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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding
Op de Oost-Veluwe ligt de drinkwaterwinning Schalterberg met een vergunning voor het winnen van4,5
miljoen m3 grondwater voor de productie van drinkwater. De grondwaterwinning heeft invloed op gebie-
den die in de provinciale omgevingsplannen als verdroogd zijn aangemerkt. Vitens streeft ernaar de
bronnen voor drinkwaterproductie veilig te stellen, onder andere door de negatieve effecten van ont-
trekkingen op de omgeving tegen te gaan. Dit sluit aan bij de beleidslijn van de provincie Gelderland
voor de bestrijding van de verdroging en herstel van natte natuur, In de studie Optimalisatie Drinkwa.
tervoorziening Oost.Veluwe (ODOV) zijn door Vitens verschilende methoden en lange termijn scena.
rio's onderzocht. Een van de elementen uit de ODOV.studie is de infiltratie van schoon en gebiedsei.
gen oppervlaktewater van bekende, lokale herkomst (lokaal regenwater en kwel) (Ta uw, 2002). Infiltra.
tie van oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening is ook integraal onderdeel van het Reconstruc-

tieplan Veluwe (vastgesteld 23 februari 2005).

In het Reconstructieplan Veluwe en het Derde Waterhuishoudingsplan van Gelderland is uitgegaan van
het sluiten van de drinkwaterwinning Eerbeek en overhevelen van de capaciteit naar de winning
Schalterberg. In 2006 heeft Vitens besloten tot twee separate processen, waarbij in eerste instantie de
bestaande drinkwaterwinning Schalterberg wordt veilg gesteld.

Met deze startnotitie, als onderdeel van de m.e.r..procedure " maakt Vitens bekend dat zij voornemens
is de negatieve omgevingseffecten van de drinkwaterwinning Schalterberg te verminderen. Vooralsnog
wordt gedacht aan infiltratie van schoon, gebiedseigen oppervlaktewater bij de waterwinning Schalter.
berg met een maximumhoeveelheid van 4 miljoen m3 per jaar. Deze maatregel zal leiden tot een stij.
ging van de freatische grondwaterstand in de omgeving van de winning. Dit kan een belangrijke winst
opleveren voor grondwaterafhankelijke natuur. Tevens kan dit bijdragen aan versterking van de cul.
tuurhistorische waarde van bepaalde sprengensteiseis.

1.2. Plan- en studiegebied
De drinkwaterwinning Schalterberg ligt op de Veluwe in het gebied tussen de ASO en het Apeldoorns
Kanaal ter hoogte van de plaatsen Eerbeek en Loenen. De directe omgeving van de waterwinning kent
een gesloten landschap, dat overwegend uit bossen bestaat, met daarin verspreid gelegen enkele hei.
deterreintjes met vennen. De omgeving van het Apeldoorns Kanaal bestaat uit graslanden en akkers,
waardoor er sprake is van een meer open landschap. In het gebied liggen diverse sprengen beken,
waaronder de Vrijenberger Spreng, de Veldhuizer Spreng, de Loenense Beek, de Oude Beek en de
Eerbeekse Beek. In het gebied zijn enkele bungalowparken aanwezig alsmede verspreid gelegen

(woon)bebouwing.

Voor de m.e.r. wordt onderscheid gemaakt in het plangebied en het studiegebied. De grenzen van het
plangebied worden bepaald door de grenzen van de fysieke ingrepen. Vanwege infiltratie als maatregel
omvat het plangebied:

de locatie voor inname en voorzuivering;
het tracé voor de transportleiding van het innamepunt naar het infiltratiegebied:
de locatie voor de infiltratievoorzieningen.

Het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.1.

MER staat voor het Milieu Effect Rapport (het uiteindelijke rapport) en m.e.r. staat voor de procedure van de milieueffectrapportge

(het opstellen van het rapport, inclusief bijbehorende onderzoeken).

Witteveen+80
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De grenzen van het studiegebied worden bepaald door de verwachte reikwijdte van milieugevolgen van
de voorgenomen activiteit. Deze reikwijdte kan verschillen per milieuthema. De verwachting is dat de
effecten met betrekking tot de grondwaterstanden en kwel de grootste reikwijdte zullen hebben. Uit de
hydrologische berekeningen blijkt dat in een gebied globaal tussen het zuiden van Apeldoorn, het Apel-
doorns kanaal, noordwestelijk van Dieren en de N304 de infiltratie leidt tot een significante verhoging
van de grondwaterstanden van meer dan 5 cm. Deze 5 cm-lijn is aangehouden als grens van het stu-
diegebied. De begrenzing van het studiegebied bestaat dus uit:

het zuidelijk deel van Apeldoorn aan de noordzijde;
het Apeldoorns Kanaal aan de oostzijde;
de omgeving van Dieren aan de zuidzijde;
de lijn Apeldoorn-Hoenderloo-Arnhem aan de westzijde,

Het studiegebied is weergegeven in afbeelding 1.2.

