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11NLEIDING 

1.1 MER VERVANGENDE PRODUCTtE CAPACITEfT 
Hydron is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in de provincie Utrecht. Het drinkwater dat Hydron levert 

(clfca 80 miljoen m' per jaar} is bereid uit grondwater. Het voorzieningsgebied omvat de provincie utrecht, 

exclusief de gemeente Doom en inclusief de gemeenten Hilversum (provincie Noord-Holland) en Scherpenzeel (provin

cie Gelderland). 

Landelijke en provinciale overheden hebben grenzen gesteld aan grondwatenwinning met als doel het areaal verdroogd 

gebied terug te dringen. Het beleid van de provincie Utrecht is er op gericht om in gebieden waar als gevolg van 

bestaande grondwaterwinningen verdrogingsprobiemen optreden, op termijn winningen te reduceren ofte sluiten. 

Op 21 april 2001 zijn de provincie utrecht en Hydron een overeenkomst aangegaan, gericht op een reductie van grond

waterwinning met 9 Mm' per jaar. Van deze reductie zal 4 Mm^ per jaar worden gedekt door Hydron Flevoland in het 

kader van het project 'Ruwwater naar het Oude Land'. Voor de resterende 5 Mm' per jaar wordt vervangende productie 

capaciteit gezocht in gebieden waar naar venwachting minimale milieueffecten optreden. 

Parallel aan deze zoektocht naar nieuwe winmogelijkheden voor diepe grondwaterwinning evalueert de provincie 

Utrecht de effecten van de voorgenomen reductie van een aantal winningen op de Utrechtse Heuvelrug. Uiterlijk 2005 

zal duidelijk moeten worden of. hoe en waar de benodigde 5 Mm^ per jaar gerealiseerd kan worden. 

Naast deze vervangende productie capaciteit Is er vanuit economisch- en grondwaterkwaliteitsoogpunt de wens om 

de winning Montfoort van 0,5 MmVjaar te verplaatsen. In totaal is dus 5,5 miljoen m'/jaar vergunningscapaciteit 

noodzakelijk. 

Voor de aanvraag van de vervangende productie capaciteit dient een m.e.r.-procedure te worden doorlopen. Onderdeel 

van deze m.e.r. is het milieueffect rapport. In het MER worden de relevante effecten op het milieu in beeld gebracht. 

Hydron heeft, middels verkennende studies geschikte gebieden voor vervangende capaciteit vastgesteld. Op basis 

daarvan zijn acht locaties geselecteerd waarmee een elftal m.e.r. alternatieven zijn samengesteld (zie figuun). 

Vervolgens is een muUicriteria-analyse (MCA) uitgevoerd voor de elf alternatieven, wat leidt tot een definitie van 

het MMA en VA (zie tabel 1.1 en 1.2}. 

Tabtl ).T Meeit Mllfeuvrfendell/h Alternatief 

LocitiK MmVir WVP Zuivering 

uitbreiding Nieuwegein 

Nieuw Achterveld 

2.5 

3.0 

i 

3 

zuivering op Achterveld en Nieuwegein 

Tabefi.2 Voorkeuisaitttnatief 

Locaties Mm'/Jr WVP Zuivering 

Nieuw Polder Blokland 

Nieuw Woudenberg 

3.0 

ï.5 

3 

3 

zuivering op locaties De Meern en Woudenberg 

Binnen de alternatieven zijn vijf varianten onderscheiden. Deze zijn in tabel 1,3 weergegeven. Het betreft hier varian

ten voor de leidingtracés en configuratie van de puttenvelden. Omdat er nog geen duidelijkheid Is over de plaats van 

het puttenveld van Woudenberg, is de locatie Woudenberg uit het oorspronkelijke voorkeursalternatief nu vertaald 

naar een drietal potentiële locaties verspreid over het oorspronkelijke zoekgebied. 
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Tabel r.j varianten binnen het MMA en VA 

Virlant Omschrijving 

VA-PVi Blokland } Mm'/jr. Woudenberg 2.5 Mm'/jf. puttenveld Voskuilerdijk noordwest 

VA-PV2 Onttrekking als VA-PVi, puttenveld Voskjllerdljk noordoost 

VA-POVi Blokland i Mm'/]r. puttenveld Woudenberg zuid 2 MmVjr 

VA-LV1 Onttrekking als VA-PV1. leiding naar Linschoten l.p.w De Meern 

MMA-OVi Achterveld j MmVjr. Nieuwegein 1.5 Mm'/jr 

Waarin; 

VA - voorkeutiolternotkf 

MMA - meest mllleuvilenddijk alternatief 

PV - puttenvör/ont 

iV - (eidingvorlont 

OV - onttfeickingsvarlont 

De MMA-varianten en de VA-varianten worden to t op inrichtingsniveau uitgewerkt. 

De uitwerking van (geo)hydrologische en ecologische effecten alsmede enkele afgeleide effecten zijn in verschillende 

deelrapporten opgenomen. Ook zijn de vergelijking van effecten, de keuze voor het MMA en VA en de uitwerking van 

deze varianten binnen deze alternatieven in aparte deelrapporten opgenomen. 
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Figuur i.i Locaties en loehgebieden alternatieven MER VK-2 



HYDRONM^ 
MMden-Hederlané 

De volgende rapporten zijn verschenen tn het kader van het MER: 

Deel 1, MER Vervangende ProducHe Capaciteit, Hoofdrapport; 

Deel 2, MER Vervangende Productie Capaciteit, afweging elf alternatieven. Basisrapport geohydrotogie; 

Deel 3, MER Vervangende Productie Capaciteit, afweging elf alternatieven. Basisrapport ecologie; 

Deel 4, MER Vervangende Productie Capaciteit, afweging elf alternatieven, Deelrapport effecten en duurzaamheid; 

Deel 5, MER Vervangende Productie Capaciteit, afweging elf alternatieven. Deelrapport vergelijking van alternatieven; 

Deel 6, MER Vervangende Productie Capaciteit, uitwerking MMA en VA, Basistapport geohydrotogie; 

Deel 7, MER Vervangende Productie Capaciteit, uitwerking MMA en VA, Basisrapport ecologie; 

Deel 8, MER Vervangende Productie Capaciteit, uitwerking MMA en VA. Deelrapport effecten en duurzaamheid; 

Deel 9, MER Vervangende Productie Capaciteit, uitwerking MMA en VA, Deelrapport vergelijking van alternatieven; 

Deel 10. MER Vervangende Productie Capaciteit, Kaarten. 

In de bovenstaande lijst Is het onderhavige rapport vetgedrukt aangegeven. 

1.2 DE VARIANTEN 
De vijf varianten welke zijn onderscheiden worden hier kort toegelicht. 

Variant VA-PVi 

Bij deze variant wordt uitgegaan van twee nieuw winplaatsen. één nabij Woudenberg en één in Blokland, De winplaats 

(puttenveld) nabij Woudenberg is gesitueerd bij de Voskuilerdijk. gemeente Woudenberg, en wordt aangeduid als 

puttenveld noordwest. De winplaats is gelegen in een weiland in een landelijke omgeving. De nieuwe winplaats bij 

Blokland is eveneens gelegen in een huidig landbouwperceel even ten zuiden van de Eendenkooi te Blokland. Beide 

puttenvelden bestaan uil grasland met daarin een zes tot zevental winputten. 

Te Blokland zal gewonnen worden van een diepte van 8o tot 90 m -NAP, aan de Voskuilerdijk noordwest bedraagt 

de windiepte 50 tot 60 m -NAP. 

Zuivering van het gewonnen grondwater zal plaatsvinden op bestaande locaties Woudenberg en De Meern. Hel water 

vanuil de nieuwe winplaatsen wordt middels nieuw aan ie leggen leidingen naar de betreffende zuiveringen getraris-

porteerd. Aanleg van deze voorzieningen geeft een tijdelijke verstoring in het landschap. Wat resteert zijn een aantal 

winputten die in het veld worden afgewerkt. De winputten zijn in het landschap te herkennen als heuvels van circa 

1 m hoog met daarin een putdeksel. De onderlinge afstand bedraagt circa 75 m, In onderstaande figuur Is daarvan een 

impressie gegeven. 
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figuur i.j Impressie puttenveid Hydron 

Variant VA-PV2 

Bij deze variant wordt, evenals bij variant PVi, uitgegaan van twee nieuw winplaatsen, één nabij Woudenberg en één in 

Blokland. De winplaats (puttenveid) nabij Woudenberg is nu ook gesitueerd bij de Voskuilerdijk, gemeente 

Woudenberg, maar ligt in iiel noordoosten. 

Op Voskuilerdijk noordoost bedraagt de windiepte eveneens 50 tot 60 m -NAP. 

Zuivering van het gewonnen grondwater zal plaatsvinden op dezeifde locaties als bij variant PVi. 

Variant VA-POV3 

Ook bij deze variant is het voorkeursalternatief als uitgangspunt gekozen. Naast de locatie Blokland (ook opgenomen in 

de varianten PVi en PV2) is hier echter gekozen voor een puttenveid dat dicht tegen de huidige winning van 

Woudenberg ligt. Bovendien v îordt op deze nieuwe locatie (Woudenberg zuid) 2 Mm'/jaar onttrokken in tegenstelling 

tot de 2,5 MmVjaar die op de locaties Voskuilerdijk noordoost en noordwest zullen worden onttrokken. 

De totale onttrekkingshoeveelheid van deze variant bedraagt dan dus 5 Mm'/jaar, in tegenstelling tot de 5.5 Mm^jsar 

bij de overige varianten. 

Op Woudenberg zuid bedraagt de windiepte 50 tot 60 m -NAP. 

De inlichting en het ontwerp voor de locatie Blokland komen overeen met de varianten PVi en PV2, daar zal hier 

verder niet op In worden gegaan. 

Zuivering van het gewonnen grondwater zal plaatsvinden op dezelfde locaties als bij de varianten PVi en PV2. 
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Variant VA-LVi 

Het ontlrekkingsregrme en inrichting van de locaties komen overeen met de variant VA-PVi. Dat betekent dus een nieuwe 

winplaats aan de Voskuilerdijk noordwest en een nieuwe winning te Blokland. Zuivering van het grondwater dat tn 

Blokland wordt gewonnen gebeurt nu echter niet op de zuivering in De Meern maar in de zuivering te Linschoten. 

Dit levert een alternatief leidingtracé op. 

Dit alternatieve leidingtracé levert ten opzichte van de varianten PV1 en PV2 een kleine winst op ten aanzien van 

amfibieën. 

Variant MMA-OVi 

BI) deze variant heeft het meest milieuvriendelijk alternatief als uitgangspunt gediend. Dat betekend dat uitgegaan wordt 

van een nieuwe winplaats te Nieuwegein (nabij de huidige winning te Nieuwegein) en een nieuwe winplaats bij 

Achterveld die gelegen is In een huidig landbouwperceel. 

Te Nieuwegein zal gewonnen worden van een diepte van 90 tot 105 m -NAP. te Achterveld bedraagt de windiepte 

50 tot 60 m -NAP, 

In deze variant wordt verder uitgegaan van zuivering op de bestaande locatie Nieuwegein en een nieuw aan te leggen 

zuivering te Achterveld. Het water vanuit de nieuwe winpiaatsen wordt middels nieuw aan te leggen leidingen naar de 

betreffende zuiveringen getransporteerd. Aanleg van deze voorzieningen levert een tijdelijke verstoring in het land

schap. Wat resteert zijn een aantal winputten die in het veld worden afgewerkt. Daarnaast zal dus te Achterveld een 

nieuw zuiveringsgebouw worden gebouwd. In onderstaande figuur is een impressie gegeven van zo'n nieuwe zuivering. 

flguun.j Impressie zuivering 
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1.3 LEESWIJZER 
In deze deelrapportage worden de effecten van de vijf varianten, zoals die in de basisrapporten geohydrologie, ecologie en 

het deelrapport effecten en duurzaamheid zijn beschreven, vergelijkbaar gemaakt en beoordeeld. Hierbij is. op 

dezelfde wijze als de vergelijking van de 11 alternatieven, gebruik gemaakt van een multi-criteria analyse (MCA). 

Voor een beschrijving van die methode wordt verwezen naar het deelrapport ^Afweging elf alternatieven, vergelijking 

van alternatieven'. 

In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de effecten zoals die zijn beschreven in het deelrapport 'effecten en duurzaam

heid' en welke als basis dienen voor de effectbeschrijving in deze voorliggende rapportage. 

In hoofdstuk 3 worden de maatlatten voor de verschillende aspecten toegelicht. In hoofdstuk 4 worden de effecten 

vervolgens aan de maatlatten getoetst en gescoord wat vervolgens leidt tot een onderlinge objectieve vergelijking van 

de vijf varianten. Hieruit volgt vervolgens de keuze van Hydron voor de voorkeursvariant, In hoofdstuk 5 wordt per 

variant ingegaan op de specifieke situatie. Een gevoeligheidsanalyse waarin met behulp van verschillende gewichten-

sets de onderlinge verschillen tussen de varianten worden belicht is in hoofdstuk 6 opgenomen. Besloten wordt met 

hoofdstuk 7. Hierin wordt een korte evaluatie gegeven van de resultaten van de effeclbeschrijvingen van de varianten 

in relatie tot de effectbeschrijvingen die voor de elf alternatieven zijn gemaakt. 
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2 EFFECTEN 

In het deelrapport effecten en duurzaamheid zijn voor alle varianten, de effecten beschreven en uitgewerkt. De effectbe

schrijving voor het onderdeel natuur is uitgewerkt in het basisrapport ecologie. In het basisrapport geohydrologie zijn 

de primaire hydrologische effecten uitgewerkt. De uitkomsten van de verschillende effeclbeschrijvingen laten zich op 

dit detailniveau niet allemaal even goed in één getal uitdrukken. Daarom ts er hiervoor gekozen geen tabel met 'ruwe' 

scores te presenteren maar te verwijzen naar de verschillende basis- en deelrapporten. In onderstaand overzicht is ter 

verduidelijking aangegeven waar de effect beschrijving voor de betreffende aspecten kan worden gevonden. 

Tabel 2.1 Effectenoverilcht (wat staat maar) 

Hoofdaspect VA-PVi VA-PVï VA-POV3 VA-IVl MMA-0V1 

milieuaspecten 

hydrologie 

notiiuf 

landschap 

bodem- en grondwoterverontKlnlglngen 

enetgle en gfondsroffenverbruik 

in basisrapport geohydrologie. uitwerking mma en va 

in basisrapport ecologie, uiiwerking mma en va 

in deelrapport effecten en duurzaamheid, uitwerking mma en va 

in deelrapport effecten en duurzaamheid, uitwerking mma en va 

in deelrapport effecten en duurzaamheid, uitwerking mma en va 

overige ai penen 

londboiiiv 

rü/mtegebrüilt 

winningen von derden 

in deelrapport effecten en duurzaamheid, uitwerking mma en va 

in deelrapport effecten en duurzaamheid, uitwerking mma en va 

In deelrapport effecten en duurzaamheid, uitwerking mma en va 

bedrijfsmatige aspeaen 

kosten In deelrapport effecten en duurzaamheid, uitwerking mma en va 

ondere in deelrapport effecten en duurzaamheid, uitwerking mma en va 

i 
duurzaamiield 

duurzoom beschikbaar grondwater 

verdroging 

overige altevlo 

in bastsrapport geohydrologie, uitwerking mma en va 

in basisrapport ecologie, uitwerking mma en va 

in deelrapport effecten en duurzaamheid, uitwerking mma en va 



3.7 MAATLATTEN 

3.1 ALGEMEEN 
Om de ruwe scores te kunnen beoordelen is per aspect een maatlat gedefinieerd, iwet behulp van deze maatlat wordt 

een beoordeling van het betreffende aspect gegeven welke met de 'ernst' van de beïnvloeding rekening houdt. Voor 

een aantal aspecten is de maatlat dezelfde als waarmee de 11 alternatieven zijn beoordeeld. Het hogere detailniveau 

bij de uitwerking van de 5 varianten heeft ertoe geleid dat een aantal maatlatten eveneens zijn gedetailleerd. 

De voorgenomen activiteit heeft in alle gevallen een verlaging van de grondwaterstand en een afname van de kwel-

flux tot gevolg. In beginsel betekent dat een meer of minder negatief effect. De klassenindeling is per aspect dezelfde, 

de omschrijving van de klassen verschilt echter per aspect. Dit is per aspect toegelicht. 

Mitigerende maatregelen 

Per aspect is nagegaan welke mitigerende maatregelen in de praktijk realiseerbaar worden geacht en is een toelichting 

opgenomen. In hoofdstuk 4 worden de varianten beoordeeld. Hierbij is de score inzichtelijk gemaakt zonder en met 

mitigerende maatregelen. 

Onderstaande maatlat is toegepast: 

D 
TOiïificTiWnna 1 0 V de roTorenliesjfuatia 

a*anfff<Kl 
0 

v«rtielenrtg t • ^ iK refveribeMLiBiifl 

» Kwar*liifl1wvr KOfP 

M 
0;-

- * .1 ^ 1 

a*anfff<Kl 
0 C ' * - * —^ 

» Kwar*liifl1wvr KOfP 

^ ^ ^ 1 1 1 • 1 

t^HnramvOJMe t t^HnramvOJMe 

Wat leidt tot de volgende algemene omschrijving: 

KwantItstieve score Kwalitatieve score Omschrijving 

o 

•1 

-2 

-ï 

-4 

'5 

o 
0/-

Geen effect 

Zeer gering effect 

Gering effect 

Matig negatief effect 

Negatief effect 

Zeer negatief effect 

De aspecten worden volgens bovenstaande maatlat gescoord met inachtneming van de eventuele mitigerende 

maatregel. 
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3.2 HYDROLOGIE 

wi jz ig ing grondwaterkwaliteit diepe pakketten 

Voor de onderbouwing van de hier gehanteerde maatlat wordt verwezen naar het rapport 'vergeli jking van i i alterna

t ieven' . 

