatie is sprake van zeer zwakke kwel (berekend: ordegrootte 0,1 mm per dag)
én een kwetsbaar natuurgebied. Als gevolg van een alternatief wordt een fluxverandering
berekend van 0,1-0,2 m m per dag. Hierdoor zou de kwel kunnen verdwijnen of zelfs om kunnen
slaan naar infiltratie.
Bij de vergelijking van alternatieven tijdens de m.e.r. zullen wij naar verwachting een weging
gaan hanteren: sommige effecten zullen dan zwaarder meetellen dan andere. De vaststelling van
gewichten zal te zijner tijd in overleg met een, nog samen te stellen, Begeleidingscommissie
plaatsvinden. Deze Begeleidingscommissie zal nauw betrokken worden bij het onderzoek dat
plaatsvindt in de m.e.r. {zie paragraaf 1.2.4).
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Tabel

2: Te beschouwen

aspecten

Effect/As peet

bij vergelijking

van

alternatieven.

Criterium

Aard

Verandering treatische grondwaterstand

Kwantitatief'

Primaire hydrologiicha effecten
Grondwaterstanden en stijghoogten

> 5cm
K w e l en w e g i i j g i n g

Fluxverandering > 0.1 m m / e t m a a l

Kwantitatief

WatersvslBem

Verandering waterbalans > 1 0 %

(Semi)-kwantitatief'

Verandering freatische g r o n d w a t e r s t a n d

Kwantitatief

At(r*lMd* ecologische attecien
Terrestrische vegetatie

> 5 c m ; f lux ver ander ing > 0.1
mm/etmaal
FluKverandering > 0,1 m m / e t m a a i ;

Aquatische vegetatie

Kwantitatief

verandering p o s t e n waterbalans polders
>10%
Slootvegetaties

Verandering posten waierbalans polders

Kwantitatief

>10%
Vogels en andere 'landfauna'

Verandering terrestrische

Semi-kwantitaiief/kwalitatief^

vegetatie/landgebruik
Vissen e n andere walertauna

Verandering aquatische vegetatie

Semi-kwantilatief/kwalitatief

Afeetetd* hydrogeologische effecten
Invloed op winningen van derden

Winning binnen 5 crti verlagingslijn

Kwantitatief

Bodem- en

Vastgestelde verontreinigingen binnen 5

Semi-kwantitatiet/kwalitatiet

grond waterverontreinigingen

c m verlagingslijn

Zettingen

Z e t t i n g > 10 c m

Semi-kwanlitatief

_*

G r o n d w a t e r k w a l i l e i t (inclusief

Semi-kwantilatief

verplaatsing grensvlak loet/brak)
MIHau-affecten
Archeologische waarden

Archeologische waarden aanwezig

Semi-kwantitatief/kwalitatief

binnen 5 c m verlagingslijn

-

Vergra vingsschade
Energie- en grondstoffenverbruik

Kwalitatief
Kwantitatief

Effecten op landschsfi en landoebruik

-

Ruimtegebruik
Ruimtebeslag leidingtracé

Kwalilatiel
Kwalitatief

-

Aanleg leidingtracé
Beperkingen in bodemgebruik

Landgebonden activiteiten binnen h e l

(gfondwaterbeschermingl

[eventuele)

Kwantitatief
Kwalitatief

grondwaterbeschermingsgebied

-

Landschapswaarden en -beeld
Landbouwopbrengst

Verandering GLG en GHG > 0 . 2 m voor

Kwalitatief
Kwantitatief

landbouwgronden met Gt 1, II en III
Bedrijfsmatiga aspecten
Knslen

Kwantitatief

Ruwwaterkwaliteit

Kwalilalief

Aanwezigheid van bodem- en

Verontreinigingen binnen 25-jaar5Zone

Kwalitatief

grondwaierverontreinigingen
Leveringszekerheid

Kwalitatief

Flexibiliteit

Kwalitatief

' K w a n t i t a t i e f : de effecten w o r d e n m e t berekende waarde in beeld gebracht. Bijvoorbeeld: grondwaterstandsverlaging
middels een hydrologisch model.
' Semi-kwantilatief: de effecten vi/orden bepaald als afgeleide van een kwantitatief berekende w s e r d e . Bijvoorbeeld:
zetting w o r d t bepaald als afgeleide van de berekende grondwaterstandsverlaging ter plaatse.
' Kwalitatief: de o m v a n g van de effecten w o r d t ingeschat op basis v a n eitpen-kennis. Bijvoorbeeld: de verg ravmgs schade
die ontslaat is groot, gering of niet aanwezig.
* Aspect w o r d t sowieso in beeld gebracht.
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