Witteveen+Bo
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1.3. De m.e.r.-procedure
Deze startnotitie maakt deel uit van de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.). De wettelijke
m.e.r.-regeling is opgezet met als hoofddoel het mileubelang een volwaardige plaats te geven in de
besluitvorming over activiteiten met een mogelijk belangrijke invloed op het mileu. Via het doorlopen
van de m.e.r.-procedure worden besluitvormers, wettelijke adviseurs en andere betrokkenen (inspre-
kers) op systematische en zorgvuldige wijze voorzien van zo objectief mogelijke informatie over de ge-
volgen voor het milieu. Deze informatie wordt gegeven in een milieueffectrapport (MER), dat wordt
voorafgegaan door deze Startnotitie. In zowel de Startnotitie als het MER worden dus geen besluiten
voorgesteld, maar wordt slechts de milieuinformatie verschaft waardoor de besluitvormers het mileu op
een evenwichtige wijze kunnen meenemen in hun besluitvorming. De m.e.r.-procedure bestaat uit een
aantal vaste stappen. Deze stappen zijn weergegeven in afbeelding 1.3. en worden in een tekstkader
toegelicht.

Een milieueffectrapportage staat niet op zichzelf, het is een hulpmiddel bij de besluitvorming van de
overheid over de betreffende activiteit. Daarom is een milieueffectrapportage steeds gekoppeld aan
een overheidsbesluit en de procedure die daarvoor moet worden doorlopen. In het geval Schalterberg
gaat het om besluitvorming over een vergunningaanvraag in het kader van de Grondwaterwet.

De infiltratie van water in de bodem of onttrekking van grondwater aan de bodem, met uitzondering van
bronbemalingen bij bouwputten, bodemsaneringen en proefprojecten, is m.e.r.-plichtig indien de activi-
teit betrekking heeft op een hoeveelheid water van jaarlijks 3 miljoen m3 of meer, zoals bedoeld in arti-
kel 14, eerste lid, van de Grondwaterwet. Omdat op voorhand de hoeveelheid te infiltreren water niet
vaststaat, kiest Vitens voor het doorlopen van een m.e.r., waarin ook een maximale variant van 4 mil-
joen m3 infiltratie per jaar wordt onderzocht. Het m.e.r.-plichtige besluit betreft de infiltratievergunning,
die door de provincie Gelderland kan worden verleend. Andere besluiten waarvoor het MER relevante
informatie zal verschaffen zijn onder meer een eventuele bouwvergunning ten behoeve van de bouw
van een inname- en voorzuiveringsvoorziening, een eventuele ontheffng van de Flora- en faunawet en
Natuurbeschermingswet ten behoeve van de aanleg van inname-, voorzuivering-, transport- en infiltra-
tievoorzieningen en een Keurontheffng voor de onttrekking van oppervlaktewater.

Witteveen+Bos
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Afbeelding 1.3. De stappen in de m.e.r.-procedure

Milieu.effectrapportage Vergunning ex art. 14 Grondwaterwet

Termijnen Initiatiefnemer Bevoegd gezg Anderen Termijnen Initiatiefnemer Beoed gezg Anderen

i
Staotitie

i

11 Bekend-mag-- ---
4w l ,"pma

advies----_. -----
Advies

9w .
richtlijnen
Cmer- ----_. -----

i rOverleg
13 w

11 Richtlijnen. -----
II Opstellen

Opellen
MER Wlvrn

Indienen Schrftelijk
MER indienen

Wlvr
bijGS -------

r
-----

Beoordeling Beordeling

6w aavaad. ontvanelijk
baeid beid
MER Wlvr-----

lOw
+max Bekend. Bekend-

6m mang maing 6m
MER Wlvr +5w1------

4w Advies!
+max

inspra 6m. --- -- -----
5w Toetsing

advies Cmer----_. -----
Opstellen
ontwer
beschiking

I

Advies!

I l 4winpra

I

Beschiking

I
GS

I
Beroep

i i
Beroep i=:t 6w

Evaluatie
milieu-
gevolgen
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de stappen van de m.e.r.~procedure

startnotitie
De startnotitle wordt opgesteld door de inrtiatiefnemer van het voornemen. De formele start van de m.e.r-procedure wordt gevormd door

de publicatie van deze startnotrtie door de provincie Gelderland, het bevoegd gezag.

inspraak en richtlijnen

Na publicatie van de startnotitie wordt deze door het bevoegd gezag gedurende vier weken voor inspraak ter inzage gelegd. Insprekers

kunnen aangeven welke onderwerpen naar hun mening in het MER aan de orde moeten komen. Tegelijkertijd wordt de startnotitie toe-

gezonden aan de wettelijke adviseurs, te weten de Commissie voor de mileueffectrapportge (Cmer) en de Ministeries van VROM en
LNV. De Cmer geeft haar advies in de vorm van concept richtlijnen. Daarna stelt het bevoegd gezag aan de hand van de adviezen en

de inspraakreaeties de richtljnen vast. Daarin wordt aangegeven welke informatie het MER dient te bevatten en welke mileuaspeeten

moeten worden uitgewerkt.