Tabel j.T Maatfat wijziging grond waterkwaliteit 

O geen verandering van de ruwwaterkwaliteil 

-l verandering van de luwwaiericwaliteit na loojaat 

-2 verandering ' 50 jaar 

-3 verandering tussen 20-50 jaar 

-4 verandering binnen 20 jaar 

-5 verandering van de rüwwaterkwalitelt na enl<ele jaren 

MHlgeiende maatregelen 

Vermijden van locaties waar antropogeen water versneld zal worden aangetrokken is dé mitigerende maatregel voor dit 

aspect. Bij de samenstelling van de 11 alternatieven is een keuze gemaakt voor de mogelijke locaties. Bij de locatie

keuze en de keuze voor de windiepte is een afgewogen keuze gemaakt op basis van de ligging ten opziciite van antro

pogeen water. Deze zijn bij het samenstellen van de varianten eveneens gerespecteerd. Aanvullende mitigerende 

maatregelen in de vorm van andere locaties of windieptes worden als niet praktiscii beoordeeld. 

Veranderingen zoet-brak grondwater 

Ook voor alle varianten is de afstand van 40 m tussen winning en zoet-brak grensvlak gerespecteerd en is da3rmee een 

niet onderscheidend aspect in de onderlinge afweging. Bij het samenstellen van de varianten is de windiepte verder 

niet aangepast. Ook nu is het aantal kleilagen dat zich tussen de winning en het grensvlak bevinden, in de maatlat 

meegenomen. 

Tabel 3.2 Maatlat zoet-brak grensvlak 

o geen ptfeci op het zoet-brak grensvlalc of 3 scheldende lagen 

-1 zeer waarschijnlijlt geen effect of 2 sciieldende lagen 

-2 waarschijn lljl< geen effect of 1 scheidende laag 

-3 waaischijnlijk effect, geen scheidende laag of laterale beïnvloeding 

-4 beïnvloeding van het grensvlak, grensvlak wordt door kleilaag getrokken 

-5 beïnvloeding van liet grensvlak, de winning verzilt 

Mitigerende maatregelen 

Het maximaliseren van de afstand tussen windiepte en het zoet-brak grensvlak is de belangrijkste mogelijke mitigerende 

maatregel voor dit aspect. Door het toepassen van de '40 m afstand' (expert judgement) is hier al invulling aan gege

ven en is al een afgewogen keuze voor de windiepte gemaakt. Vergroten van deze afstand wordt dan ook niet als een 

praktisch uitvoerbare mitigerende maatregel beoordeelt. 
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3.3 NATUUR 
Voor de maatlat en de motivatie ervan wordt verwezen naar het basisrapport ecologie. In dat rapport wordt ook ingegaan 

op de mitigerende maatregelen. Om de leesbaarheid van de effectbeschrijving te vergroten is de in dat basisrapport 

gedefinieerde maallat hier nogmaals opgenomen. 

Tabel i.2 Maatlat natuur 

o geen effect 

-I zeei gering effect: effect Is zeer lokaal en/of tijdelijk, makkelijk te mitigeren of compenseren, betreft geen vogel- of habitatrichtlijnsoorlen 

-2 gering effect: effect is lokaal en/of tijdelijk, makkelijk te mitigeren of compenseren, kan vogel- of habltatrichllijnsoorten betreffen, betreft 

gering effect op individuele soorten of vegetaties, weinig vetdtogingsgevoellge soorten uit ecologische soortgioepen zijn aanwezig 

-3 matig negatief effect: effect beslaat een groter gebied {> 5 ha), beperkt de ontwikkeling van individuele soorten en of vegetaties matig 

-4 negatief effect: effect beslaat een grotei gebied {> 5 ha), beperkt mogelijk de ontwikkeling van populatie wettelijke beschermde soorten, 

beperkt ontwikkelingsmogelijkheden van vegetaties ernstig of betreft de aantasting van een groot aania! sooiten 

•5 zeer negatief effect: effect beslaat «en groot gebied [>5 ha), draagt bij aan de vernietiging van biotoop van wettelijk beschermde soorten. 

veroorzaakt vernietiging van vegetaties, betreft groot aantal soorten 

3.4 LANDSCHAP, ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE 

Landschapswaarde en -beeld 

Als uiterste grens voor deze maatlat Is uitgegaan van de eventuele beïnvloeding van zichtlijnen en molenbiolopen. Uit de 

beschrijving van de effecten in deelrapport effecten en duurzaamheid blijkt al dat zichtlijnen en biotopen niet worden 

beïnvloed door de onderscheiden alternatieven. Wanneer dit wel het geval zou zijn wordt dat als zeer negatief 

beschouwd. Naast beoordeling op "openheid' is bij het opstellen van de maatlat rekening gehouden met de bebou

wing die met betreffende uitbreiding is gemoeid. 

Een pompstation dat gebouwd wordt in reeds bestaand bebouwd gebied en daarmee de openheid niet aantast scoort 

op dit aspect beter dan een pompstation dat in het open, onbebouwd gebied wordt gebouwd. De schaalgrenzen 

worden derhalve bepaald in termen van de hoeveelheid en plaats van de bebouwing. 

Tobtl ] . j iWoatlat land%chapswaaidr tn -beeld 

O uitbreiding wincapaciteit op bestaande locatie zonder uitbreiding gebouwen 

-I uitbreiding uitsluitend op bestaande locatie(s), openheid niet aangetast 

-2 uitbreiding op bestaande locatie en een nieuwe locatie, openheid niet aangetast 

- j uitbteiding op beslaande locatie en een nieuwe iocaiie, openheid wordt beïnvloed 

-4 uitbreiding op twee nieuwe locaties, openheid aangetast 

-5 uitbreiding op nieuwe iocatie[s), beïnvloeding van zichtlijnen of molenbiotopen 

Mitigerende maatregelen 

Mitigerende maatregel voor dit aspect is het opnemen van de bebouwing in de ter plaatse van de uitbreiding reeds aanwe

zige bebouwing. Verder kan het verstoren van de openheid van het landschap worden geminimaliseerd door in het 

geval van nieuwbouw te kiezen voor laagbouw. 

Archeologie 

In de maatlat voor dit aspect Is rekening gehouden met de AMK en IKAW zoals die zijn opgenomen in het rapport 

effecten en duurzaamheid, in de beoordeling is rekening gehouden met de vanuit de AMK en IKAW toegekende 

waarde en de gevoeligheid voor grondwaterstandvetlagingen. Door middel van inventariserend onderzoek en mogelijk 
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vervolgonderzoek kan schade worden beperkt. Voor alle varianten is dit een haalbare mitigerende maatregel. In de 

maatlat is, om de mate en noodzaak van veldonderzoek mee te kunnen wegen (dit kan tenslotte een keuzebepalende 

overweging van de initiatiefnemer zijn), de noodzaak tot het al dan niet verrichten van veldonderzoek meegenomen. 

Te conserveren materiaal bevindt zich in bet algemeen op grotere diepte en is daarmee minder kwetsbaar voor freati-

sche grondwaterstandverlagingen van maximaal enkele decimeters. Hiermee is bij de beoordeling rekening gehouden; 

het aandeel van de geanalyseerde risico's van te verwachten grondwaterstanddalingen voor AMK en IKAW is onder

geschikt aan te verwachtten schade als gevolg van vergraving. 

In de maatlat Is naast de kwalitatieve beoordeling van mogelijke schade aan archeologische waarden als gevolg van 

grondwaterstanddaling, zoals deze is gemaakt in het deelrapport overige aspecten en duurzaamheid, rekening gehou

den met de noodzaak voor archeologisch veldonderzoek. 

Tabel 3.4 Maatlat archeologie 

o geen archeologische waarden, zeer lage verwachting en geen veldonderzoek noodzakelijk 

-1 rnogelljk archeologische waarden, lage verwachting, mogeüik archeologische begeleiding 

-2 archeologische waarden, middelhoge tot hoge verwachting, mogelijk inventariserend veldonderzoek noodzakelijk 

-3 archeologische waarden, hoge verwachting, veldonderzoek zeker noodzakelijk 

-4 archeologische waarden, hoge ven«achiing, veldonderzoek, verlaging gig > 5 cm 

-5 archeologische waarden, hoge verwachting, zeker vergraving- en verdrogingschade 

Mitigerende maotrege/en 

Verlagingen van 5 cm in de hier bekende vindplaatsen hebben geen ingrijpende invloed. Mitigerende maatregelen behoe

ven hier dus niet voor te worden getroffen. Verder is vastgesteld dat voor de meeste locaties inventariserend veld

onderzoek benodigd is teneinde negatieve beïnvloeding van archeologische waarden te beperken. Als uit dergelijk 

onderzoek zou blijken dat onacceptabele vergravingschade kan optreden kunnen cracé-aanpassingen worden door

gevoerd. 

Cultuurhistorische objecten 

De maatlat voor dit aspect is gebaseerd op het aantal gebouwen In relatie tot te verwachten zetting (in cm). Hierbij is 

beschouwd in welk gebied de objecten gelegen zijn. Zoals uit de zettingberekeningen blijkt is er alleen zetting in het 

westelijk veenweidegebied te verwachten. De berekende zettingen daar moeten overigens beschouwd worden in rela

tie tot de autonome zetting die in het westelijk veenweidegebied nog steeds plaatsvindt [ordegrootte: gemiddeld 

5 mm/jaar). Verder is er bij het opstellen van de maatlat er vanuit gegaan dat gelijkmatige zetting (veel) minder 

schadelijk zal zijn dan verschilzettingen. Verschilzettingen zullen naar verwachting nihil zijn gezien de relatief grote 

afstand tussen de isoiijnen van de berekende zettingcontouren In relatie tot de kwetsbare objecten. 

Tabel 3.5 Maatlat voor cultuurhistorische ob/ecten 

o ter plaatse van de bekende objecten Is de te verwachten zetting < 1 cm 

-1 bij bekende objecten Is de zetting > 1 cm, •< 2 cm maar is verschiizetting o 

-2 bij bekende objecten is de zetting > T cm. <: 2 cm en is verscbilzetting > 1 cm 

-3 bij bekende objecten is de zetting > 1 cm, < 5 cm maar is verschiizetting o 

-4 bij bekende objecten is de zetting > 2 cm, < 5 cm en is verschiizetting > i cm 

-5 bij bekende objecten is de zetting » 5 cm 

Mitigerende maatregelen 

Op basis van de berekende zettingen en geotechnische beschouwing zullen mitigerende maatregelen naar verwachting 

niet nodig zijn. 
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3.5 BODEM- EN GRONDWATERVERONTREINIGINCEN 
Nu op variantniveau beker)d is waar de daadwerkelijke onttrekkingen zullen komen is eerst het venft'achtte beïnvloedings

gebied {2 cm grondwaterstandsverandering én 1 mm fluxveranderlng) per winning bepaald. Vervolgens zijn binnen dal 

beïnvloedingsgebjed de, uit tiet Finabo-bestand, bekende verontreinigde locaties vastgesteld. Per verontreinigde loca

tie Is vervolgens de verandering van de snelheid van de grondwaterstroming, als gevolg van de winning, berekend. 

Wanneer de snelheidsverandering groter Is dan 10% Is de locatie ter plaatse als beïnvloedbaar beoordeeld. Van die 

locaties is middels stroombaanberekeningen nagegaan of de verontreiniging In een winning terecht kan komen. 

Of dit daadwerkelijk resulteert in een verplaatsing van de betreffende verontreiniging is overigens in sterke mate 

afhankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging. Hier Is vooralsnog als worst-case aanname gehanteerd 

dat wanneer een stroombaan vanuit een verontreinigde iocatle In de winning eindigt dat een beïnvloeding van de 

betreffende verontreinigde locatie betekent. Wanneer de betreffende stroombaan in de winning eindigt is nog na

gegaan welke reistijd hiermee gemoeid is. 

Tabel j.S Maatlat verontreinigingen 

o geen verontreinigingen weke worden verplaatst 

•1 maxirnaal 1 verontreiniging die potentieel wordt verplaatst 

-2 maximaal 5 verontreinigingen die potentieel worden verplaatst 

-3 maximaal 10 verontreinigingen die potentieel worden verplaatst 

•4 maximaal 15 verontreinigingen die potentieel worden verplaatst 

-5 meer dan 15 verontreinigingen die potentieel worden verplaatst 

Mitigerende mofltregelen 

Wanneer blijkt dat een veronireiniging daadwerkelijk zal worden aangetrokken zullen maatregelen getroffen worden 

welke er op gericht zijn om betreffende verontreiniging op zijn plaats te houden. 

3.6 ENERGIE- EN GRONDSTOFFENGEBRUIK 
Voor dit aspect is de aanpak dezelfde als de vergelijking op alternatiefniveau. Ook hier Is de vergelijking met andere wijzen 

van winning to t uitdrukking gebracht en in onderstaande maatlat opgenomen. 

Tabel 3.7 Maatlat energie- en gronditoffengebruik 

O er zijn geen hulpmiddelen benodigd, natuurlijk water kan direct warden gebruikt 

-1 gebruik (semi)-spanningswater. zeer minimaal energie- en grondstoffenverbruik 

-2 gebruik freatlsch grondwater, minimaal energie- en grondstoffenverbruik 

-3 oppervlakte-infiltratie, matig energie- en grondstoffenverbruik 

-4 winning oppen/laktewater of diepinflltratie 

•5 winning drinkwater uit andere bronnen, bijvoorbeeld brak water 

Mitigerende maarregelen 

Voor dit aspect gelden energiebesparing en het zuinig omspringen met water. Hier ligt voot Hydron als walerptoductie-

bedrijf een verantwoordelijkheid daarvoor initiatieven te ontplooien richting de consument. Daarnaast heeft Hydron 

door te kiezen voor diepe grondwaterwinning gekozen voor de. vanuit dit aspect beschouwd, meest gunstige 

winwijze. De aanvullende maatregelen zoals energiebesparing leiden binnen de varianten niet tot een andere score. 
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3.7 LANDBOUW 
Voor de varianten is de opbrengstverandering, uitgedrukt in %ha. berekend. Opbrengsten kunnen afnemen (maar ook 

toenemen) als gevolg van het onttrekken van dieper grondwater. De opbrengstverandering is bepaald als een toe- of 

afname van het percentage doelrealisatie. Dit is het percentage van de opbrengst ten opzichte van een ideale situatie. 

Tabel J.S Maatlat landbouw 

o doelrealisatie neemt niet af. kan zelfs toenemen 

-1 doelrealisatie neemt at met minder dan i% 

-2 doelrealisatie > i%, < 2,s% 

-3 doelrealisatie >2,5%, <5% 

"4 doelrealisatie >5% 

- ; afname doelrealisatie leidt tot het uit productie nemen van gronden 

Mitigerende maatregelen 

Hydron stelt zich op het uitgangspunt dat eventuele opbrengstderving moet worden beperkt. Het uit productie nemen 

van landbouwgronden als gevolg van het in stellen van grondwaterbeschermingsgebieden is in elk geval niet aan de 

orde (zie ook 'beperking als gevolg van gfondwaterbeschermingsgebieden'). Dervingen van betekenis zuilen eerst via 

hydrologische maatregelen worden gemitigeerd. Waar dat mogelijk is zal dit worden gecombineerd met eventuele 

maatregelen voor natuur. Pas wanneer deze maatregelen niet tot het gewenste resultaat zullen leiden kan benadeelde 

landbouw financieel worden gecompenseerd. De te treffen maatregelen zullen worden uitgevoerd zolang deze 

kosteneffectief zijn. Per saldo zal voor dit aspect naar verwachting geen restschade overblijven na mitigerende maat

regelen zodat dit aspect een niet onderscheidend effect op de onderlinge waardering zal hebben. 

3.8 RUIMTEGEBRUIK 

Ruimtegebruik op locatie 

Hoe meer ruimte er wordt gebruikt hoe slechter de variant scoort. 

Voor de berekening van het ruimtebeslag is uitgegaan van het perceel waarop de winplaatsen en de eventuele zuive

ringen worden gerealiseerd. Het perceel is daarna namelijk niet meer bruikbaar voor andere doeleinden. Dit is tot 

uitdrukking gebracht In de maatlat voor dit aspect. 

Tobel ].$ Maatlat ruimtebeslag per locatie 

• geen ruimtegebruik 

-I zeer gering ruimtegebruik ruimtebeslag minder dan zo ha 

-2 gering ruimtebeslag ruimtebeslag tussen zo en 40 ha 

-3 matig ruimtebeslag ruimtebeslag tussen 40 en 60 ha 

-4 flink ruimte beslag ruimtebeslag tussen 60 en 80.ha 

-5 veel ruimtebeslag ruimtebeslag boven 80 ha 

Mitigerende mootrege/en 

Bij het inrichten van de verschillende locaties zal zo op zo economisch mogelijke wijze met de ruimte worden omgegaan. 
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Ruimtebeslag leidingtracé 

Ook voor dit ruimtegebruik geldt dat hoe meer ruimte wordt gebruikt hoe slechter dat alternatief scoort. Aangenomen 

wordt dat de benodigde strookbreedte voor alle leidingen vergelijkbaar zal zijn. In sommige gevallen (uitbreiding 

Nieuwegein) is mogelijk sprake van een dubbele leiding. Er wordt vanuit gegaan dat deze leidingen naast elkaar worden 

aangelegd. Het extra breedtebeslag als gevolg van hel naast elkaar leggen wordt als venwaarloosbaar kiein geacht. 