MER en aanvaardbaarheid

Het MER wordt vervolgens opgesteld aan de hand van de richtlijnen en wordt daarna voorgelegd aan het bevoegd gezag. Die bekijkt of

het MER voldoet aan de wettelijke eisen en aan de richtlijnen. Wanneer het MER 'aanvaardbaar' wordt geacht, wordt het ter visie ge~

legd.

inspraak en toetsing MER

In deze fase bestaat voor een ieder de mogelijkheid tot het maken van schriftelijke en mondelinge (hoorziting) opmerkingen over het
MER. De wettelijke adviseurs wordt om advies gevraagd over het MER. De Crner toetst in deze fase het MER aan de Richtlijnen, aan

de wettelijke eisen en op juistheid en volledigheid. Vervolgens geeft de Cmer het bevoegd gezag een toetsingsadvies waarin wordt
aangegeven in hoeverre het MER voldoende (milieu)informatie bevat voor besluitvorming. Tevens wordt de vergunningaanvraag be-
kend gemaakt.

besluitvrming
In deze fase wordt de ontwerpbeschikking opgesteld en zo nodig aangepast, op grond van de ontvangen inspraakreaeties, adviezen en

overleg over zowel het MER als de ontwerpbeschikking. Op grond van de inspraakreacties (zienswijzen) neemt Gedeputeerde Staten
een beslurt over de vergunning en legt dat wederom ter inzage. Hierna begint eventueel de periode van bezwaar en beroep.

evaluatie van de m.e.r.-plichtige activiteit

De laatste fase van de m.e.r.-procedure bestaat uit de evaluatie van de voorgenomen activiteit. Hiertoe wordt door het bevoegd gezag

een evaluatieprogramma vastgesteld. De evaluatie is met name gericht op de onzekerheden in de voorspelde milieugevolgen.

hoe kunt u reageren?
U kunt tijdens de inspraakperiode reageren op het voornemen van Vitens, zoals deze is beschreven in
deze startnotitie. U kunt uw schriftelijke reactie sturen naar het onderstaand adres:

Provincie Gelderland
o.v.v.startnotitie m.e.r. veilgstellen drinkwaterwinning Schalterberg
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Witteveen+Bo
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betrokken partijen
Bij milieueffectrapportages zijn verschillende partijen betrokken, met ieder een eigen invalshoek. In het
geval van de m.e.r. Veilgstellen drinkwaterwinning Schalterberg gaat het om de volgende partijen:

initiatiefnemers en bevoegd gezag
In deze m.e.r.-procedure treedt Vitens NV op als initiatiefnemer. Gedeputeerde Staten van Gelderland
zijn bevoegd om over het voornemen waarvoor het MER wordt opgesteld het besluit te nemen (= de in-
filtratievergunning) en zijn daarmee het bevoegd gezag.

commissie voor de milieueffectrapportage (Cmer) en andere wettelijke adviseurs
De Cmer is een onafhankelijke commissie die per m.e.r.-procedure uit haar leden een werkgroep sa-
menstelt. Deze werkgroep adviseert het bevoegd gezag op twee momenten: eerst over de richtlijnen
voor de inhoud van het MER (in het zogenoemde richtlijnenadvies) en later over de volledigheid en
juistheid van het MER (in het zogenoemde toetsingsadvies). Naast de Cmer zijn als wettelijke advi-
seurs aangewezen vertegenwoordigers van de Ministeries van VROM en LNV.

exteme begeleidingsgroep
Voor deze startnotitie is een externe begeleidingsgroep geconsulteerd door Vitens bestaande uit verte-
genwoordigers van de gemeenten Brummen en Apeldoorn, het Waterschap Veluwe, Vereniging Na-
tuurmonumenten, de Stichting tot behoud van de Veluwse beken en sprengen, de plaatselijke IVN-
afdeling en de provincie Gelderland. Deze externe begeleidingsgroep wordt bij het opstellen van het
MER betrokken.

insprekers
Insprekers zijn personen of organisaties die op bepaalde momenten in de procedure hun mening over
de gewenste inhoud van het milieueffectrapport en/of over de juistheid en volledigheid van het opge-
stelde milieueffectrapport kenbaar maken. Het staat een ieder vrij als inspreker op te treden.

1.4. Wat kunt u vinden in deze startnotitie?
Na deze inleiding behandelt hoofdstuk 2 de probleem- en doelstellng. In dit hoofdstuk wordt aangege-
ven waarom het veiligstellen van de drinkwaterwinning Schalterberg nodig is. Dit hoofdstuk gaat tevens
in op de randvoorwaarden en uitgangspunten die voortloeien uit de wettelijke bepalingen en het be-
leid. In hoofdstuk 3 komen de voorgenomen activiteit en de alternatieven aan de orde. Hoofdstuk 4
geeft een gebiedsbeschrijving. Ook wordt aangegeven op welke wijze de milieugevolgen in het MER
zullen worden bestudeerd.

8 Witteveen+Bos
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2, PROBLEEMANALYSE, DOEL EN RANDVOORWAARDEN

2.1. Probleemanalyse

grondwateronttrekking Vitens voor drinkwaterbereiding
Vitens onttrekt grondwater op de Veluwe als grondstof voor de drinkwatervoorziening. De huidige win-
ning Schalterberg voorziet samen met de winningen Amersfoortseweg en Hoenderloo in de drinkwater-
behoefte van de gemeente Apeldoorn. Het huidige jaarlijkse verbruik bedraagt daar ongeveer 11,5 mil-
joen m3. Tot 2015 wordt een groei in het verbruik voorzien van 3 %. De huidige beschikbare vergun.
ningcapaciteit is daarvoor toereikend.

Uitgangspunt bij de drinkwatervoorziening is dat de belangen van de klant, de omgeving en een effci-
ente bedrijfsvoering in balans zijn. Vitens hecht daarom aan de veiligstellng van de bronnen voor de
drinkwatervoorziening op langere termijn. Hierbij heeft drinkwaterbereiding uit grondwater vanouds de
voorkeur boven directe drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater, omdat:

grondwater een constante, goede kwaliteit heeft met een zeer grote hygienische betrouwbaarheid;
oppervlaktewater een onvoorspelbare en kwetsbare bron is;
drinkwaterbereiding uit grondwater gepaard gaat met relatief weinig verbruik van energie en hulp-
stoffen en een relatief geringe afvalproductie en ruimtebeslag kent;
bereiding van drinkwater uit grondwater om bovengenoemde redenen goedkoper is.

de locatie Schalterberg
De drinkwaterwinning Schalterberg op de Oost-Veluwe onttrekt jaarlijks 4,5 miljoen m3 grondwater uit
het ondiepe pakket.

bestrijding verdroging
Verdroging van natuurgebieden vormt in Nederland een algemeen onderkend probleem. De dalende
grondwaterstanden leiden tot het verlies van natte biotopen en de daaraan gebonden -vaak zeldzame-
flora en fauna. Het terugdringen van verdroging is daarom een belangrijk onderwerp in het landelijk en
provinciaal beleid. Omdat onttrekkingen van grondwater lokaal verdrogende effecten kunnen hebben,
worden deze ook betrokken bij het anti-verdrogingsbeleid. Ook de Europese Kaderrichtlijn Water, op-
gesteld om oppervlaktewateren, kustwateren en grondwatersystemen duurzaam te beschermen, richt
zich onder andere op het herstel van grondwatersystemen en daarmee de bestrijding van verdroging.

Bestrijding van verdroging en herstel van natte natuur is een van de beleidslijnen van de provincie Gel-
derland. Dit werkt ook door in het grondwaterbeheer. Daartoe zijn in het derde provinciaal Waterhuis-
houdingsplan optimalisatiegebieden aangewezen. Dit zijn gebieden, die zowel in positieve als in nega-
tieve zin extra gevoelig zijn voor grondwateronttrekkingen en waarbinnen de provincie actief de nadeli-
ge effecten van grondwateronttrekkingen (verdroging van de natte natuur) wil doen afnemen en de po-
sitieve effecten (voorkomen stedelijke wateroverlast) wil versterken. De Oostelijke Veluwe is als een
van de optimaliseringsgebieden aangewezen

Vitens is zich bewust van de gevolgen van haar activiteiten voor de omgeving. Derhalve zoekt zij actief
naar mogelijkheden om de milieugevolgen van bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. Eén van
de mogelijkheden betreft het infiltreren van oppervlaktewater in het wingebied van Schalterberg. Een
dergelijk infiltratieproject is eerder uitgevoerd bij de drinkwaterwinning Epe op de noordoostfank van de
Veluwe.

De m.e.r.-procedurè waarvoor deze startnotitie is opgesteld, is gericht op de aanpak van de verdro-
gingseffecten van de drinkwaterwinning Schalterberg en is daarmee een zogenoemd inrichtings-m.e.r.

2.2. Doelstellng
De doelstellng van het infiltratie project is:
'Het veilgstellen van de winning Schalterberg door de verdrogende effecten van de winning op de
grondwaterafhankelijke natuurwaarden en de cultuurhistorische waarden te verminderen.'

W1tteveen+Bos
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Een middel om dit doel te bereiken is de infiltratie van oppervlaktewater op Schalterberg. Het MER gaat
onderzoek doen naar de bijdrage van deze maatregel aan het wegnemen van negatieve effecten van
grondwaterwinning op de gebruiksfuncties in de omgeving. Hierbij worden tevens de bedrijfsvoeringsri.
sico's voor Vitens in ogenschouw genomen ten aanzien van de onttrekkingscapaciteit en -continuïteit
van het te infiltreren oppervlaktewater, de gevoeligheid voor verontreiniging, kwaliteit van het eindpro-
duct et cetera. Ook wordt de extra milieubelasting van deze maatregelen in beeld gebracht.

De hoeveelheid te infiltreren water is nog niet bekend en hangt af van de effectiviteit voor verdrogings-
bestrijding, de technische mogelijkheden, de beschikbaarheid en kwaliteit van oppervlaktewater, risc-
co's voor de gezondheid en de kosten. In het MER worden deze aspecten onderzocht en bij de verge-
lijking van de alternatieven meegenomen.

2.3. Randvoorwaarden
Voor de realisatie van het voornemen van Vitens gelden randvoorwaarden en uitgangspunten. Deze
vloeien voort uit wettelijke bepalingen en beleid op internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal ni-
veau. De wettelijke bepalingen en het beleid nemen in de m.e.r.-procedure een belangrijke plaats in. Dit
heeft meerdere redenen. Niet alleen bevatten ze de randvoorwaarden en uitgangspunten waarbinnen
het veiligstellen van Schalterberg moet worden vormgegeven, tevens biedt dit kader inzicht in de plan-
nen die er reeds voor het plan- en studiegebied bestaan, de zogeheten autonome ontwikkelingen.

Daarnaast geven de wettelijke bepalingen en het beleid inzicht in de status van (bepaalde delen van)
het plan- en studiegebied.

beleid en regelgeving

Europees
Kaderrchtlijn Water: Eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water in werking getreden. Deze richtlijn richt zich op de bescerming van

alle oppervlaktewateren, kustwateren en grondwatersystemen. Voor Schaiterbrg betekent dit onder andere dat duurzaam moet worden

omgegaan met de beschikbare waterbronnen en dat uitputting van (grond)watervoorraden in het studiegebied dient te worden voorko-

men. Het grondwaterlichaam SchaIterberg is aangewezen als te beschermen lichaam voor het gebruik van het water voor menselijke

consumptie. In de risicoanalyse scoort dit grondwaterlichaam als 'possible at risk' vanwege de effecten op de omgeving. Vogelrichtlijn

en HBbitBtrichtlijn: De Veluwe is aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ) op grond van de Europese Vogelrichtlijn en aan~

gemeld als speciale beschermingszone op grond van de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat activiteiten in of in de omgeving van

de SBZ niet mogen leiden tot een significant negatief effct op de soorten en habitats waarvoor de Veluwe als SBZ is aangewezen, of-
tewel het duurzame voortbestaan van deze soorten en habitats mag niet in het geding komen.