Vanwege de relatief kleine benodigde breedte en de kleine onderlinge verschillen daarin wordt het ruimtegebruik 

derhalve in een lengte in km uitgedrukt. Bij de onderscheiden varianten is de minimale lengte 8.9 km en de maximale 

lengte 11,5 km. Het gaat bij dit initiatief om aansluiting van aanvullende wincapaciteit op een bestaand leidingnel binnen 

het voorzieningengebied van Hydron in de provincie Utrecht. Daarmee zijn de leidinglengtes per definitie al relatief 

beperkt. De kiasse -5 In de maatlat is derhalve voorbehouden voor initiatieven waarbij grote leidingen worden aangelegd 

voor een groter voorzieningengebied. Hierbij valt te denken aan leidingen zoals bijvoorbeeld de W.R.K.-leiding. 

Tabel 3.10 Maatlat ruimtebeslag leidingtracé 

O geen ruimtegebruik uitbreiding zonder aanleg leidingen 

-1 zeer gering r,g, leidinglengte minder dan 5 km 

-2 gering r,g. leidinglengte lussen 5 en 15 km 

-3 matig r.g. leidinglengte tussen 15 en 25 km 

-4 flink r.g. leidinglengte tussen 25 en 30 km 

-5 veel r.g. grote leidinglengte, groot voarzieningengebled. meer dan 50 km 

Mitigerende maatregelen 

Bij het opste l len van de al ternat ieven heeft Hydron reeds gezocht naar de meest e f f ic iènte Ieidingtracés. Aanvul lende m i t i 

gerende maatregelen worden niet voorz ien . 

Beperking als gevolg van grondwaterbeschermingsgebieden 

Binnen een grondwaterbeschermingsgeb ied gelden beperkingen voor het gebru ik van de ru im te . Hoe gro ter het bescher-

mingsgebted, hoe ongunst iger het is. Zoats u i t de beschr i jv ing en de berekening van een g rondwaterbeschermings

gebied volgt (deelrapport effecten en duurzaamheid) , is bi j alle a l ternat ieven slechts sprake van een bor ingvr i je zone. 

Deze legt geen andere beperk ing op dan het verbod op he l doorboren van de a fd ich tende k le i lagen. Een bor ingsvr i je 

zone levert dan ook vr i jwel geen beperk ingen op. Op de maat la t is nog wel een onderverde l ing gemaakt in het ru im te 

beslag van die bor ingvr i je zones. 

Tdbel J.n Uaatlat grondwattrbeichermlng 

o geen ruimtegebruik geen boringvrije zone, komt niet of nauwelijks voor 

-ï zeer gering r,g, boringvrije zone, oppervlak < 250 ha 

-2 gering r.g. boringvrije zone, oppervlak > 250 ha 

-3 matig r.g. grondwatefbeschermingsgebied. oppervlak < 250 ha 

•4 flink r.g. gfondwatetbeschermingsgebied. oppervlak > 250 ha < 500 ha 

-5 veel r.g. grondwaterbeschermingsgebied, oppervlak > 500 ha 

Mit igerende mootregelen 

Om l o t kleinere beschermzones te komen zouden kleinere hoeveelheden moeten worden on t t r okken of zou van grotere 

d iepte moeten worden on t t r okken . Bij het vormgeven van de var ianten is reeds gezocht naar een op t ima l isa t ie tussen 

ont t rekk ingshoevee lhe id en -d i ep te . Verdere mi t igerende maatregelen zu l len, ook gezien de 'e f fec ten ' van de var ian

ten niet worden genomen . 
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3.9 WINNINGEN VAN DERDEN 
Voor de maat la t voor d i t aspect is ook bi j het u i twerken van de var ianten het oomol w i nn i ngen van derden b innen het 

invloedsgebied als maatgevend genomen, in het deelrapport ef fecten en duurzaamhe id is toegel icht wa t in deze 

onder het invioedsgebled word t verstaan [verlaging >o,5 m). 

Tabel J.T2 Mootfat winningen In Invloedigebied 

o geen winningen binnen invioedsgebled 

•1 minder dan 5 winningen binnen invloedsgebied 

-2 minder dan 10 winningen binnen invloedsgebied 

•i minder dan 25 winningen binnen invloedsgebied 

•4 minder dan 50 winningen binnen invloedsgebied 

- ; meer dan 50 winningen binnen invioedsgebled 

Mit igerende maatregelen 

Uit de beschouwing en berekeningen bl i jk t dat bi j geen van de onderscheiden var ianten w inn ingen van derden b innen het 

invloedsgebied va l len. Mi t igerende maatregelen zi jn naar verwacht ing dan ook n ie t noodzakel i jk . 

3.10 BEDRIJFSMATIGE ASPECTEN 
Voor di t aspect zi jn de (kwal i tat ieve) beoordel ingen van de kosten en subject ieve cr i ter ia per a l ternat ie f gesommeerd . 

Vervolgens is hiervan de rangorde bepaald. Dit is in fei te de maat la t . 

3.11 DUURZAAMHEIDASPECTEN 
Op het niveau van var ianten zijn de ef fecten voor deze aspecten meer in detai l beschouwd. Dit is gerealiseerd door bi j 

berekeningen van ef fecten gebruik te maken van n ie t -s ta t iona i te g rondwatermode l len . 

Ten opz ich te van de a l ternat ieven zi jn bi j het samenstel len van de var ianten kleine aanpassingen doorgevoerd. Verder 

zi jn de ont t rekk ing locat ies meer gedetai l leerd in kaart gebracht. Hiertoe zl]n de model len ter plaatse ver f i j nd . 

Tenslot te z i jn . ten opzichte van de a l ternat ieven, de on t t rekk ingdeb ie ten verdeeld over het werkel i jke aantal te plaat

sen b ronnen. 

De cri teria die voor di t aspect worden gehanteerd bti jven dus onveranderd, de inpu t Is nu echter meer precies in kaart 

gebracht. 

De maat la t ten bl i jven daarom ten opzichte van de a l ternat ieven, ongewi jz igd gehandhaafd . 

Mitigerende maatregelen 

Het in i t ia t ie f bet ref t een diepe g rondwa te rw inn ing . Bij het vormgeven van de a l ternat ieven en var ianten is aan het aspect 

duurzaamheid invu l l ing gegeven door on i t rekk ingsd iep ten en -hoeveelheden zorgvu ld ig (mede op basis van expert 

Judgement) te p lannen. Een andere w inw i j ze dan de hier voorgestelde, val t bu i ten het genomen in i t ia t ie f . M i t igerende 

maatregelen voor d i t aspect zouden dan moeten bestaan u i t andere w ind iep tes en /o f hoeveelheden. Dergeli jke m i t i 

gerende maatregelen worden voor het aspect duurzaamheid niet voorz ien, 

3.11.1 Duurzaam beschikbaar grondwater 

Fluxverandering watervoerende pakketten 

Ook nu is een verandering van de flux naar het bepompte pakket als belangrijkste maatstaf aangehouden, In de meeste 

gevallen betekent dat dus de fluxverandering van het tweede en vierde watervoerende pakket naar het derde waiervoe-
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rende pakket. Bij de keuze voor de klassengrenzen (de percentages) zijn de, ten opzichte van de totale waterstromen in 

het systeem (het beschouwde modelgebied}, relatief geringe onttrekkinghoeveelheden in ogenschouw genomen. 

Tabel j . i j Maatlat Nuxverandering diepe natervoerende pakketten 

O de absolute flunveranderingen In alle pakketten «7,5% 

-1 de absolute fluxverandering naar het bepompte pakket is >7.5% en «15% 

-2 de absolute fluxverandering naar het bepompte pakket is >15% en «25% 

-3 de absolute ftuxveiandering naar het bepompte pakket Is >25% en <}5% 

-4 de absolute fluxverandering naar het bepompte pakket is >35% en <45% 

'S de absolute fluxverandering naar het bepompte pakket is '4^% 

Verandering waterbalans topsysteem 

Bij het opstellen van deze maatlat zijn dezelfde uitgangspunten gekozen als bij de afweging van de alternatieven. 

Opgemerkt wordt nog dat door het gebruik van de niet-stationaire grondwatermodellen de vochttekorten in het 

topsysteem in droge perioden goed duidelijk zijn geworden. 

Tabel j.14 Maatlat verandering waterbofans topsysteem 

o er Is geen verandering In de waterbalans van het topsysteem 

-1 de waterbalans verandert mei maximaal 5% 

-2 de waterbalans verandert >5 maar <io% 

-3 de waterbalans verandert >io% maar <15% 

-4 de waterbalans verandert >i5% maar <20% 

-5 de waterbalans verandert >20% 

Ontwikkeling waterkwaliteit diep pakket als gevolg van diepe winning 

Ten opzichte van de vergelijking op alternatiefniveau zijn geen veranderde inzichten ontstaan. Voor een toelichting op de 

maatlat wordt naar de beschrijving op alternatiefniveau verwezen. 

n M 3 . i 5 Maatlat verandering waterkwaIJteft d(eppakket 

O geen verandering van de diepe waterkwaliteit 

-1 verandering van de diepe waterkwaliteit na 100 jaar 

-2 verandering > 50 jaar 

-) verandering tussen 20-50 jaar 

-4 verandering binnen 20 jaar 

-5 directe verandering van de diepe waterkwaliteit 

Effect op loet-brak grensvlak 

Voor de onderliggende beschouwing bij het vaststellen van deze maatlat wordt eveneens verwezen naar het rapport 

'afweging elf alternatieven'. 

Tabel j . i f Maatfat bemvbeding zoet-brak grensvlak 

o geen effect op het zoet-brak grensvlak of j scheldende lagen 

-1 zeer waarschijnlijk geen effect of 2 scheldende lagen 

-2 waarschijnlijk geen effect of 1 scheidende laag 

-3 waarschijnlijk effect, geen scheldende laag of laterale beïnvloeding 

-4 beïnvloeding van het grensvlak, grensvlak wordt door kleilaag getrokken 

-5 beïnvloeding van het grensvlak, de winning veriilt 
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Schaaleffect 

Bij het bepalen van de maatlat is ingezoomd op de beïnvloedfngsgebied ten opzichte van de CLC. Ook hier is de maat

verdeling gebaseerd op een gemiddelde omvang van natuurgebieden. 

Tobel 3.17 Maatlat uitstralingseffect 

o iiet bei'nvloedlngsgebied Is nihil 

•1 het beïnvloedingsgebied is kleiner dan 500 ha 

•2 het beïnvloedingsgebied > 500 ha en < 1000 ha 

- } het beïnvloedingsgebied > moo ha en < 2500 ha 

-4 het beïnvloedingsgebied > 2500 ha en < 10000 ha 

-5 het beïnvloedingsgebied > loooo ha 

3.11.2 Verdroging 
De maatlat voor de criteria zoals die bij dit aspect zijn gedefinieerd zijn gelijlt aan die weike voor het aspect natuur zijn 

vastgesteld. Voor de volledigheid is zij hier nogmaals opgenomen. 

robel j.iS Maatlat natuur 

o geen effect 

1 zeer geting effect; effect is zeer lokaal en/of tijdelijk, makkelijk te mitigeren of compenseren, betreft geen vogel- of habitat richt lij nsoorten 

3 gering effect, effect is lokaal en/of tijdelijk, makkelijk ie miligeren of compenseren, kan vogel- of habltatrlchtlijnsoorten betreffen, betreft 

gering effect op individuele soorten of vegetaties, weinig verdrogingsgevoeiige soorten uit ecologische soortgroepen l i jn aanwezig 

3 matig negatief effect; effect beslaat een groter gebied (>5 ha), beperkt de ontwikkeling van individuele soorten en ot vegetaties matig 

4 negatief effect: effect beslaat een groter gebied (>Sh3), beperkt mogelijk de ontwikkeling van populatie weitelijke beschermde soorten, 

beperkl ontwikkelingsmogelijkheden van vegetaties ernstig of belreft de aantasting van een groot aantal soorten 

5 zeer negatief effect: effect beslaat een groot gebied (> ^ ha), draagt bij aan de vernietiging van biotoop van wettelijk beschermde soorten, 

veroorzaakt vernietiging van vegetaties, betreft groot aantal soorten 

De effecibeschrijving alsmede de mitigerende maatregeien waarmee rekening wordt gehouden zijn opgenomen in 

het basisrapport ecologie. 

3.11.3 Overige criteria 

Voor dit aspect is de aanpak dezelfde als de vergelijking op aiternatiefniveau. De vergelijking met andere wijzen van 

winning is tot uitdrukking gebracht en in onderstaande maatlat opgenomen. 

Tabel 3.1$ Maatlat energie- en grondstoffengebruJli 

o ei zijn geen hulpmiddelen benodigd, natuurlijk water kan direct worden gebruikt 

-1 gebruik (semij-spanningswater, zeer minimaal energie- en grondstoffenverbruik 

-2 gebruik freatisch grondwater, minimaal energie- en grondstoffenverbruik 

-3 oppervlakte-infiltratie, matig energie- en grondstoffenverbruik 

•4 winning oppervlaktewater of diepinftitratie 

-5 winning drinkwater uit andere bronnen, bijvoorbeeld zeewater 
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Miligerende maatregelen 

Voor dit aspect wordt gedacht aan energiebesparing en het zuinig omspringen met water. Hier ligt voor Hydron als water

productiebedrijf een verantwoordelijkheid daarvoor initiatieven te ontplooien richting de consument. Daarnaast heeft 

Hydron door te kiezen voor diepe grondwaterwinning gekozen voor de. vanuit dit aspect beschouwd, meest gunstige 

winwijze. De aanvullende maatregelen zoais energiebesparing zullen binnen de varianten niet tot een andere score 

leiden. 
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4 BEOORDELING VAN DE VARIANTEN 

4.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk worden de milieuaspecten van de varianten die binnen het MMA en VA zijn onderscheiden, beoordeeld. 

Deze beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van de in hoofdstuk 3 gedefinieerde maatlatten. Bij de maat

latten is een schaal gehanteerd die loopt van o (minst negatief, minste effect) tot -5 (slechtste score, meeste effect). 

Steeds Is eerst een beoordeling uitgevoerd zonder mitigerende maatregelen. Daarna is inzichtelijk gemaakt wat het 

effect op de score is wanneer de mitigerende maatregelen, zoals die in hoofdstuk 3 zijn besproken, worden doorge

voerd. De beoordeling van het hoofdaspect natuur is uitgevoerd in het basisrapport ecologie, uitwerking MMA en VA, 

4.2 BEOORDELING VAN DE ASPECTEN 

4.2.7 Hydrologie 
De wijziging van de diepe grondwaterkwallteit Is tot uitdrukking gebracht als een verwachtte verandering van de ruw-

waterkwaliteit. Ervaringsgegevens van experts van Hydron zijn hiervoor een belangrijke bron geweest. Deze ervaring is 

tevens aangewend bij het bepalen van hel verwachtte effect op het zoet-brak grensvlak als gevolg van de verschillende 

varianten. Beoordeling aan de hand van de maatlatten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 leidt tot de volgende score. 

Töbel 4.10 Beoordeling van de hydrologische effecten 

Variant Wijziging grondwaterkwallteit Verandering ioet/bral( 

Va-PVi -2 -1 

VA-PVZ -2 -1 

VA-POV3 -2 -1 

VA-LVl -2 -1 

MMA-OVl -3 -1 

Zoals ook in hoofdstuk 3 is beschreven is bij het ontwerp van de varianten reeds rekening gehouden met de eventuele 

effecten van de winning op de hydrologische aspecten. Zo zijn afstanden tussen de onttrekkingfilters en het zoet-

brak grensvlak reeds geoptimaliseerd. Mitigerende maatregelen zijn bij dit aspect niet aan de orde waardoor de beoor

deling niet zal veranderen. Voor de volledigheid is toch een overzicht met een beoordeling met mitigerende maatrege

len gepresenteerd in tabel 4-ib, 

Tabel 4.1b Beoordeling van de hydrologische effecten bl} mitlgatle 

Variant Wijziging grondwaterkwallteit Verandering zoet/brak 

VA-PVI -2 -1 

VA-PV2 -2 -1 

VA-POVj -2 -1 

VA-LV1 -2 -1 

MMA-OVl -3 -1 

4.2.2 Landschap 
Het hoofdaspect landschap is onderverdeeld in een viertal deelaspecten. De effecten zijn toegelicht in het deelrapport 

effecten en duurzaamheid. 

Voor het deelaspect landschapswaarde is in de maatlat als onderscheidend element de manier van uitbreiden 

gekozen. Uitbreiding door middel van een zuivering op nieuwe locatie is daarbij zwaarder gewogen dan een uitbrei

ding waarbij gebruik wordt gemaakt van een bestaande zuivering. Dit komt in de score tot uitdrukking. Een zeer 
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gering, vergelijkbaar effect blijft ats gevolg van het inrichten van de winplaatsen. Dit is tot uitdrukking gebracht In 

een score - i . 

De effecten voor het deelaspect archeologie onderscheiden zich met name door de te verwachtten archeologische waar

den ter plaatse van de winplaatsen en de ieidingtracés. In de voorkeursvarianten loopt een leidingtracé door Leidsche 

Rijn, een gebied met hoge archeologische venAiachtingen, Daarom scoren deze varianten slechter dan het MfvlA. 

Ter beoordeling van de cultuurhistorische objecten zijn berekende zettingen als maatgevend criterium genomen. 

De effecten worden als te verwaarlozen beoordeeld. Mitigatie levert dus geen andere beoordeling op. 

Aardwetenschappelijke waarden worden niet beïnvloed en scoren dus o. 

Tabel 4.2a Beoordeling van de effecten op landschap 

Variant Landschapswaarde Archeologie Cultuurhistorie Aardwetenschappelijke waarden 

VA-PV1 -1 -3 0 0 

VA-PV2 -1 -3 0 0 

VA-POV3 -1 -3 0 0 

VA-LV) -1 -3 0 0 

MMA-0V1 - j •1 0 0 

Als gevolg van het opnemen van een zuivering in bijvoorbeeld bestaande bebouwing of bij nieuwbouw rekening te 

houden door bijvoorbeeld laagbouw te realiseren, kan een mitigerend effect worden bereikt. De MMA-variant gaat 

daardoor op de maatlat iets beter presteren. 

Wanneer archeologische waarden worden aangetroffen zal hier bij de inrichting en aanleg zeker rekening mee worden 

gehouden. Hiervoor dient het veldonderzoek dat wordt voorzien. Mitigatie als zodanig levert geen andere beoordeling 

voor dit aspect op. 

Tabel 4.1b Beoordeling van de effecten op landschap bij mitigatie 

Variant Landschapswaarde Archeologie Cultuurhistorie 

VA-PV1 -1 •3 0 

VA-PV2 -1 -3 0 

VA-POV3 -1 -3 0 

VA-LVi -1 •3 0 

MMA-OVi -2 -1 0 

Aardwetenschappelijke waarden 

O 

o 

o 

o 

o 

4.2.3 Bodem- en grondwaterverontreinigingen 
£r worden door het voorgenomen initiatief naar ven/vachting geen bodem- en grondwaterverontreinigingen negatief 

beïnvloed. De beoordeling voor dit aspect is in onderstaande label opgenomen. Voor én na mitigatie blijft de score 

uiteraard gelijk. 

Tabel 4.3 Beoordeling van de effecten op bodem- en grondwaterverontreinigingen 

Variant Bodem- en grondwaterverontreinigingen 

VA-PVi o 

VA-PVz o 

VA-POV3 O 

VA-LVi o 

MMA-OVl O 
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4.2.4 Energie en grondstoffenverbruik 
Voor dit aspect is onderscfieid gemaakt in ctiemicaliëngebruik, energieverbruik, waterveibruik en afvalproductie. De effec

ten op de verschillende deelaspecten levert voor alle varianten een zeer gering negatief effect op en zijn voor alle 

varianten vergelijkbaar, ook na mlligatie. 

Tabel 4.4 Bfoordelfng van de tfftcttn op energie- en gnndstoffenverbnilk 

Variant Che mica Kin verbrulh Energieverbruik Waterverbruik Afvalproductie 

VA-PVl 

VA-PVï 

VA-POVJ 

VA-LVl 

MMA-OVl 

•1 

-1 

-1 

•I 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

-1 

4.2.5 Landbouw 
Door het initiatief treden geringe effecten op ten aanzien van de landbouwopbrengstwijzigingen. Het uit productie nemen 

van landbouwareaal is niet aan de orde. In een enkel geval is er zelfs sprake van een verbetering ten opzichte van 

de doelrealisatie (VA-PV2) . Mitigatie levert plaatselijk kleine verbeteringen op, dit heeft echter geen effect op de score. 

Tabtl 4-5 Beeordeling van de effecten op landbouw 

Variant Landbouwopbrengstwijzigingen 

VA-PV1 

VA-PV2 

VA-POV3 

VA-LVi 

MUA-OV1 

H 
-1 

o 

-I 

-I 

-1 

4.2.6 Ruimtegebruik 
Bij het ontwerp van de verschillende varianten is door Hydron gezocht naar een optimale inrichting van de ruimte op 

zowel de locatie als daarbuiten. Mitigerende maatregelen zullen derhalve voor dit aspect niet tot andere scores leiden. 

Het ruimtegebruik is bij de MMA-variant het grootst omdat daar een nieuwe zuivering zal worden gerealiseerd. Dit is 

terug te vinden in de score voor het aspect ruimtegebruik op de locatie. 

Mitigatie is voor dit aspect niet aan de orde (zie hoofdstuk 3}. De scores veranderen derhalve niet. 

Tabel 4-6 Beoordeling van de effecten op iiet fujmtegebruik 

Variant Ruimtegebruik op locatie Ruimtebeslag leidlngtracé Beperking agv groiHhnterbMChennlngsgebfed 

VA-PVl 

VA-PV2 

VA-POVj 

VA-LVt 

MMA-OVl 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

-2 

-I 

-2 

-I 

4.2.7 Winningen van derden 
Er vallen geen winningen van derden binnen het invloedsgebied van de verschillende varianten. De beoordeling levert 

derhalve een vergelijkbare score voor dit aspect, Mitigatie is niet aan de orde en levert dus ook geen andere score op 

voor dit aspect. 
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Tabel 4-7 Beoordeling van de effecten op winningen van derden 

Variant 

VA-PVi 

VA-PV2 

VA-P0V3 

VA-LVI 

MIWA-OVl 

Effect op winningen van derden 

O 
O 

o 
o 
o 

4.2.8 Bedrijfsmatige aspecten 
Zoals In het deelrapport effecten en duurzaamheid Is beschreven Is ook bij de uitwerking van de varianten voor dit aspect 

gekozen vooi een rangordening. Dit Is tot uitdrukking gebracht door een 1 toe te kennen wanneer de variant slecht 

scoort, een 5 wanneer de variant als minst slechtste scoort (ïie de tabel met subjectieve criteria in deelrapport 

'effecten en duurzaamheid'). 

Hier is deze rangordening vervolgens vertaald naar een schaal van -1 tot -5, waarbij een rangordening van 1 resulteert 

in een score -5 en een rangordening van 5 resulteert In een score -L 

Van mitigatie kan bij dit aspect niet echt worden gesproken omdat bij hel ontwerpen van de verschillende varianten 

reeds uitgegaan is van een zo optimaal mogelijk ontwerp. Enkeie uitgangspunten daarbij (zoals bijvoorbeeld de wijze 

van winnen) zijn inherent aan de aard van het Initiatief. 

Tabel 4.8 Beoordeling varianten op bedriyfs ma tig e aspecten 

Variint Kosten Ruwwater- Bodem grw Spreiding Kostenrisico Grond Fasering Bestuurlijk/ Bereik

kwaliteit veront leidingen verwerving jurtdiich baarheid 

VA-PVl -1 -2 -2 -1 -1 -4 -1 5 - i 

VA-PV2 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -1 5 -3 

VA-POVi -1 -a -2 •1 -1 -4 -1 -5 -3 

VA-LVl -1 -2 -2 -I -I -4 -1 -5 -3 

MMA-OVl -i -2 -2 -1 -3 -3 •1 -5 -3 

4.2.9 Duurzaam beschikbaar grondwater 
Voor dit aspect is op basis van onder andere modelberekeningen per deelaspect het effect bepaald. De verschillen tussen de 

varianten onderling zijn klein. Mitigerende maatregelen zijn niet aan de orde omdat hierbij dan onder andere moet 

worden gedacht aan een principieel andere winwijie {bijvoorbeeld oppervlaktewater) of een ander ontwerp (andere 

windieptes). Met mttlgatle van bijvoorbeeld de effecten op het zoet-brak grensvlak is al bij het ontwerp van de varianten 

rekening gehouden. De hier gepresenteerde scores zijn dus de scores met daarin impliciet de mitigerende maatregelen. 

Tabel 4.$ Beoordeling van de effecten op het aspect duurzaam beschikbaar grondwater 

Variant Fluxverandering diep Fluxverandering top Ontwikkellr ig diepe Invloed op loet-brak Schaaleffea 

waterkwaliteit grentviak 

VA-PVl -2 -1 -2 -1 -3 

VA-PV2 -2 •1 -2 •1 •3 

VA-POV3 -1 -1 •2 •I •4 

VA-LVl -2 •1 -2 -I •3 

MMA-OVl -2 -1 -5 -1 -3 
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4.2.10 Verdroging 
Voor de beoordeling van de effecten voor dit aspect wordt verwezen naar bet basisrapport ecologie. Eventuele verdroging 

als gevolg van dit initiatief moet in het licht worden gezien van de positieve effecten als gevolg van het sluiten van 

winningen op de Utrechtse Heuvelrug door Hydron. Berekeningen die in het kader van die evaluatie worden uitge

voerd (EVUH: Effecten van Verdrogingbestrijding op de Utrechtse Heuvelrug) zijn echter op het moment van schrijven 

van dit rapport nog niet beschikbaar. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat het sluiten van winningen op de Utrechtse 

Heuvelrug een positief effect zal hebben, Of dat positieve effect "overlapt' met de gebieden waar als gevolg van het 

initiatief 'negatieve' effecten worden berekend en dus zorgt voor 'mitigatie" ervan, is op voorhand niet te zeggen. 

4.2.11 Overige criteria 
De beoordeling van de effecten voor dat criterium komen overeen met de onderscheiden deelaspecten die gerekend worden 

tot het hoofdaspect 'energie- en grondstoffenverbruik'. Hiervoor wordt dan ook venwezen naar paragraaf 4.2.4. 

De hier uitgevoerde beoordeling en verkregen scores zijn samengevat weergegeven In een overzicht in bijlage 1, 

4.3 GESTANDAARDISEERDE SCORES 
De scores die uit de beoordeling volgen zijn vervolgens gestandaardiseerd naar een waarde tussen o en 1, waarbij o de 

slechtste score en 1 de beste score vertegenwoordigd. De gestandaardiseerde scores zijn weergegeven in bijlage 2. 

Opgemerkt wordt dat de gestandaardiseerde scores van variant VA-POVj neerwaarts zijn bijgesteld om zodoende een 

eerlijke vergelijking mogelijk te maken met de andere varianten. Dit is gedaan omdat bij deze variant uitgegaan wordt 

van een lager totaal onttrokken debiet (5 Mm^ per jaar tegenover 5,5 Mm^ per jaar bij de andere varianten). De gestan

daardiseerde scores voor deze variant zijn daarom vermenigvuldigd met een factor 0.91 (5/5.5). 

4.4 GEWICHTENSET 
De gewichtenset waarmee de gewogen totaalscore is vastgesteld is gelijk aan die waarmee de 11 alternatieven zijn afge

wogen. Omwille van <te leesbaarheid van dit deelrapport is de gewichtenset hier nogmaals, als tabel 4.10, opgenomen. 

Ook nu is bIJ de milieuaspecten aan het aspect natuur het zwaarste gewicht toegekend. De deelaspecten die onder

deel uitmaken van natuur worden allen even zwaar meegewogen, evenals de subaspecten. De overige gewichten zijn 

door Hydron Advies & Diensten, op basis van expert judgement, bepaald waarbij, zoals al eerder is aangegeven, een 

relatie is gezocht met de (WER OEDl. 



'' Beoordeling van de varianten 

Tabel 4.10 CewUhtenset 

Milieuaspect Deelaspect Relatief belang Gewicht 

deelaspect 

hydrologie |' ' ' |Z'E''^E grondwaierkwalltelt diepe pakketten 

veranderingen znet-brak grondwater 

natu UI aantasting van de pehs en vogel- en habitattkht- lijn gebieden 

als gevolg van veidrogtng en veigravlng 1) 

effecten op soorten flora en faunawet en vogel- en liabitattlcfitll|n a) 

aantasting terresirlstlie vegetaties als gevolg van veranderingen 

van de gfondwal eist and en/of kwelflui j) 

aantasting aqualliche vegetaties 

1-5 

J.5 

landschap, archeologie 

en cultuurhistorie 

landschapswaarden en -beeld 

aanwezigheid archeologische waarden 

cultuurhistorische objecten 

aantasting aardweienschappelljke waarden (vergraving) 

bodem- en gnw.vetontielnlglngen aanwezigheid 

energie en grondstoffenveibulk, chemlcaliëngebrulk 

afvalproduct Ie eneigievecbrulk 

waterverbruik 

afvalproduct Ie 

Overige aspecten Deelaspect Relatief belang Gewicht 

deelaspect 

landbouw landbouwopbrengstwljzigingen 

ruimtegebruik ruimtegebruik op locatie 

ruimtebeslag leldlngtracé 

bepeiking gebruik a.g.v. grondwaterbeschermingsgebied 

luwwaterkwalltelt 

bodem- en giw verontreinigingen 

spreiding 

kosienrlsico leidingen 

grondverwe n/ing 

fasering 

bestuurlt|k/jurrdisch 

bereikbaarheid 

winningen van derden binnen Invloedsgebied 1 

Bedrijfsmatige aspecten Deelaspea Relatief belang 

deelaspect 

Gewicht 

kosten 7 
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Duur iaamhe'd Deelaspect 

duumam bexMkbaoi grondwater Fluxveranderlng diepe WVP 

fluxvenndetlng topsysieem 

verandering luww^ierkwalJtelt 

invloed op 2oet-br>k grensvlak 

sciwaleffect 

verdiogjng aantasting pehs en v&h 

eflecien op soorten ff en hgrv 

effecten op soorten ff en h&v 

aaniasilng aquatlsche vegetaties 

overige crlteila ctiemlcallt^ngebrulh 

energieverbruik 

waterverbruik 

afval product Ie 

i j dft deelaspect bestaat uit de volgende subaspect en: 

Subaspecten aantasting PEHS en V&H 

verdroging 

vergraving realisatie locaties 

vergtaving aanleg leidingen 

Relatief gewicht 

2} dit deelospfct bestaat u i t de volgende subospecten: 

Subaspectenhabltatkwallteit Relatief gewicht 

effect van verdroging up pljnicii 

effect van verdroging op vogels 

effect van verdroging op amflble^n 

effect van verdroging op reptielen 

effect van verdraging op vissen 

effect van verdroging op vlinders e.a on gewerveld en 

effect van verdroging op zoogdieren 

effect van vergraving op planten 

effect van vergraving op vogels 

effect van vergraving op amitbieen 

effect van vergraving op reptielen 

effect van vergraving op vissen 

effect van vergraving op vlinders e.a. ongetvervelden 

effect van vergraving op zoogdieren 

Relat lefbelang Gewicht 

deelaspect 

ï.5 

a.5 

2.5 

B 

3) Dit deelasptet bestaat uit de volgende subaspenen: 

Subaspect letrestrlsch e vegetatie Relatief geiwlcht 

aantasting UNAfs 

voorkomen ecologische soortengioepen 
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4.5 TOTAALSCORE 

De gestandaardiseerde scores zijn vermenigvuldigd rnet de gewichtenset. In onderstaande totaalscore (tabel 4.11) is 

het product van deze stap weergegeven. In bijlage 3 zijn de scores voor de sub- en deelaspecten opgenomen, 

In tegenstelling tot de afweging tussen de 11 alternatieven is voor het aspect landbouw nu een norm gehanteerd 

welke wel een effect vergelijking mogelijk maakt. 

De (totaal) score voor de hoofdaspecten is in een grafiek weergegeven. In tabel 4,12 zijn in volgorde van 'behaalde 

scorepunten' de alternatieven van hoog naar laag weergegeven. 

In figuur 4.1 zijn de behaalde totaalscores als staafdiagram weergegeven. 

Tabtl 4.tl Totaalicore hoofdaspecten 

Hoofdaspecten 

Milieu 

VA-PVi VA-PV2 VA-POV3 VA-LVl MMA-OV1 

Hydiologle 

Notuur 

Landschap 

Bodem en grondnoteiverontrflniglngen 

tnergie en grondstoffenverbtulk 

Totaal militu 

0.070 0,070 0,064 0,070 

0,257 0,257 0,270 0.257 

0,144 0.144 0,131 0.144 

o,too 0.100 0,091 0.100 

0,160 O.IËO 0,145 0,160 

o,ni 0,731 0,701 0.73» 

0,060 

0,303 

0,16S 

0,100 

0.160 

0.7S' 

Overige 

Landbouw 

Kuimtegebruik 

Winningen van derden 

Totaal overige 

0.240 0,300 0.2)3 0.240 

0.396 0.396 0.404 0,396 

0,100 0.100 0.091 0.100 

0.7Ï6 0.796 0.713 0.736 

0,240 

0,408 

0,100 

0,748 

Bedrijfsmitlge 

Kosrc" 

Andere 

Totaal bedrijfsmatige 

Ouurziamheid 

Duufzoöm beiMkbam grondwater 

Verdroging 

Overige criterlo 

Totaal duurzaamheid 

0,560 0,560 0,509 0,s6o 

0,i6g 0,168 0,153 0.168 

OJU OJIS 0,662 0,718 

0,384 0.384 0,338 0,384 

0,193 o,i9ï 0,202 0,193 

0,080 0.080 0,073 0.080 

0,657 0,657 0,613 0,657 

0.420 

0,161 

O.5I3 

0,348 

0,218 

0,080 

0,656 

Tabel 4.12 Score-volg orde varianten, per hoofdaspect 

Aspect Bett icorcnd Slechtst scorend 

Milieuaspect MMA-OV1 

Overige aspecten VA-PV2 

Bedrijfsmatige aspecten VA-PVi 

Duuriaamheld VA-PVi 

VA-PVI VA-PV2 VA-LVl VA-POV3 

VA-PVl VA-POVj VA-LVl MMA-OVl 

VA-PV2 VA-LVl VA-POV3 MMA-OVl 

VA-PV2 VA-LVl rvlMA-OVl VA-POV3 

Het MMA scoort voor de milieuaspecten het hoogst. Zoals kan worden venwacht scoren de verschillende varianten 

waarbij het voorkeursalternatief als basis heeft gediend, voor een groot aantal aspecten vergelijkbaar. 