Nationaal
Beleidsplan Drink- en IndustrewBteNOorziening: Het Rijksbeleid rond drinkwatervoorziening is uitgewerkt in het Beleidsplan Drink- en

Industriewatervoorziening. In dit plan is gesteld dat uit oogpunt van volksgezondheid het gebruik van grondwater de voorkeur heeft bo-

ven oppervlaktewater. Winning van grondwater mag echter niet leiden tot aantasting van het draagvermogen van het milieu en de groei

van het drinkwatergebruik moet in principe gedekt worden door de inzet van oppervlaktewater. Verder stelt dit plan dat plaatselijke uit-

breiding of reallocatie van grondwaterwinning niet mag leiden tot schade aan de natuur. Herstel van natuur door het terugbrengen van

grondwaterwinning dient primair te worden gezocht binnen aandachtsgebieden van de ecologische hoofdstructuur. Grondwaterwet: de

Grondwaterwet stelt voorwaarden aan de onttrekking van grondwater en/of infiltratie van oppervlaktewater in het grondwatersysteem.

Dergelijke activiteiten kunnen doorgang vinden indien een vergunning wordt verleend. InfiltrBtiebesluit. Bij de infiltratie van oppervlakte-

water dient het te infitreren water te voldoen aan de kwaliteitsnormn zoals geformuleerd in het Infiltratiebesluit. Natuurbeleidsplan &

Structuurshema Grone Ruimte: De Veluwe is onderdeel van de nationale ecologische hoofdstructuur (EHS), vastgelegd in het Na-
tuurbeleidsplan en nader beschermd via de Structuurschema Groene Ruimte. Activiteiten in de ecologische hoofdstructuur mogen niet

leiden tot aantasting van de wezenlijke kenmerken van het gebied. Hierbij kan worden gedacht aan de aanwezige bodemopbouw, geo-

morfologie en begroeiingstypen. Natuurbeschermingswet: De Veluwe valt als natuurgebied onder de Natuurbeschermingswet. Dit houdt

in dat na bekrachtiging van de wet regels gelden voor aangewezen soorten en habitts (vgl. Europese Vogel- en Habitatrichtljn).
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Flora- en Faunawet: Op de Veluwe komen bovendien diverse planten- en diersoorten voor die zijn beschermd op grond van de Flora-

en faunawet. Activiteiten die leiden tot verstoring van deze soorten dan wel vernieling van vaste rust-, verblijfs- of voortplantingsplaatsen

zijn verboden, tenzij een ontheffng is verkregen. Voor de beschennde soorten gelden verschilende beschenningsregimes, varierend
van strikt beschennd tot soorten waarvoor algemene vrijstellng geldt.

Provinciaal
Waterhuishoudingsplan (WHP): Het WHP van de provincie Gelderland geeft aan dat drinkwater in principe uit grondwater zal worden

bereid. De Oost-Veluwe valt binnen de optimalisatiegebieden. Binnen deze gebieden wordt gestreefd naar netto minder onttrekken

enlof verschuiven van winningen naar locaties die minder schade aan natuurfncties veroorzaken of naar locaties waar de grondwater-

overlast kan worden beperkt. Daarnaast is de Oost-Veluwezoom aangewezen als actiegebied. In de planperiode van het WHP3 wordt

de waterhuishouding voor de natte natuur in de actiegebieden verbeterd. StromgebiedsvisieVeluwe (2003): Voor de lange tennijn

(2050) is het streven naar een grondwateronttrekking, zodanig dat er geen of beperke-maatschappeJljk geaccpteerde- schade ont-
staat. Onder andere door zo min mogelijk netto grondwateronttrekking in blauwe motoren. gebiedsplan Natuur en Landschap Gelder-
land: De beleidsdoelen voor de ecologische hoofdstructuur zijn door de provincie Gelderland nader uitgewerk in een aantal gebieds-

plannen Natuur en landschap. In het gebiedsplan is aangegeven waar welke natuurdoeltypen worden nagestreefd en welke ontwikke-

lingen wel c.q. niet wenselijk zijn met het oog op het behoud en ontwikkeling hiervan. Reconstructieplan Veluwe: Dit plan omschrijft als

doel het op een duurzame wijze inpassen van drinkwatervoorzieningen in haar omgeving. Alternatieve, schone en betrouwbare bronnen

moeten daarvoor gezocht worden. Om een duurzame inpassing van drinkwateiwinning in de omgeving te bereiken zoekt de provincie

naar duurzame en betrouwbare alternatieve bronnen voor de bereiding van drinkwater, binnen en buiten het plangebied. Een van de
kansrijke oplossingen hiervoor is herinfiltratie van schoon oppervlaktewater in de stroomgebieden van de Grift en in het eerste pand van

het Apeldoorns Kanaal.