Voor de hoofdaspecten scoort variant VA-POV3 lager dan de andere voorkeursvarianten. De belangrijkste reden voor 

de lagere scores bij deze variant is de neerwaartse bijstelling van de scores omdat bij deze variant 0.5 miljoen m ' per 

jaar minder gewonnen gaat worden dan bij de andere varianten. Ondanks deze neen^raartse bijstelling scoort deze 
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variant voor de deelaspecten natuur en verdroging nog steeds relatief hoog. De variant VA-PV2 scoort merkbaar hoger 

voor de overige aspecten, dit komt door de meest positieve score voor landbouw. 

Verder valt op dat de scores voor alle varianten (inclusief het MMA) dicht bij elkaar liggen, met uitzondering van de 

bedrijfsmatige aspecten. 

De eindscore voor de verschillende aspecten ligt bij de uitwerking van de varianten iets lager dan de score die het VA 

en MMA bij het vergelijken van de 11 alternatieven bereikten. Dit wordt onder andere veroorzaakt door bijgestelde 

waarderingen als gevolg van het verkrijgen van meer inzicht in details tijdens de uitwerking van de alternatieven. 

Verder zijn er een aantal natuurgebieden •bijgekomen' en is een groter invloedsgebied (als gevolg van het 2 cm ver

lagingscriterium) beschouwd. Hierdoor is onder andere het Habitatrichtiijngebied Groot-Zandbrink in hel invloeds

gebied van het MMA en het invloedsgebied van enkele VA-varianten komen te liggen. 
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Varianten 

F/guur 4.1 Totaaheott fwatdasptcten 

De voorkeursvariant 

Alles wegende heeft variant VA-POV3 de voorkeur van Hydron, Naast de locatie Blokland (ook opgenomen in de varianten 

PVi en PV2) is hier gekozen voor een puttenveld dat dicht tegen de huidige winning van Woudenberg ligt. 

Op deze nieuwe locatie (Woudenberg zuid) wordt 2 Mm'/ja^r onttrokken in tegenstelling tot de 2.5 MmVjaar die op 

de locaties Voskuilerdijk noordoost en noordwest zullen worden onttrokken (varianten PVi en PV2). De totale onttrek-

kingshoeveelheid van deze variant bedraagt dan dus 5 Mm* /jaar. in tegenstelling tot de 5,5 Mm' /jaar bij de overige 

varianten. 

Deze variant scoort na het MMA als beste voor het aspect natuur en voorziet in een capaciteitsknelpunt in de om

geving van Woudenberg/Veenendaal. 



5 BESPREKING EFFECTEN 

S.1 INLEIDING 
De varianten die zijn onderscheiden, zijn ontstaan vanuit hel voorkeursalternalief (alternatief n) en het meest milieu

vriendelijk alternatief (alternatief i): 

Tabel 5-) Meest Mllleuvrlendeli}h Alternatief 

Locaties MmVlr WVP Zuivering 

Uitbreiding Nieuwegein 2.5 

Nieuw Achten/eld 3.0 

3 

3 

zuivering op Achterveld en Nieuwegein 

Tabel $.2 Voorkeurs alternatief 

Locaties MmVJr WVP Zuivering 

Nieuw Polder Blokland 3.0 3 zuivering op locaties De Meern en Woudenberg 

Nieuw Woudenberg 2.5 3 

De varianten onderscheiden zich door een variatie in winplaats (PVi. PV2. POV3), variatie in het te volgen leidinglracé 

(LVi) of een variatie in totale ontlrekkinghoeveelheid (POVJ). 

In de effectbeschrijving worden de varianten aan verschillende aspecten getoetst. De onderlinge verschillen lussen de 

VA-varianten zijn logischerwijs klein. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door variant VA-POV3, daar wordt per jaar 

5 M m ' onttrokken. Bij de andere varianten is dat 5,5 M m ' per jaar. Voor dit verschii wordt bij de beoordeling overigens 

wel gecompenseerd. Ook de verschillen tussen de VA-varianten en de MMA-variant zijn klein. Dat is op zich niet 

verwonderlijk want bij de vergelijking van de i ' aiternalieven scoorden deze twee alternatieven vergelijkbaar hoog. 

Zoals gezegd zijn de onderlinge verschillen klein. Hier zal een beschrijving van de effecten worden gegeven waar zal 

worden stilgestaan bij de verschillen die wel optreden. 

S.2 MITIGERENDE MAATREGELEN 
De mitigerende maatregelen die kunnen worden getroffen komen voor de verschillende varianten op hoofdlijnen met 

elkaar overeen. Dit komt omdat de varianten zijn gebaseerd op alternatieven die gelijkwaardig hoog scoren, De;e 

mitigerende maatregelen zijn hier opgenomen. Als er mitigerende maatregelen zijn die specifiek gelden voor een 

bepaalde variant worden die bij de beschrijving van die variant, in de volgende paragraven genoemd. 

De mitigerende maatregelen bestaan algemeen uit: 

• zorgvuldig plannen van leidingtracés (vooraf inventariseren van de voorkomende soorten of de aanwezigheid van 

elementen die een potentieel biotoop vormen voor bepaalde beschermde soorten); 

• goed faseren van de werkzaamheden (bijvoorbeeld aanleg in gebieden met hoge avifaunistlsche waarden buiten 

het broedseizoen): 

• tijdens graafwerkzaamheden sparen van opgaande beplanting en de plaggen van waardevolle vegetaties terug

plaatsen: 

• waar mogelijk middels peilopzet de (geringe) gevolgen op de grondwaterstand compenseren, hierbij dient de 

hoeveelheid extra waterinlaat zoveel mogelijk te worden beperkt: 

• ontzien van IKAW (mogelijke archeologische waarden) door onderzoek voorafgaand aan de aanleg van leidingen; 

• waar mogelijk beperkte peilopzet in UNAT gebieden. 
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5.3 VARIANT VA-PV1 
De winplaats bij deze variant Is gesitueerd nabij de Voskuilerdijk, in de omgeving van Woudenberg. Er worden ats gevolg 

van de geplande onttrekking geen grote veranderingen in de grondwaterkwaliteit van de diepe watervoerende pakket

ten venwacht. Zuivering van het opgepompte water zal plaatsvinden op de bestaande zuivering te Woudenberg. 

Het puttenveld nabij de Voskuilerdijk bevindt zich in een archeologisch attentiegebied. Dit is ook het geval bij variant 

VA-LVi. daar wordt immers van dezelfde winplaatsen uitgegaan als bij deze variant. Bezwaarlijk hoeft dit niet te zijn: 

inventariserend archeologisch onderzoek, bijvoorbeeld met behulp van proefsleuven, kan eventuele schade voor dat 

aspect voorkomen. 

Het puttenveld te Blokland is gepland even ten zuiden van het resen/aatgebied Broek en Blokland. Het leidingtracé 

naar de zuivering in De Meern (in de variant LVi naar Linschoten) wordt om het reservaatgebied geleid. Het leiding

tracé loopt daardoor grotendeels door weilanden zonder natuurfunctie. Op enkele plekken worden kleine stukken nat 

hakhout en griend en gemengde loofbosjes doorsneden. Dit wordt beoordeeld als een zeer gering negatief effect. 

Het puttenveld aan de Voskuilerdijk noordwest ligt niet in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur of andere 

beschermde gebieden, het ruwwater leidingtracé echter wel. Het tracé loopt vrijwel langs de liniedijk (Crebbelinie) 

waarop onder andere droog en natte schraalgraslanden aanwezig zijn. In de dijk zal echter niet worden gegraven. 

waar nodig zal (als mitigerende maatregel) onder de dijk door geboord worden. Daardoor worden de natuurtypen 

niet aangetast. 

Als gevolg van de grondwateronttrekking zal de grondwaterstand aan maaiveld kunnen dalen. Met name een ver

laging van de CVC en GLC zijn daarbij van belang. Als gevolg van de winning te Blokland kan de grondwaterstand 

enkele centimeters da/en in de Habttatrichtlijngebieden Luistenbuul en Koekoekse Waard. !n Broek en Blokland 

bedraagt de verlagingen van de CLG maximaal 6 cm. De habitatrichtlijngebieden Luistenbuul en Koekoekse Waard 

zijn gelegen in de uiterwaarden. In dit robuuste riviersysteem komen grote variaties in grondwaterstanden voor. 

Een berekende verlaging van enkele centimeters leveren naar verwachting geen merkbare effecten op, Mitigatie zou 

daar kunnen plaatsvinden door middel van peilopzet. 

De geplande winning aan de Voskuilerdijk noordwest leidt naar verwachting lot een verlaging van de CLG met 2 tot 

5 cm in het Habitatrichtlijngebied Groot Zandbrink, Deze kleine verlaging kan negatieve gevolgen voor dit reeds aan 

verdroging blootstaande gebiedje hebben. Naar verwachting neemt de doelrealisatie als gevolg van deze grondwater

standdaling met meer dan i% maar met minder dan 5% af, Mitigatie door middel van peilopzet is vanwege de afhan

kelijkheid van diepe kwel niet wenselijk. Door de reeds verdroogde staat van het gebied Is het niet uit te sluiten dat 

door de extra (kleine) grondwaterstanddaüng, soorten zullen verdwijnen. Deze variant is de enige voorkeursvariant 

waarbij de maximale verandering van de CLG >i5 cm is. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de streng 

beschermde Kleine modderkruiper (vissoort), maar deze soort komt zeer algemeen voor. 

De resulterende lagere grondwaterstanden hebben alleen een. naar verwachting, matig negatief effect voor planten 

(de ecologische soortgroepen). Voor de overige ecologische aspecten is sprake van een gering of zeer gering effect. 

Als gevolg van de geplande onttrekkingen nabij Blokland kunnen zettingen aan maaiveld optreden. Nabij Woudenberg 

is geen sprake van een zettinggevoelige ondergrond. Zettingen in een gebied als Blokland zijn met name een bezwaar 

wanneer cultuurhistorische objecten daaraan blootgesteld worden. De berekende zettingen zijn echter dermate klein 

dat bij de bekende cultuurhistorische objecten geen schade moet worden gevreesd. Als gevolg van de geplande 

onttrekkingen zijn mogelijk nog effecten op bodemverontreinigingen en winningen van derden te verwachten. 

Een analyse van deze effecten leidt tot de conclusie dat deze effecten niet van betekenis zullen zijn. Het onttrekken 

van grondwater bij het voorgenomen initiatief leidt tot een, in verhouding tot andere winmethoden, laag energie- en 

grondstoffenverbruik. Ook de afval product ie en het waterverbruik is laag. Ten opzichte van de andere varianten 

onderscheidt deze variant zich daar niet in. Als gevolg van de (geringe) grondwaterstandsverlagingen is er een geringe 

afname van de zogenaamde doelrealisatie voor landbouw. Deze is bepaald door het berekenen van de toename van de 
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droog- en natschade voor het hele invloedsgebied. Door grondwaterstandverlagingen te realiseren in (voor land

bouw te) natte gebieden kan voor dit aspect ook een positief effect worden behaald. Dit is echter bij deze variant niet 

aan de orde. 

Het ruimtegebruik bij deze variant is beperkt, dit komt doordat er geen nieuwe zuiveringen zullen worden aangelegd 

en er geen grondwaterbeschermingsgebieden hoeven te worden ingericht. Wat dat betreft is deze variant vergelijk

baar met de andere voorkeursvaiianten. Het leidingtracé is. ten opzichte van de varianten POV3 en LVi, circa 2 itm 

langer. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat bij deze variant de winplaatsen het verst van de te gebruiken zuivering 

(Woudenberg) gelegen zijn. 

Als tenslotte naar het aspect duurzaamheid wordt gekeken scoort het voorgenomen initiatief relatief hoog. Alle 

varianten gaan uit van het onttrekken van diep grondwatei. Daarmee onderscheidt deze variant zich verder niet van 

de overige varianten. 

Geconcludeerd kan worden dat bij deze variant, net als bij de andere varianten, geen significant negatieve effecten 

voor de beschouwde aspecten zullen optreden. Aandachtspunt zijn de mogelijke effecten voor het aspect natuur. 

Er worden (geringe) grondwaterslandsverlagingen verwacht in natuurgebieden die reeds onder druk staan 

[Groot Zandbrink) of gebieden waar dergelijke veranderingen politiek gevoelig kunnen zijn (Blokland). 

5.4 VARIANT VA-PV2 
De winplaais bij deze variant is eveneens gesitueerd nabij de Voskuilerdijk maat nu ten noordoosten van Woudenberg. 

Ook bij deze variant worden als gevolg van de geplande onttrekking geen grote veranderingen in de grondwater

kwaliteit van de diepe watervoerende pakketten verwacht. 

De effecten voor locatie Blokland komen overeen met die in variant PVi. Voor de algemene beschrijving van die effec

ten wordt verwezen naar paragraaf 5.3. 

Ook het puttenveld aan de Voskuilerdijk noordoost ligt niet in de Provinciale Ecologische Hoofdstruauur of andere 

beschermde gebieden, het ruwwater leidingtracé echter wel. Het tracé loopt grotendeels door een kleinschalig land

schap met veel laanbeplantingen en bosjes. Dit kan schade aan oude bomen tot gevolg hebben. De leiding zal onder 

het kanaal, de dijk en de provinciale weg door geboord worden. Daardoor worden natuurtypen niet aangetast. De 

leiding loopt door een gebied waar een archeologische middelhoge tot hoge verwachtingswaarde aan toegekend is. 

Inventariserend bodemonderzoek, voorafgaand aan de aanleg, zal waarschijnlijk moeten worden uitgevoerd. 

De geplande winning aan de Voskuilerdijk noordoost leidt naar verwachting, net als bij variant PVi, tot een verlaging 

van de GLG met 2 tot 5 cm in het Habitatrichtlijngebied Groot Zandbrink. Deze kleine verlaging kan negatieve gevol

gen voor dit reeds aan verdroging blootstaande gebiedje hebben. Naar verwachting neemt de doelrealisatie ook bij 

deze variant met meer dan 1% maar met minder dan 5% af. Opvallend is dat deze beïnvloeding van soorten bij deze 

variant met name wordt veroorzaakt door een kwelfluxverandering van 1 tot 5%. 

De resulterende lagere grondwaterstanden hebben een. naar verwachting, matig negatief effect voor planten 

(de ecologische soortgroepen). Voor de overige ecologische aspecten is sprake van een gering of zeer gering effect. 

Ook bij deze variant zijn geen negatieve effecten op bodemverontreinigingen en winningen van derden te verwachten. 

Bij deze variant is, als enige, sprake van een geringe toename van de zogenaamde doelrealisatie voor landbouw. 

Het inrichten van een puttenveld op de locatie Voskuilerdijk noordoost leidt tot een per saldo (inclusief Blokland) 

positief effect voor de doelrealisatie landbouw. 

Het ruimtegebruik is ook bij deze variant beperkt, ook hier zijn geen nieuwe zuiveringen benodigd en hoeven er geen 
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grondwaterbeschermingsgebieden te worden ingericht. Wat dat betreft is deze variant vergelijkbaar met de andere 

voorkeursvarianten. Het leidlngtracë Is nagenoeg even lang als bij variant PVi. 

Als tenslotte naar het aspect duurzaamheid wordt gekeken scoort het voorgenomen initiatief goed. Alle varianten 

gaan uit van het onttrekken van diep grondwater. Daarmee onderscheidt deze variant zich verder niet van de overige 

varianten. 

5.5 VARIANT VA-P0V3 
Ook bij deze variant worden als gevolg van de geplande onttrekking geen grote veranderingen in de grondwaterkwalitelC 

van de diepe watervoerende pakketten verwacht. 

Het puttenveld Woudenberg zuid en het ruwwatertracé liggen w/el In de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. 

Het tracé loopt langs natte schraaigraslanden en voor een klein deel door vochtig schraaigiasland. Eén put van het 

puttenveld valt ook net binnen dit vochtig schraalgrasland. De leiding loopt door een gebied waar een archeologische 

middelhoge verwachtingswaarde aan toegekend is. Inventariserend bodemonderzoek, voorafgaand aan de aanleg, 

zal waarschijnlijk moeten worden uitgevoerd. 

De geplande winning Woudenberg zufd leidt naar venwachting, als enige voorkeursvariant, niet tot een verlaging van 

de GLC in Natuurbeschermingswetgebieden en Habitatrichtlijngebieden zoals Groot Zandbrink. Dit komt door de klei

nere onttrekkingshoeveelheid in combinatie met de wat zuidelijker ligging van deze locatie. 

De resulterende lagere grondwaterstanden hebben ook bij deze variant een, naar verwachting, matig negatief effect 

voor planten [de ecologische soortgroepen). Voor de overige ecologische aspecten is spral<e van een gering of zeer 

gering effect. 

Ook bij deze variant zijn geen negatieve effecten op bodemverontreinigingen en winningen van derden te verwach

ten. Het onttrekken van grondwater bij het voorgenomen Initiatief leidt tot een, in verhouding tot andere winmetho-

den. laag energie- en grondstoffenverbruik. Ook de afvalproductie en het waterverbruik is laag. Ten opzichte van de 

andere varianten onderscheidt deze variant zich enigszins door een lager onttrekkingsdebiet. Ook bij deze variant is. 

als gevolg van de (geringe) grondwaterstandsverlagingen, er een geringe afname van de zogenaamde doelrealisatie 

voor landbouw. Deze is echter zeer klein (0,009%). 

Het ruimtegebruik is ook bij deze variant beperkt, ook hier zijn geen nieuwe zuiveringen benodigd en hoeven er geen 

grondwaterbeschermingsgebieden te worden ingericht. Wat dat betreft is deze variant vergelijkbaar met de andere 

voorkeursvarianten. Het leidlngtracé is, dankzij de ligging ten opzichte van de huidige winning te Woudenberg circa 

1 km korter dan de tracés In de varianten PV1 en 2. 

Als tenslotte naat het aspect duurzaamheid wordt gekeken scoort het voorgenomen initiatief relatief hoog. Alle 

varianten gaan uit van het onttrekken van diep grondwater. Bij deze variant wordt echter minder grondwater ont

trokken hetgeen als meer duurzaam kan worden opgevat. 
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5.6 VARIANT VA~LV1 
Het enige verschil met variant PVi is dat de zuivering van het opgepompte water in Blokland zal plaatsvinden op de 

bestaande zuivering te Unschoten in plaats van De Meern. Voor de effecten als gevolg van de nieuwe winning te 

Woudenberg (Voskuilerdijk noordwest) wordt verwezen naar paragraaf 5.3. 

Het leidingtracé naar de zuivering in Linschoten wordt westelijk om het reservaatgebied Broek en Blokland geleid. 

Dit tracé doorsnijdt vochtig grasland, vochtig hakhout en griend. Een kleine restschade is het effect, ter plaatse van 

het tracé kan geen hakhout meer worden geplant. 

Het leidingtracé gaat vlak langs een terrein waaraan archeologisch een hoge waarde is toegekend en waar omheen 

een groter gebied ligt waar aan een hoge archeologische verwachting is toegekend. Inventariserend veldonderzoek 

voorafgaand aan de aanleg kan noodzakelijk zijn. 

Het leidingtracé bij deze variant is ruim 3 km korter dan het tracé in variant PVi en daarmee de kortste van de 

vijf varianten. 

5.7 VARIANT MMA-0V1 
De nieuwe winplaats te Nieuwegein is gelegen in een gebied dat als Provinciale Ecologische hoofdstructuur is aangegeven. 

Na aanleg van de winplaats resteert een puttenveld dat een zeer geringe verstoring in het landschap oplevert. Er zuilen 

geen ruwwaterieidingen worden aangelegd, wei moet een nieuwe reinwaierleiding naar de Utrechtse ringleiding 

worden aangelegd. 

In Achterveld zal naast een nieuwe winplaats ook een nieuwe zuiveringvoorziening worden aangelegd. Deze is niet in 

een PEHS of anderszins beschermd gebied gelegen, maar heeft wel. ten opzichte van de andere varianten, het grootste 

ruimtegebruik tot gevolg. Het leidingtracé kan om een gebied, waarin onder andere schraalgrasland en bloemrijk 

grasland voorkomen, worden geleid. Een ander deel van het tracé (in totaal circa 850 m) doorsnijdt de Provinciale 

Ecologische Hoofdstructuur In Gelderland. Het tracé loopt echter langs wegen, waardoor de natuur belangrijk minder 

zal worden verstoord. 

Er worden als gevolg van de geplande onttrekking geen grote veranderingen in de grondwaterkwaliteit van de diepe 

watervoerende pakketten verwacht. De puttenvelden zijn niet gelegen in gebieden waar archeologische waarden 

worden vermoed. Vooraf zal nog contact worden opgenomen met de provinciaal-archeoloog. 

Ook in deze variant worden verlagingen van de GVC (> 5 cm) en CLC (2-5 cm) venwacht in het Habitatrichtlijngebied 

Groot Zandbrink. Zoals ook beschreven in variant PVi kunnen deze kleine verlagingen negatieve gevolgen voor dit 

reeds aan verdroging blootstaande gebiedje hebben. Naar verwachting neemt de doelrealisatie met meer dan 1% maar 

met minder dan 5% af. behalve voor het hakhoutbosje Broekerbos. daat neemt de doelrealisatie met meer dan 5% af. 

De resulterende lagere grondwaterstanden hebben na mitigatie alleen een, naar verwachting, matig negatief effect 

voor planten (de ecologische soortgroepen). Voor de overige ecologische aspecten is sprake van een gering of zeer 

gering effect. 

Deze variant is de enige waarbij geen significante verschuiving van de waterbalans wordt gevonden. De potentiële 

effecten op de aquatische vegetatie zijn daarmee voor deze variant nihil. 

Als gevolg van de geplande onttrekkingen nabij Nieuwegein kunnen in principe zettingen aan maaiveld optreden. 

Dergelijke zettingen zijn met name een bezwaar wanneer cultuurhistorische objecten daaraan blootgesteld worden. 

De berekende zettingen zijn echter dermate klein dat ook bij deze variant, bij de bekende cultuurhistorische objecten, 

geen schade moet worden gevreesd. Er zijn geen effecten van betekenis op bodemverontreinigingen en winningen 
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van derden te verwachten. Het onttrekken van grondwater bij het voorgenomen initiatief leidt tot een, in verhouding 

tot andere winmethoden, laag energie- en grondstoffenverbruik. Ook de afvalproductie en het waterverbruik is laag. 

Ten opzichte van de andere varianten onderscheid deze variant zich daar niet in. 

Als gevolg van de (geringe) grondwaterstandsverlagingen is er een geringe afname van de zogenaamde doelrealisatie 

voor landbouw. Deze bedraagt -0,148%. Het ieidingtracé is, na het tracé in variant VA-LVi, het kortst. 

Als tenslotte naar het aspect duurzaamheid wordt gekeken scoort het voorgenomen initiatief relatief hoog. Alle 

varianten gaan uit van het onttrekken van diep grondwater. Bij deze variant zijn de fluxveranderingen naar de pakket

ten van waaruit wordt onttrokken het kleinst. Ook de verandering van de waterbalans naar het topsysteem is kleiner 

dan bi) de VA varianten. De variant is daarmee als meest duurzaam te classificeren. 

5.7.1 Mitigerende maatregelen 
In algemene zin komen de mitigerende maatregelen overeen met die bij de VA-varianten. Aanvullend wordt hier echter 

aantoegevoegd: 

• goed faseren van de werkzaamheden (bijvoorbeeld aanleg in gebieden met hoge avifaunistische waarden buiten 

het broedseizoen). Voor gebouwen en zuivering geldt dat met name voor de nieuwe locatie in Achterveld; 

• tijdens graafwerkzaamheden sparen van opgaande beplanting en de plaggen van waardevolle vegetaties terug

plaatsen. Dit is in het bijzonder in Gelderland het geval, in het tracé dat ten behoeve van de nieuwe winning in 

Achterveld wordt aangelegd; 

• opnemen van de nieuwbouw van pompstation Achterveld in bestaande bebouwing; i 



6 GEVOELIGHEIDSANALYSE 

Om het effecr van de toegepaste gewichlenset en de gevolgen daarvan op het eindresultaat na te gaan zijn een aantal 

alternatieve gewichtensets gedefinieerd en zijn de scores voor de verschillende aspecten nogmaals bepaald. 

Hieronder zijn telkens een ailernatiewe gewichtensel en de daaruit resulterende score opgenomen. 

6.1G£WICHTENSET2 
Bij deze gewichtensel is de onderlinge gewichtsverdeling gelijk gemaakt, alle sub, deel en hoofdaspecten hebben een 

onderling evenredig gewicht gekregen. De gewichtensel is als bijlage 4 opgenomen. De score voor alle aspecten is 

in tabel 6.1 opgenomen. 

Tabel 6.1 Score volgens gewichtenset 2 

Hoofdaspecten VA-PVl VA-PVz VA-POV3 VA-LVl MMA-OVI 

Mllitu 

Hydrologie 0,140 0,140 0,127 0,140 0,120 

Natuur 0.12S 0,12S 0,135 D>12S 0,152 

tondscfiop 0,160 0,160 0.145 0,160 0,170 

Bodem en giondvtaurveiontrelnigingen 0,200 0,200 0,182 0,200 0,200 

Et)ergle tn gronditoffenverbruik 0,i60 0,160 0.145 0.160 0,160 

Totaal milieu 0,78a 0,788 0,735 0,788 0,802 

Overige 

Landbouw 0,267 0,J33 0.242 0,267 0-ï67 

Ruimtegebruik 0,222 0.222 0,222 0,212 0,222 

Winningen von derden 0,3Ï3 0,3ïï 0,303 0,333 0.333 

Totool overige 0,832 o,S89 0,768 0,83a 0,822 

Bedrijfsmatige 

Kosten 0,400 0,400 0,364 0.400 0,400 

-endere 0,263 0,263 0-239 O.263 0,250 

Totool bedrljfsmoitge 0,66] 0,663 0,S02 0,(63 0,650 

Duurzaamheid 

Duurzoambesch/l ibaor grondwater 0,213 0,213 0.194 0,213 0.200 

Verdroging 0.214 0,214 O'225 0.214 0.253 

Overige CfIterlo 0,267 0.26? 0,242 0.267 0,267 

Totaal duurzaamheid 0,694 0,694 o,Sii 0,694 0,719 

De MMA-variant komt nog steeds als beste uit de bus voor het aspect milieu, ook voor het deelaspect natuur wordt 

bij deze variant de hoogste score bereikt. Ook voor het aspect duurzaamheid scoort het MMA nu tiet hoogst. 

De VA-varianten scoren, behalve VA-POV3. voor het aspect milieu gelijk. Bedrijfsmatig scoort het MMA ruim iager dan 

de meeste VA-varianten. 
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6.2 GEWICHTENSET 3 
Bij deze gewichtenset is aan de slechtst scorende sub- en deelaspecten het zwaarste gewicht toegekend. Voor de werk

wijze wordt verwezen naar de 'vergelijking van i i alternatieven'. Zoals in tabel 6.2 kan worden waargenomen, scoort 

de MMA-varlanl desondanks nog steeds hoog voor het hoofdaspect landschap. 

Tabel S.2 Score volgens gewichtenset 3 

Hoofdaspecten 

Milieu 

VA-PVi VA-PV2 VA-TOV3 VA-LVi 

Hydrologie 

Landschap 

Bodem en giondwaterverontreinigingen 

{neigie en grondHoffcnveibruik 

rotaal milieu 

0.060 0.060 0.055 0,060 

0,152 0.152 0,269 0.152 

0,120 0.120 0.109 0.120 

0,100 0,100 0.091 0.100 

0.160 0.160 0.145 0.160 

0.59a O.S92 0.669 0,592 

Overige 

tondbomv 

fiu'mtegebrulk 

Winningen von derden 

Totaal overige 

0.000 0.000 0,000 0,000 

0,594 0,594 0.589 0.594 

0.100 0.100 0.091 0.100 

0.694 0,SS4 0,680 0,694 

Bedrijfsmatige 

Kosien 

Andere 

Totaal bedriyff matige 

Duurzaamheid 

DuuiJoom beichikbaai giondmatet 

Verdroging 

Overige crlierfo 

Totaal duurzaamheid 

0,560 0.560 0,509 0,560 

0,1S0 0,180 0,164 o,iSo 

0,740 0.740 0.fi73 0,740 

0.200 0.200 0,091 0.200 

0.114 0,114 0,202 0,114 

• ,160 0,160 0,145 0,160 

0.474 0,474 0,43< 0,474 

MMA-OVi 

0,04a 

0,1S4 

0,140 

0,100 

0.160 

0,624 

0.000 

0,594 

0.100 

0.694 

0,420 

0,180 

0,60 

0.200 

0.133 

0.160 

0,498 

VA-POV3 komt nu vooi milieu als beste naar voren terwijl voor duurzaamheid de MMA-vatiant nu als beste scoort. 

Bedrijfsmatig scoren de meeste VA-varianten ruim beter dan het MMA. 

B 

6.3 GEWICHTENSET 4 
Bi] deze gewichtenset is per hoofdaspect de nadruk, ten opzichte van gewichtenset 1, verlegd naar de minder zwaar

wegende aspecten. Bij de milieuaspecten heeft natuur een lager gewicht gekregen dan hydrologie. Bij de overige 

aspecten heeft 'winningen van derden' een groter gewicht gekregen dan 'ruimtegebruik'. Bij "bedrijfsmatige aspecten* 

zijn de kosten ondergeschikt gemaakt aan 'andere (subjectieve criteria)' en bij het aspect duurzaamheid is duurzaam 

beschikbaar grondwater ondergeschikt gemaakt aan verdroging. 



Gevoeligheidsanalyse 

Tabel 6.j Score volgens gewjcfitenset 4 

Score volgens gewichtens« 3 

Hoofdaspecten VA-PVi VA-PV2 VA-POV3 VA-LVl MMA-OV1 

Milieu 

Hydrologie 0,070 0,070 0,064 O.070 0,060 

Natuui 0,128 0,iï8 0,135 O.'ïS 0,152 

ioodschap 0,268 O.2S8 0.262 0,28S 0,336 

Bodem en grondworervefontreln/glngen 0,100 0,100 0,091 0.100 0,100 

EnergiE en gronds!offenverbfur/( 0,160 0,160 0.145 " ' '^o 0.160 

Totaal mJlfeu 0,74t 0,746 0,697 0i74£ d i to ' 

Overige 

Landbouw 0.140 0.300 o,ji8 0.240 0,240 

Rulmtegebruilc 0.066 0,066 0.067 0,066 0,068 

Winningen vonderden 0,600 0,600 0,545 0,600 0,600 

Totaal overige 0,90S 0,96C 0,831 0>90( 0>90' 

Bedrijfsmatige 

Kosten 0.240 0.240 0,118 O.24D O.18O 

Andere 0,392 0,392 0,356 0,392 0.378 

Totaal bedrijfsmatige 0,̂ 32 0,CJ2 0,575 0,tf]2 o,55t 

Duurziamheid 

Duurzoom beschifcboör grondwoter 0.IJ8 0,128 0.116 0.128 0.120 

Verdroging O.Ï85 0,385 0,405 0,385 0,455 

Overige criteria O.160 0,i60 0.145 0.'60 0,160 

rataol duurzoamheU 0,675 Oi^7i O.SiS O.SJJ 0,735 

De MMA-variani scoort nu voor én de milieuaspecten en het aspect duurzaamheid het hoogst. Op bedrijfsmatige en 

overige aspecten scoren de VA varianten het hoogst. 

6.4 CONCLUSIE 
Geconcludeerd kan worden dat de onderlinge verschillen tussen de varianten zeer klein zijn. Aanpassingen in de gebruikte 

gewichtensets maken de verschillen iets duidelijker. Duidelijk is wel geworden dat de variant MMA-OV1 bij beoorde* 

ling op de milieuaspecten vaak als beste uit de bus komt. Bij gewichtenset 3 is VA-POV3 de best scorende voor het 

aspect milieu. 



HYDRON 
Mlddfn-Nederland 

ONM: 

7 EVALUATIE 

Bij het uitwerken van het meest milieuvriendelijk alternatief en het voorkeursalternatief is meer detailinformatie verza

meld en zijn de (hydrologische) randvoorwaarden aangescherpt. Om de hydrologische effecten zo goed mogelijk te 

kunnen voorspellen is gebruik gemaakt van niet-stationaire grondwaierstromingsmodellen. Dit leidt tol meer 

betrouwbare voorspellingen van de hydrologische effecten. De verbetering op dat vlak zal voor alle elf alternatieven 

gelden en naar venwachting niet leiden tot een andere rangorde. 

Bij de vergelijking van de elf alternatieven is bij de effectbeschrijving een gebiedsomvang gehanteerd dat gebaseerd 

is op een invloedsgebied waarbij een freatische grondwaterstandsverlaging van 0,05 m en een kwelfluxverandering 

van 0,1 mm/etm optreedt. Bij het uitv^erken van het meest milieuvriendelijk alternatief en het voorkeursalternatief Is 

het stijghoogtecriterium verlaagd naar 0,02 m. Als gevolg van deze 'aanscherping' is het invloedsgebied 'uitgebreid'. 

Daardoor vallen nu meer beschermde gebieden binnen het 'invloedsgebied'. 

Deze uitbreiding én de tussentijdse aanmelding van de nieuwe Habitatrichtlijngebieden Luistenbuul en Koekoekse 

Waard hebben tot gevolg dat, In tegenstelling tot het vergelijken van de elf alternatieven, bij de uitwerking van het 

MMA en VA nu wél Habitatrichtiijn- en Natuurbeschermingswetgebieden in het 'invloedsgebied' van het initiatief 

vallen. De belangrijkste is, naast de reeds genoemde gebieden Luistenbuul en Koekoekse Waard, het verdrogings-

gevoelige gebied Groot Zandbrink in de Gelderse Vallei, De daadwerkelijke effecten zullen in de gebieden Luistenbuul 

en Koekoekse Waard naar verwachting minimaal zijn. Dit komt doordat deze gebieden in een robuust riviersysteem 

liggen waar grote fluctuaties in grondwaterstanden kunnen optreden. Op dit aspect (effecten op beschermde 

gebieden) scoren zowel het VA als MMA slecht. 