I

Lokaal
Waterbeheersplan van Waterschap Veluwe (2002-2006): In dit plan wordt aangegeven dat wordt gestreefd naar een verbtering van de

hoeveelheid en de kwaliteit van het grondwater. Anti-verdrogingsmaatregelen, zoals het infiltreren van oppervlaktewater wordt als een

van de maatregelen genoemd. Notiie Waterkoersn voor de Veluwe (2002): Deze notitie wordt gebruikt als beleidsrichtljn. Het geeft op

stroomgebiedniveau de gewenste ontwikkefingsrichting weer. Keur. De Keur van het waterschap bevat geen beleid. Zij biedt een juri-

disch instrumentarium om het regionale waterbeleid te kunnen uitvoeren. Het Waterschap kent onder meer een Keur oppervlaktewate-

ren en een Keur lozen en onttrekken. Per sprengenstelsel is het waterbheer uitgewerkt in een Beheer- en Onderhoudsplan. Hierin zijn

zowel beheersdoelstellingen als concrete uitoeringsmaatregelen opgenomen. Voor dit MER zijn relevant de plannen voor de Apel-
doornse Beken, Vrijenberger Spreng, Eerbeekse Beek en Soerense Beek.
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3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

3.1. Voornemen op hoofdlijnen
Voor de drinkwaterwinning Schalterberg is er een vergunning voor het onttrekken van 4,5 Mm3/j uit het
ondiepe pakket. De te produceren hoeveelheid drinkwater op Schalterberg wordt niet gewijzigd. Door
oppervlaktewater nabij Schalterberg te winnen, te zuiveren en vervolgens in de bodem te infitreren, zal
de netto grondwateronttrekking worden verminderd. Dit moet resulteren in een afname van de verdro-
ging van kwetsbare natuurwaarden in de omgeving van de Schalterberg (afbeelding 3.1.).

Om een beeld te krijgen van de effectiviteit van infiltratie worden in het MER verschillende scenario's
onderzocht. Er wordt een bandbreedte aangehouden van 'geen infiltratie' tot 'maximaal 4, Mm3/jr infil.
tratie'. Door de onttrokken hoeveelheid kleiner te houden dan de onttrokken hoeveelheid wordt ver-
spreiding van infiltratiewater in het watersysteem voorkomen.

Afbeelding 3.1. Schematische weergave Infiltratie

monitoring infitratie

(bestaande)
grondwater

winning

(bestaande)
zuivering

Schaiterbergzuivering

drinkwater

3.2. Bouwstenen voor alternatiefontwikkeling bij infiltratie
Voor de realisatie van een voornemen bestaan doorgaans meerdere mogelijkheden, die kunnen ver-
schilen wat betreft de mileugevolgen. Om de milieugevolgen van verschilende mogelijkheden voor in-
richting en gebruik van de locatie Schaiterberg in beeld te brengen, dienen in de m,e.r.-procedure een
aantal alternatieven voor de voorgenomen activiteit te worden bestudeerd. Deze alternatieven kunnen
worden samengesteld uit bouwstenen: verschillende onderdelen van de voorgenomen activiteit. De
volgende drie bouwstenen worden onderscheiden voor de alternatiefontwikkeling van het project
Schalterberg:

inname oppervlaktewater: hoeveelheid, bron en periode; I .
voorbehandelingsmethode;
infiltratiemethode.

Deze bouwstenen kunnen op diverse wijzen worden ingevuld, de zogenoemde varianten. In de volgen-
de subparagrafen wordt ingegaan op de bouwstenen voor het infiltratieproject Schalterberg. Uit het to-
taal aan bouwstenen en varianten is vervolgens een selectie gemaakt die in het MER nader worden
bekeken. Op basis van de bouwstenen wordt in het MER een Voorkeursalternatief (VKA) ontwikkeld
dat de basis biedt voor de vergunningaanvraag.

3.2.1. Bouwsteen 1 - inname oppervlaktewater: hoeveelheid, bron en periode
Met deze bouwsteen wordt het oppervlaktewater bedoeld dat wordt ingezet ten behoeve van de infiltra-
tie. Onderdelen van deze bouwsteen zijn de in te nemen hoeveelheid oppervlaktewater, de bron van
het oppervlaktewater en het moment waarop inname van oppervlaktewater plaatsvindt.

hoeveelheid
De hoeveelheden die in het MER worden onderzocht geven een bandbreedte weer waarbinnen de mi-
lieugevolgen en het bereiken van de natuurdoeien in beeld worden gebracht:
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o miljoen m3/jr: deze variant is bedoeld als ondergrens van de bandbreedte en geeft in feite de situ-
atie weer waarin geen infiltratie plaatsvindt (Nulalternatief);
2 miljoen m3/jr: deze variant is bedoeld als tussenvariant ten opzichte van de minimale en maximale
variant;
4 miljoen m3/jr: deze variant is bedoeld als bovengrens van de bandbreedte en is gebaseerd op het
streven om de bestaande ondiepe winning te Schalterberg zoveel mogelijk te compenseren. De be-
schikbaarheid van voldoende geschikt oppervlaktewater is een mogelijke limiterende factor binnen
deze variant.

bron
Er zijn diverse innamebronnen mogelijk. Tabel 3.1. geeft een overzicht van potentiële innamebronnen
(zie ook afbeelding 1.1.) en in hoeverre deze relevant en geschikt zijn voor beoordeling in het MER. I .