Bij de vergelijking van de elf alternatieven werd reeds onderkend dat Groot Zandbrink dicht bij de invloedsgebieden 

(verlaging gemiddelde grondwaterstand < 5 cm) van de winningen in Achterveld en Woudenberg lag. Met behulp van 

de verfijnde rekenmethode zijn de daadwerkelijke invloeden op de CVG en CLC berekend. Maximaal wordt hier een 

verlaging van de GLC en GVG berekend van respectievelijk 7 cm en 3 cm. Het gebied is reeds verdroogd, mogelijk zijn 

daar in de huidige situatie reeds soorten verdwenen. Bij de toetsing aan individuele soorten worden met name de 

effecten op ecologische soortgroepen (plantensoorten) en de UNAT's als (matig) negatief beoordeelt. Het kan echter 

niet worden uitgesloten dat door de extra (kleine) grondwaterstanddaling bepaalde soorten zodanig extra worden 

belast dat ontwikkelingsmogelijkheden van bepaalde vegetaties verder worden beperkt. 

In het kader van evaluatie rijst de vraag of de meer gedetailleerde uitwerking van het MMA en VA en dan met name 

het aspect natuur, wanneer toegepast bij de vergelijking van de elf alternatieven, tot een ander MMA of VA zou 

hebben geleid. De beoordeling en keuze van de alternatieven is gebaseerd op een groot aantal aspecten. Een belang

rijk aspect is het aspect natuur. De effecten daarop zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op hydrologische bereke

ningen. Bij de uitwerking van de effecten van het MMA en VA Is uitgegaan van andere invloedsgebieden als gevolg 

van een (lager) verlagingscriterium. Een lineaire doorvertaling naar de vergelijking van de elf alternatieven is daarmee 

niet goed mogelijk. Aangezien de elf onderscheiden alternatieven onderling weinig grote verschillen vertonen, wordt 

echter niet verwacht dat het hogere detailniveau bij bet uitwerken van het MMA en VA, wanneer toegepast op de elf 

alternatieven, tot een ander MMA en VA zou leiden. 
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HYDRON 
MlódtnUedeiland 

BEGRIPPENLIJST 

Activiteit 

Fysieke handeling van de mens die een feitelijke invloed op het milieu heeft. 

Advies Cmer 

Aanbevelingen voor de specifieke richtlijnen ten behoeve van het op te stellen MER door de commissie MER. 

Alternatief 

Een zodanige combinatie van onttrekkingen, dat voorzien kan worden in de gewenste vervangende productie

capaciteit van drinkwater. 

AMK 

Archeologische Monumentenkaart. 

Autonome ontwikkeling 

Op zichzelf staande ontwikkeling welke plaatsvindt als de voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd. 

Compenserende maatregel 

Een maatregel die opweegt tegen de omvang van het effect. 

Debiet 

Het vloeistofvolume dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt. 

Duurzaamheid van een grondwaterwinning 

Die hoeveelheid water die jaarlijks, en volgens verwachting van alle betrokken partijen, in harmonie met de andere 

belangen kan worden onttrokken. 

Ecologie 

De wetenschap van de betrekkingen tussen organismen en hun milieu. 

Flux 

Het volume water dat per tijdseenheid door een gedefinieerde doorsnede stroomt. 

Freatisch vlak 

Water in de verzadigde zone met een vrije grondwaterspiegel. 

Ceohydrologle 

Wetenschap die het grondwater onderzoekt. 

Ceomorfologie 

Betrekking hebbend op de oppervlakte en de gedaante van bet aardoppervlak. 

GHC 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand. 

CLC 

Gemiddeld laagste grondwaterstand. 



Begrippenlijst 

Grondwater 

Water beneden de het grondoppervlak, meestal beperkt tot water beneden de grondwaterspiegel'. 

Crondwaterbeschermingsgebied 

Dit is het gebied (ongeveer) gelijk aan de as-jaarsverblijftijdzone (rond een grondwaterwinplaats ten behoeve van de 

openbare drinkwatervoorziening), dal is vastgelegd in het milieubeleidsplan en het streekplan en waarvoor krachtens 

de Provinciale milieuverordening (milteubeschermingsgebied) een bijzondere regeling geldt. In het gebied is een 

aantal beperkingen ten aanzien van het gebruik van de bodem en de handelingen op de bodem vastgelegd. De rege

ling is verankerd in de Wet bodembescherming. 

IKAW 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden. 

Infiltratie 

Binnentreden van water in de bodem; naar beneden gerichte waterbeweging. 

Kwel 
Opwaarts gerichte grondwaterstroming. 

Maatlat 

Een maatlat is de schaal waarop de waarden van effecten zijn uitgezet. 

Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

Het MMA is het alternatief waarbij én hel gestelde doel én de beste bescherming van het milieu wordt bereikt. 

MER 

Milieueffectrapport. 

m.e.r. 

Miiieueffectrapportage. 

Milieu 

Het geheel van en de relaties tussen water, bodem, lucht, mensen, planten, dieren en goederen. 

Mitigerende maatregel 

Een maatregel die tot doel heeft de omvang van het effect te beperken. 

Multicriteria analyse 

Methode om alternatieven met elkaar te vergelijken op grond van verschillende beoordelingscriteria. 

Natuurgebied 

Een gebied met duidelijke natuur- en landschapswaarden die in hun planologische functie-aanduiding (mede) tot 

uiting komen. 

' Voor nadere loeiichiing op hydrologische begrippen wordt verwezen naar de 'Hydrologische woordenlijst, NHV. i o o i ' 
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Nulalternatief 

Bij hel nulalternatief wordt ervan uitgegaan dat de voorgenomen activiteit niet doorgaat. De autonome ontwikkelin

gen in het gebied maken onderdeel uit van het nulalternatief. 

OEDI 

Oeverfiltraatwatenwinning en Diepinfiltratie. 

Referentiesituatie 

Dit is de situatie waarmee de milieugevolgen van de voorgenomen activiieil worden vergeleken. 

Standaardisatie 

Score van effecten tussen o en i. 

Verdroging 

Schade aan natuur als gevolg van zowel directe effecten door vochiiekort als indirecte effecten door toegenomen 

minerallsalie en verandering in de invloed van kwel. 

Voorkeursalternatief (VA) 

Het alternatief wart de voorkeur heeft van de Initiatiefnemer, 

Waterwingebied 

Deze zone binnen het grondwaterbeschermingsgebied omval de winputten en de directe omgeving daarvan. Het grond

water heeft vanaf de grens van dit gebied minimaal zestig dagen nodig om de pompputten te bereiken. Binnen dit 

gebied moet elk risico van verontreiniging worden voorkomen. De bescherming zal hier dus strenger en uitgebreider zijn 

dan in het grondwaterbeschermingsgebied. 

Zetting 

Bodemdaling len gevolge van grondwaterstandsverlaging of externe belasting. 



BIJLAGE 1 ONGEWOGEN SCORES 

Hoofdaspect Deelafpect Subaspect VA-PVl VA-PVl VA-POVï VA-IVI MMA-OVI 
Milieuaspecten 

Hydrologie Wijziging grwkwal. diep •2 -3 -2 -2 •i 

Verandering zoet/brak •1 •1 -1 -1 -1 

Noluur Aantasting PEHS en VbH verdroging -4 -4 -1 -4 -4 Aantasting PEHS en VbH 

veigraving real locaties 0 0 0 0 0 

Aantasting PEHS en VbH 

veigraving aanleg leidingen -1 -1 -1 •t 0 

tffcrten op 5oorTen Ff en VftH verdroging planten -1 -2 - I • I -3 tffcrten op 5oorTen Ff en VftH 

verdroging vogels - I -3 -2 -3 

tffcrten op 5oorTen Ff en VftH 

verdroging amflblein -3 - I -2 -3 -3 

verdroging reptielen 0 0 0 0 0 

verdroging vissen 0 0 0 0 • 
verdroging vlinders e.a ongewervelden 0 0 0 0 0 

verdroging zoogdieren 0 0 0 0 0 

vergraving planten 0 0 0 0 0 

vergraving vogels -1 -1 -1 -t -1 

vergraving am f 16 leen 0 0 0 • 0 

vergraving reptielen 0 0 • • 0 

vergraving vissen 0 0 0 0 0 

vergraving vlinders e.a. ongewervelden • 0 0 0 0 

vergraving zoogdieren 

Effetten op terrestrlsche veg. gevoelig en leer gevoelig Unat grw en flux 

effecten op ecologische soongroepen 
Aantasting aquatlsche vegetaties 

Lartdutiap Landschapswaarde 

Archeologische waarden 

Cultuurhistorische objecten 
Aantasting aardw. Waarden 

-2 

Bodem en grondwoterveron trein igingen 0 0 0 0 0 

Energie en ChemicaMngebnilk -1 -1 •1 -1 

grondstoffenvfrbrujii Energieverbruik -1 -1 -1 -1 -1 

Waterverbruik -1 -1 -1 

Ahalproducile -1 -1 -1 •1 -1 

Ovtilge aspecten 

landbouw Landbouwopbrengstwljzlglngen -i 0 -1 •1 

Rulmietieb'uili Ruimtegebruik op de locatie •1 -! -2 

Ruimtebeslag ieldlnglract -2 -2 -1 •2 -2 

Beperking grw bescherming '2 -2 -1 -3 

ninnlngen van derden Binnen Inuloedsgeüled 0 0 0 

Bedrijfsmatige aipecten 
Kosten -1 -1 -1 -1 -3 

Andere Ruwwaterkwallteit -3 -3 -3 -2 -2 

Bodem-en grwverontr. -2 -3 -ï -3 -2 

Spreiding -! •1 -1 -1 -1 

KostenrIsico leidingen -1 -1 -1 •1 -3 
Cïondverwervlng -4 -4 -4 -4 -3 
Fasering -1 •1 -1 -1 -1 

Bestuurll)k/)urldlscb -s 'S -5 5 -5 
Bereikbaarheid •i -J -J -3 

Duuruamhcid 
Duurzaaw beschik boor F lu «verandering diepe WVP -2 -2 -t - ï -2 

grondwater Flunveranderlng topsysieem -1 -1 -! -1 -1 

Ontwikkeling diepe waterkwaliteit •2 -3 -2 -3 -3 

Invloed op zoet-hrsk grensvlak -1 -1 -1 -1 -1 

Schaaleffect -ï -3 -4 -3 
Verdroging Aantasting P{HS en V&H Idem milieuaspect natuur 

Effecten op soorten FF en H6V idem milieuispect natuur 

Effecten op soorten FF en H&V Idem milieuaspect natuur 

Aantasting aquaKsche vegetaties idem milieuaspect natuur 

OwrJgetrlierlD Chemicalléngebriilk -1 -1 -1 - l -1 

Energieverbruik •1 •1 -1 -1 -1 

waterverbruik -> -1 -1 •1 -1 

Afval produale • i -1 -1 -1 •1 



BIJLAGE 2 GESTANDAARDISEERDE SCORES 

HYDRON 
Middfn-Nederlond 

H o o f d i i p c c t Deelaspect Subaspect VA-PVl VA-rvi VA-rovj VA-LVl MMA-OVt 

M l l k u M p i c t c n 

Hydrologie Wi j i i g ing grwkwal . diep 0,6 0.6 0.5 0,6 0.4 

Verandering zoel /btak o,e 0.8 0.7 0,8 0.8 

Matuur Aantasting PEHS en V&H verdroging 0,1 0.2 0.7 

vergraving Feal locaties 1.0 1,0 0,9 

vergraving aanleg leidingen 0.8 0,8 0,7 

Effecten op soorten FF er V&H verdroging planten 0,6 0.6 0,5 

verdroging vogels 0,6 0.6 0,5 

verdroging amflbieën 0,6 0.6 0,5 

verdroging reptielen 1.0 1.0 0.9 

verdroging vissen 1.0 1.0 0.9 

verdroging vlinders e.a. ongeweivelden l.o 1.0 0.9 

verdrogingzoogdieren >.0 0.9 

vergraving planten 1,0 

vergraving vogels 0.8 

vergraving amflbleïn 1,0 

1.0 

0.8 

1,0 

0.9_ 

0.9 

Landschap 

Cultuuililsiorlschc objecten 

Aantasting aardw. Waarden 

Badem en grondwoteiverontrelnlglngen 

!,0 

1.0 

1,0 

1,0 

1,0 

0,9 

0,9 

0,9 

0,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,6 

0.6 

1,0 

1,0 

1.0 

1.0 

1,0 

0.8 

1,0 

1,0 

1.0 

1,0 

0,1 

1,0 

1,0 

0,6 

0,6 

O.fi 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.8 

1,0 

vergraving reptielen 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 

vergraving vissen 1.0 1,0 0.9 1.0 1,0 

vergraving vlinders e.a. ongewervelden 1.0 1,0 0,9 1,0 1,0 

vergraving zoogdieren 1,0 t,0 0,9 1.0 1,0 

Effecten op terrestrische veg. gevoelig en zeer gevoelig Unat gnv en f lux 0.4 0,4 0.7 0.4 0.4 

effecten op ecologische soorlgroepen 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Aantast ing aquatische vegeiades 0.6 0,6 0.5 0.6 1,0 

Landschapsv^aarde O.S 0,8 0.7 O.S 0.6 

Archeologlschewaatden 0,4 0.4 0,4 0.4 0.8 

1,0 

1,0 

1,0 

Energie en 

grondstoffenvrrbruUi 

Overige aspecten 

Londboui* 

Chemicaliëngebrulk 0.8 0.8 0,7 0,8 0,8 

Energieverbruik 0,8 0,B 0.7 0.8 0,8 

Waterverbruik 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 

Atval product Ie 0.8 0,8 0,7 0.8 0.8 

Landbouwopbiengstiwljilglngen 0.S 1.0 0.7 0.8 0.8 

0.9 
BuiJI'lCLjr'1'riirJ; Rulmiegebrulk op de locatie 

Ruimtebeslag ieldinglr.irf 

Beperking grw besclHiiii 'I'. 

O.S 0.8 0,7 

0,6 0,6 0,5 

0,6 0.6 0,7 

0,3 

0.6 

0.6 

0,6 

0,6 

0,8 

IVInnlngen viin derden Binnen invloedsgebied 1.0 1,0 0.9 1.0 1,0 

Bedr i j fsmat ige Mpecten 

Kostfn 0,8 0,8 0,7 0.8 0,4 

Andere Ruwwaterkwal i le l t 0.6 0,6 0.5 0.6 0.6 

Bodem-en gnMverontr. 0.6 0,6 0.5 0,6 (1 (. 

Spreiding 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 

Kosten risico leidingen 0.S 0,8 0.7 0.8 0.4 

Grondverwerving 0,2 0,3 0,2 0.2 0,4 

Fasering 0,8 0.8 0.7 0,8 0,8 

BeslLHjrli|k/Jurldl5Ch 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

Bereikbaarheid 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

DuuraMfnhcId 

OuuriDom beschlkboor 

grondiïottr 

Flu «verandering diepe WVP 0.6 0,6 0,7 0,6 

Fluïverandering topsysteem 0.8 0,8 0,7 0,8 

Ontwikkel ing diepe waie ikwal l te l t 0.6 0.6 0.5 0,É 

Invloed op zoel-brak grensvlak 0.8 0,8 0.7 o.a 

Schaaleffect 0.4 0.4 0,2 0,4 

0.6 

o.a 

11.4 

u.8 

0.4 

Verdroging Aantast ing PEHS en VfeH Idem mil ieuaspect natuur 

Effecten op soorten f F en H8iV idem mil ieuaspect natuur 

Effecten op soorten FF en HdV Idem mil ieuaspect natuur 

Aantast ing aquatische vegetaties Idem milieuaspect natuur 

Chemicallgngebrulk 0,8 0,3 0,7 0.8 0,8 

Energieverbruik 0,8 0,8 0,7 0.8 0,S 

Waterverbruik 0,8 0,3 0,7 0,8 0,8 

Overige criterio 

Atvalproduclle 0.8 0,8 0,7 0.8 0,8 



BIJLAGE 3 SCORETABELLEN CEWICHTENSET 1 

D«elaspeaen 

Hydrologie 

Wijziging grwkwal. diep 

Verandering zoet/brak 

Totaal 

Natuur 

Aantasting PEHS en V&H 

Effecten op soorten FF en V&H 

Effecten op terrestrische veg. 

Aantasting aquaiische vegetaties 

rotao/ 

Landschap 

Landschapswaarde 

Archeologische waarden 

Cultuurhistorische objecten 

Aantasting aardw. Waarden 

Totaal 

Energie en grond stoffen gebruik 

Chcmicaliéngebruik 

Energieverbruik 

Waterverbruik 

Afvalpioductie 

Jatool 

a 
Ruimtegebruik 

Ruimtegebruik op de locatie 

Ruimtebeslag leidingtracé 

Beperking grw bescherming 

Totaal 

Bedrijfsmatige deelaspecten 

Ruwwaterkwalileit 

Bodem-en grwverontr. 