Tabel 3.1, Selectie van innamebronnen
relevantie en geschiktheid voor nadere beoordeling In MER

Deze spreng is onder andere gegraven om het water in het
Apeldoorns Kanaal op peil te houden. De spreng levert een con-

tinue wateraanvoer van 4 miljoen m3~r. Er zijn concrete plannen

voor opstuwing van de spreng. Grove berekeningen laten zien

dat dit een afvoerreductie van circa 1,8 miljoen m3~r geeft.

De waterkwaliteit wordt gekenmerkt door een hoog ijzergehalte

en zwevend stofgehalte. De gevoeligheid voor calamiteiten is
laag, want de spreng ligt in een natuurgebied en is goed te be-

schermen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- - --- -- -- -- ----- - -----
Overige sprengen Overige sprengen afzonderlijk hebben een te klein debiet (Oos- niet als variant beschouwen

terhuizerspreng, Eerbeekse Beek, Oude Beek en Loenense
Beek) of een te grote transportafstand (Zwaansprengl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - ~~~~~~k),. _.. _.. - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. _. - - - _. - - - - _. - - - _. - - - --- --- -- - --- - --- ---- -_. --- -- --
Overige veilige sprengen Het samenvoegen van water uit Veldhuizer SprengNrijenberger niet als variant beschouwen

Spreng met overige sprengen is te kostbaar vanwege de bene-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _. 9J~~~_ ~n!r~~!r~_~~~! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ _ ___ __ _ _____ ___ __ _ ___ __ __

Albaplas De Albaplas wordt alleen door grondwater gevoed, waardoor bij niet als variant beschouwen
inname van water feitelijk sprake is van grondwateronttrekking,

hetgeen niet past binnen de doelstellng van het project.

Ook oeverfltratie langs de Albaplas, gecombineerd met inlaat
van water in de plas is niet goed mogelijk omdat onttrekking in
het gebied rond de Albaplas tot verdrogingseffecten leidt. Daar-

naast is deze variant weinig flexibel ten aanzien van productie-

hoeveelheid.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - _.. - _. - _. - - _. _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - --- --- - -- ---------- - -- ---
Apeldoorns Kanaal Het Apeldoorns Kanaal levert voldoende water door gecombi- wel als variant beschouwen

neerde voeding van Vrijenberger Sprengl Veld huizer Spreng,

Oosterhuizer Spreng, Zwaansprengl Kayersbeek en Ugchelse
Beek. Delen van de waterbodem van het Apeldoorns Kanaal zijn

verontreinigd en zullen op termijn worden gesaneerd.

Het Apeldoorns Kanaal is vanwege de provinciale weg erlangs

en de gedeeltelijke ligging in stedelijk gebied relatief gevoelig
voor calamiteiten, zodat goede monitoring van de waterkwaliteit

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _. _.. _. _ _ _ _ _ _ _ _ n_~qi~_ ~s: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ ___ __ _ ___ __________ __ ____ ___

combinatie Veldhuize Deze combinatie biedt zowel de aanvoer van voldoende water wel als variant beschouwen
SprengNrijberger Spreng als van water van voldoende kwaliteit, dat weinig gevoelig is
met Apeldoorns kanaal, ge- voor calamiteiten (Apeldoorns Kanaal kan in geval van calamiteit
bruik Albaplas als mengbek- als bron worden afgesloten)
ken

bron
Veldhuizer Sprengl

Vrijberger Spreng

conclusie
wel als variant beschouwen
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bron
overig oppervlaktewater in
de omgeving

relevantie en geschiktheid voor nadere beoordeling in MER

inname vanuit overige oppervlaktewateren in de omgeving (bij-
voorbeld de IJssel) is kostbaar vanwege de aan te leggen in-
frastructuur en in te zetten zuiveringtechnieken

inzet van gebiedsvreemd water past niet binnen de voorgeno-

men verduurzming van de winning Schaiterberg

conclusie
niet als variant beschouwen

Voor de innamebronnen zijn uiteindelijk de volgende drie varianten geselecteerd die in het MER wor-
den behandeld:

1. inname van water uit het Apeldoorns Kanaal, waarbij het innamepunt nader moet worden bepaald
(zoekgebied tussen Loenense brug en A50);

2. inname van water uit de Veldhuizer SprengNrijenberger Spreng via de Albaplas (meng bekken),
aangevuld met water uit het Apeldoorns KanaaL. Voor de Albaplas moet rekening worden gehouden
met potentiële medegebruiksvormen, bijvoorbeeld extensieve recreatie;

3. inname van water uit de Veldhuizer SprengNrijenberger Spreng.

In het MER worden varianten voor de innameperiode beschouwd.

3.2.2. Bouwsteen 2 - voorbehandeling
De voorbehandeling omvat de wijze (technieken) van voorzuivering van het ingenomen water. De voor-
behandeling kan achterwege blijven, eenvoudig zijn of complex. De voorbehandeling moet worden af-
gestemd op de kwaliteit van het infiltratiewater, de infitratiewijze en de verblijftijd in de bodem. De
voorkeur gaat daarbij uit naar een behandeling die minimale mileubelasting veroorzaakt. Daarnaast
moet worden voldaan aan de vereisten van het Infiltratiebesluit Bodembescherming. Een uitwerking
van mogelijke varianten vindt derhalve plaats in het MER.