Spreiding 

Kostenrisico leidingen 

Grondverwerving 

Fasering 

Bestuurlijk/juridisch 

Bereikbaarheid 

Totoo' 

Duurzaam beschikbaar grondwater 

FluKverandering diepe WVP 

Fluïveiandering topsysteem 

Ontwikkel ing diepe waterkwaliteit 

Invloed op zoet-brak grensvlak 

Schaaleffect 

rotool 

Verdroging 

Aantasting PEHS en V&H 

Effecten op soorten FF en H&V 

Effecten op soorten Ff en H&V 

Aantasting aquatlsche vegetaties 

Totaal 

Overige criteria 

Chemicaliéngebrulk 

Energieverbruik 

Waterverbruik 

Afval productie 

Totaal 

VA-PVI VA-PV2 VA-roV3 

O.iO O.JO 0.17 
0,40 0,40 03Ë 

0.70 0.70 0.64 

0,17 0,17 0.20 

0,23 0,23 0,20 

0,10 0,10 0,14 

0,15 O.IS 0,14 

0.é4 0,64 0,67 

0,16 0,1Ë 0.15 

0.16 0.1Ë 0.15 
0,20 0,20 0,18 
0,20 0,20 0,18 

0,72 0,72 0,65 

0.Ï2 0.Ï2 o,2g 
0.16 0.16 0.15 
0.08 0,08 0,07 

0,24 0,24 0.22 

0.80 0.80 0.73 

0.24 0.24 0,22 

O.lS 0,18 0,16 

0.24 0,24 0,29 
0.66 0.66 0.67 

0.12 0,12 0,11 

0.06 0.06 0.05 

0.16 0.16 0,15 

0,03 0.08 0.07 

0.02 0.02 0.02 

O.OS 0,08 0,07 

0,00 0.00 0,00 

0,04 0.04 0.04 

0,56 0,56 0.51 

0.06 0,06 0,07 
0,16 0.16 0.15 

0.1 S 0.18 0,16 
0.16 0.16 0,15 
O.OS 0,08 0,04 

0,64 0,64 0,5e 

0,17 0,17 0,20 

0.23 0,2Ï 0,20 

0,10 0.10 0,14 

0,15 0.15 0,14 

0,64 0,64 0.67 

0.32 0.32 0.29 
0.16 0,16 0.15 
0.08 0.08 0,07 

0,24 0,24 0,22 

O.SO 0,S0 0.73 

VA-LVl 

0,30 

0,4a 

0,70 

0,17 

0,23 
0,10 

0,15 

0,64 

0,16 
0,16 
0.30 

0.20 

0,72 

0,3a 

0,!6 
0,08 

0,24 

0,80 

0,24 
0,18 

0,24 

0,66 

0,12 

0,06 
0.16 

0,08 

0.02 

0,08 

0.00 

0.04 

0,56 

0,06 

0,16 
0,18 

0,16 
0,08 

0,64 

0,17 

0,23 
0,10 

0.15 

0,64 

0,32 

0,16 
0,08 

0,24 

0,80 

MMA-OVl 

0.20 

0.40 

0,60 

0.13 

0.23 

0,10 

0,25 
0,76 

0.12 

0.32 

0,20 

0,20 

0,84 

0,32 

0,16 

0,08 

0,24 

0,80 

0,18 

0,18 

0,32 

0,6B 

0,12 

0.06 
0.16 

0.04 

0.04 

0,08 

0,00 

0,04 

0,54 

0.06 
o,16 

0,12 

0.16 

0,08 

0.58 

0,18 

0.23 
0,10 

0.25 
0.76 

0.32 

0,16 

0,08 

0,24 

0.80 



HYDRON 
Mldden-Nederlond 

Subaspecun VA-PVi VA-PVJ 
Aanualng PEHS en VfcH 
verdroging 
veigfjvlng real locaties 
vergraving aanleg leidingen 

Effecten op soorten fF en VScH 
verdroging planten 
verdroging vogels 
verdroging amfibieën 
verdroging reptielen 
verdroging vissen 
verdroging vlinders e.3. ongewervelden 
verdroging zoogdieren 
vergraving planten 
vergraving vogels 
vergraving amfibieËn 
vergraving reptielen 
vergraving vissen 
vergrdving vlinders e.a. ongewervelden 
vergraving zoogdieren 

Effecten op terreitrlsche vegetaties 
gevoelig en zeer gevoelig Unat grw en flux 
effecten op ecologische soort groepen 

VA-POV$ VA-LVi MHA-OVi 

0,07 0.07 0.24 0,07 0.07 
0,33 0,33 030 0.33 0,33 
0,27 0,27 0,24 0,27 0,33 
0,6? 0,67 0,73 0.67 0.73 

0,04 0,04 0.04 0,04 0.04 
0,04 0.04 0,04 0,04 0,04 
0,04 0.04 0,04 0,04 0,04 
0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 
0,07 0,07 O.OË 0,07 0,07 
0.07 0.07 o.oé 0,07 0.07 
0.07 0,07 0.0Ë 0,07 0.07 
0,07 0.07 0.06 0,07 0,07 
0,06 0,06 0.05 0,06 0,06 

0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 

0,07 0.07 0.06 0.07 0,07 
0.07 0,07 0.06 0.07 0.07 
0,07 0,07 0.06 0.07 0.07 
0,07 0,07 0.06 0.07 0,07 
0,90 0,$0 0,S2 0.90 0,90 

0,20 0.10 0.36 0,20 0.20 
0.10 0.10 0,18 0.20 0.20 
0.40 0,40 0.55 0.40 0,40 B 



BIJLAGE 4 GEHANTEERDE GEWICHTENSETS BIJ 
GEVOELIGHEIDSANALYSE 

Cetvlchteniet i 
Hoofdaspect Des 1 aspect Rel belang 

dMlaipecten 

CE wicht Subaipcctcn Rel gewicht 

subaspecten 

Mll lcuKpecun 1D 

Hydiologle Wijziging grwkwal, diep 5 1 verdroging 1 

Verandering loet/brak 5 vergravlng real locatfes 1 

10 vergiaving ajnleg leidingen 1 

Natuur Aantasting PtHS en V8iH 2.S 

Effecten op soorten f F en V lH i.S 

Effecten op lerrestrlsche ïeg. 2.5 
Aantasting aquatische vegetaties i.S 

verdroging planten 

veidroging vogels 

verdroging amfiblefn 

tondschap Undschap^waarde verdroging reptielen 

Archeologische waarden verdroging vissen 

CLliuurhisiorische objecten verdroging vlinders e.3, ongewerveiden 

Aantasting aardw. Waarden verdroging zoogdieren 

vergraving planten 

Bodem en grondwolerverontrelnigmge/i vergraving vogels 

vergraving amflbleïn 

FnrrgJeengfondsioffenvcrbruHc Chemicaliëngebrulli vergraving reptielen 

Andere 

Energieverbruik vergraving vissen 

Waterverbruik vergraving vlinders e.a. ongewerveiden 

Afvalproduclle vergraving zoogdieren 

10 '4 
Ovtrtge Hpecten 10 

landbouw Landbouwopbrengstwljilglngen 3 gevoelig en zeer gevoelig Unat grw en flux i 

effecten op ecologische soortgroepen i 

Ruimtegebruik Ruimtegebruik op de locatie 3 6 2 

Ruimtebeslag leldingtracÉ 3 
Beperking grw bescherming 4 

10 

Winningen von derden Binnen Invioedsgebled 1 

Sedrljffmatlgt aipecten )0 

Kotten 7 
Ruwwaiei kwaliteit 

Bodem-en gr«vetontr. 

Spreiding 

Koeten risico leidingen 

Crondverwerving 

Fasering 

Bereikbaarheid 

10 

Dnimtumhi ld 
Fluxveranderirg diepe WVR 

Flüxverandering topsysteem 

Duurioom b^sthlkbaai 

gtondwoter • PUI*Cl Bii^^i •• iH bvvar J ïv^i I • 

Ontwikkeling diepe waterkwaliteit 

Invloed op wet-brak grensvlak 

Schaaleffect 

10 
Verdroging Aantasting PEHS en V&H 2.5 

Effecten op soorten FF en H&V 2.5 

Effecten op soorten FF en H&v i.S 
Aantasting aquatlsche vegetaties 2.; 

Overige criteria Chemical iïngebnilk 

Energieverbruik 

waterverbruik 

Afvalproduclle 



HYDRON 
MIdden-Nedfiland 

Cewkhttnset 2 
Hoof<ti speet 

Alle aspecten bebben ei/enfedige gewlchtverdellng 

Deelispea Rel belang 

deelaspecten 

Cewkht Subaipectcn Rel gewicht 

subaipecten 

Mllleuatpectcn 

Hydrologie 

w 

iMIJilgIng grwkwal. diep S verdroging 

Verandering zoec/brak uergravirg real locaties 

vergravlng aanleg leidingen 

Notiiur Aantasting PEHS en v&H 3.5 
Effecten op soorten FF en VS.H 1.5 
Effecten op terrestrische veg. 1.5 verdroging planten 

Aantasting aquatlsche vegetaties 1.5 verdroging vogels 

verdroging amFlbleïn 

Landschap Landschapswaarde 1.5 verdroging reptielen 

Archeologische waarden 1.5 verdroging vissen 

Cultuurhisiortsche objecten 1.5 verdroging vlinders e.a. ongewervelden 

Aantasting aardw. Waarden 1.5 verdroging zoogdieren 

10 vergravlng planten 

Bodem en grondwotervcrontrelnlglngen vergravlng vogels 

vergravlng amfltpleïn 

Energie en grondstoffenverbruik 

Hufmtegebfuik 

Andere 

Duuriaamheld 

Ouunaam beschikbaar 

g rund WO Ier 

Chemlcalléngebrulk 1.5 1 vergravlng reptielen 1 

Energieverbruik 1.5 vergravlng vijsen 1 

Waieiverbniili 1.5 vergravlng vlinders e.a. ongewen/elden 1 

Afval product Ie 1.5 vergravlng zoogdieren 1 

10 '4 
Overige aipecten 10 

landbouw Landbojwopbrengstwl)zlgmger J.3} gevoelig en zeer gevoelig Unat grw en flux i Landbojwopbrengstwl)zlgmger J.3} 
effecten op ecologische soortgroepen i 

B 
Rulmtegebrulii op de locatie ï.33 3.U 
Ruimtebeslag lel dingt lac* 1,33 
Beperking grw bescherming 333 

10 

nimlngen van derden Binnen Invloedsgebled 3.» 
Bcdrtjfimatlgc ai peet en 10 

Kosten J 
Ruvnvaterkwalltelt 1.15 
Bod e Th-en grwveronir. 1.25 
Spreiding 1.25 
Kosterrisico leidingen 1.15 
Grondverwerving 1,25 
Fasering 1.25 
Besluurli|k/)urldisch 1.15 
Beieikbaaihefd '.15 

10 

Fluiverandering diepe WVP 3.1i 
FluKveranderlng lopïysteem 

Ontwikkeling diepe waterkwaliteit 

Invloed op ioet*btak grensvlak 

Schaaleffect 

Verdroging Aantasting PEHS en v&H 

Effecten op soorten FF en H&V 

Effecten op soorten f f en H&V 

1.5 3,3i 

1.5 
1.5 

Aantasting aquatlsche vegetaties 1.5 

Oveilgt critcr/o Chemicaliingeb'uik 2.5 3.J3 
Energieverbruik 1.5 
Watenerbruik 2.5 
Afval productie 2.5 



Bijlage 4 Gehanteerde gewichtensets bij gevoeligheidianalyse 

Cewlchtenset j De slechtst scoreride deel- en subaspecl hebben het zwaarste gewicht gekregen 

Hoofd aspect Deeh speet Rel belang 

dn l ispensn 

Gewicht Subaspecten Rel gewicht 

subaspecten 

MllieuisptctOl 10 

Hydiologir W))ilglng grwkwal. diep 10 1 verdroging i 
Verandering zoet/brak 0 vergraving real locallcï 0 

10 vergraving aanleg 1 leidingen 0 

Notuur Aantasting PEHS en V&H 

Effecten op sooncn FF en V&H 

Effecten op lerrestiische veg. verdroging planten 

Aantasting aquatische vegetaties verdioging vogels 

verdroging jmf ibleên 

Landschap Lar^dschapswaarde verdroging reptielen 

Archeologischewaarden verdroging visien 

Cultuurhlstorlscfie objecten 

Aaniasling aardw. Waarden 

verdroging vlinders e.a. ongewervelden o 

verdroging zoogdieren D 

ro vergraving planten 0 

Bodem er) grondwotnvero'itrelnfglniien 1 vergraving vogels 0 
vergraving amf ibief n 0 

Energie en grondstoffenverbruik 

B 
Huimlegebrulli 

Andere 

Duurzaamheid 

Duurzaam beschik boor 

grondwater 

Chemicalièngebrulk 2.5 1 vergraving repttelen D 

Energieverbruik 2.5 vergraving vissen 0 

Waterverbruik 2.5 vergraving vlinders e.a. ongewervelden 0 

Afvalproduct Ie 2.5 vergraving zoogdieren 0 

ro M 
Overige astMctcn w 
Irindbouiv Landbouwopbrengstwijzigingen 0 gevoelig en zeei gevoelig Unat grw en flux 2 Landbouwopbrengstwijzigingen 0 

effectenopecologlschesoortgroepen o 

Ruimtegebruik op de locatie 

Rulmtetieslag leldingtracé 

Beperking grw bescherming 

10 

Winningen van derden Binnen Invloedsgebied 1 

ecdr i | r imM|e Upectcn 10 

Kosten 7 
RuwwaCerkwalilelt 10 
Bodem-en grwverontr. 

Spreiding 

Kostenrlslco leidingen 

Crondvenwereing 

Fasering 

Be^tuurlil k/juridisch 

Bereikbaarheid 

10 
Fluiverandering diepe WVP 

Fluiverandering lopsysleem 

Ontwikkeling diepe wateikwalitelc 

Invloed op zoetbrak grensvlak 

Schaaleffect 

Verdroging Aantasting PEHS en V8.H 

Effecten op soorten FF en HfcV 

Effecten op soorten FF en H&V 

Aantasting aquatlsche vegeiaiies 

Overige trJtnIo Chemical Üngebruik 2.5 
Energieverbruik 2.5 
Wacen/erbruik 2.5 
Afvalproduct Ie 2.5 



HYDRON 
MIdden-Nedeiland 

C w t c h r t l H H 4 Ctkckin p» hooldispeil: nüuur I j jg i i t gewlc''!. wInIngen van dtrdtn « m r i i g gwvichi. koiien/jndtn omgtdrjjid, verdroging minder beljngfljk 

HiKifda speet D K I I speet Rel belang 

declaspctten 

Cewicht 5ubaspecter> Rel gewicht 

subaspecten 

Ml l lcu i tpKUn 10 

Hydrologie Wijiiging grwkwji. diep 5 I verdroging 1 

Verandering loct/brak 5 vergravlng res 1 locaties 1 

10 vergravlng aanleg leidingen 1 

Natuur AantaslIngPEHSenVitH 2,5 

Effecten op soorten FF en VftH 1,5 

tffecien op terrestrlsche veg. 1-5 vcrdfoglng planten 

Aantasting aquailsche vegetaties 1-5 verdroging vogels 

10 verdroging amflblein 

toridschap Landschapswaarde verdroging reptielen 

Archeologische waarden verdroging vissen 

Cultuurhistorische objecten verdroging vlinders e.a, ongewervelden 

Aantasting aaidw. Waarden verdroging loogdieren 

vergravlng planten 

Bodem en grondworerveront reinig In gen vergravlng vogels 

vergravlng amflbleïn 

Chemicalifngebrulk 4 2 verg'avlng reptielen 1 

Enefgieverbiuik 1 vergravlng vissen 1 

Watenreibruik 1 vergravlng vlinders e.a ongewervelden ) 
Afvaiproduciie 1 ve'graving zoogdieren 1 

10 

Overige aspecttn 10 

landbouw Landbouvïopbrengstwilzigingen 3 gevoelig en leergevoeligUnaigrw en t lui 1 

effecten op ecologische soortgroepen 1 

Rulrrrregebrulk Ruimtegebruik op de locatie 

Rulnitebeslag lelditigtracé 

Beperking grw bescherming 

ro 

Winningen von derden Binnen invloedsgebied c 
Bedrljlsmatige aspecten 10 

Kosren i 
Andere Ruwwaterkwaiitelt 2 7 

Bodem-en gnwverontr, 1 

Spreiding i 

Kostenrlsico leidingen 1 

Grondverwerving 1 

Fasering 1 

Bestuurlljkyiurldlsch 1 

Bereikbaarheid 1 

10 

Duuruamheld 10 

Dauitaam brichlkboor Fluiverandering d<epe WVP 2 1 

grondwater Fluxverandering topsysteen" 2 

Ontwikkeling diepe waterkwaliteit 2 

Invloed op zoet-brak grensvlak 2 

Schaaleffect 2 
lO 

Vtid'oging Aantasting PEHS en V&H 2.3 ( 

EFfeaen op soorten f F en HSV 2.5 

Effecten op soorten FF en H&V i.s 

Aantastlngaquailschevegetaties i.s 

Overige crlierlo Chemicaliïngebruik 4 i 

Energieverbruik 2 

Waten/erbrulk 1 

Afval productie 3 

Tö 

• 