3.2.3. Bouwsteen 3 - infitratiemethode
Deze bouwsteen omvat de manier waarop het oppervlaktewater wordt geïnfiltreerd. Voor de infiltratie-
wijze worden in het MER de volgende varianten beschouwd:

infitratievennen: infiltratievennen zijn kunstmatig aangelegde oppervlaktewateren, die worden ge-
voed met het ingenomen en voorgezuiverd oppervlaktewater om het vervolgens in de ondergrond te
infiltreren. Dergelijke voorzieningen zijn duidelijk zichtbaar in het landschap en voor de aanleg_;z.m
een gedeelte bos moeten worden gekapt. Voor de natuur kunnen infiltratievennen een toegevoegde
waarde hebben, bijvoorbeeld als biotoop voor libellen en amfibieën of als drinkplaats voor fauna.
Bedrijfstechnisch is deze variant interessant vanwege de relatief lage kosten en eenvoudige onder-
houdsmogelijkheden;
infiltratiekoffers of drains: infiltratiekoffers zijn ondiepe voorzieningen onder de grond, die goed
doorlaatbaar zijn voor water. Drains omvatten een stelsel van waterdoorlatende buizen, eveneens
onder de grond. Het te infiltreren water wordt in de infiltratiekoffers of drains geleid, waarna het kan
infiltreren in de ondergrond. Vanwege de ondergrondse ligging hebben deze voorzieningen geen
invloed op het landschap. Een nadeel van infiltratiekoffers en drains is dat ze relatief duur zijn van-
wege de complexere wijze van aanleg en technisch onderhoud. Daarnaast worden meer eisen ge-
steld aan de kwaliteit van het te infiltreren water (verstoppingsrisico).

Diepinfiltratie behelst het infiltreren van oppervlaktewater in de bodem in diepe putten. Deze wijze van
infiltratie wordt in het MER niet beschouwd omdat daarbij in de exploitatiefase het gebruik van chemi.
caliën en een meer geavanceerde voorzuivering nodig zijn, waardoor aanleg en exploitatie erg kostbaar
is.

I
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3.3. Nulalternatief
Het nulalternatief is de situatie waarin geen infiltratie van water op Schalterberg plaatsvindt. Dit is een
reëel alternatief, omdat het onderzoek zich mede richt op het vaststellen van de nut en noodzaak van
infiltratie rondom Schalterberg. De milieugevolgen van de infiltratie en de varianten zullen in het MER
worden beschouwd en vergeleken met het nulalternatief.

Het nulalternatief omvat de huidige situatie inclusief autonome ontwikkelingen voor de winning te
Schalterberg en de omgeving. Een belangrijke autonome ontwikkeling is het besluit van het Water-
schap Veluwe om in 2006/2007 de sprengkop van de Vrijenberger Spreng op te stuwen. Dit zal een
vermindering van het debiet van deze spreng betekenen en een verhoging van de grondwaterstand in
de omgeving van de sprengkop.

Door klimaatveranderingen zal het warmer worden in Nederland. De mate waarin het warmer wordt is
onzeker. De temperatuurontwikkeling bepaalt hoe het wateraanbod zich zal gaan ontwikkelen. Een rol
spelen daarbij de versnelde zeespiegelstijging, verandering van de regenval en verandering in rivieraf-
voer. In de autonome ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverande-
ringen voor de winning en eventuele infitratie te Schalterberg. Hierbij wordt het zogenoemde Midden-
scenario van de Commissie Waterbeheer 21. eeuw aangehouden, dat wil zeggen een toename van de
jaarlijkse neerslaghoeveelheid en eventuele pieken tot 2100.

In het MER zullen zowel de huidige situatie in beeld worden gebracht als het nulalternatief (huidige si-
tuatie inclusief autonome ontwikkelingen).

3.4. Meest Mileuvriendelijk Alternatief
Het ontwikkelen van een Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) is een verplicht onderdeel van een
m.e.r.-procedure. Het MMA gaat uit van de best bestaande mogelijkheden ter bescherming enlof ver-
betering van het mileu. Het MMA moet echter wel realistisch zijn, dat wil zeggen dat het moet voldoen
aan de doelstellngen van de initiatiefnemer en binnen diens competentie liggen.

Het MMA wordt samengesteld uit de bouwstenen en varianten die binnen het MER worden onderzocht.
De basis voor het MMA wordt gevormd door de vergelijking van milieueffecten van de verschillende al-
ternatieven. Hieruit komt een alternatief naar voren dat de meest gunstige of de minst ongunstige ge-
volgen heeft voor het plan- en studiegebied. Hierbij zullen de groene, blauwe, grijze en rode mileuas-
pecten terdege worden afgewogen om tot een MMA te komen. Vervolgens worden voor dit alternatief
een aantal mitigerende en compenserende maatregelen bepaald, waarmee de (eventuele) negatieve
effecten zoveel mogelijk worden beperkt. Deze maatregelen vormen optimalisaties van het alternatief
dat vanuit het milieu de voorkeur heeft. Deze maatregelen worden dan ook toegevoegd aan dit alterna-
tief en vormen daarmee het MMA. Op dit moment is nog niet concreet aan te geven hoe het MMA eruit
zal zien.
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4. GEBIEDSKENMERKEN EN TE VERWACHTEN MILIEUGEVOLGEN

4.1. Inleiding
Dit hoofdstuk gaat beknopt in op de kenmerken van het plan- en studiegebied. Tevens is voor deze
kenmerken aangegeven wat de eventuele veranderingen in het gebied zijn als gevolg van uitvoering
van het bestaande beleid (autonome ontwikkelingen). Vervolgens is voor ieder kenmerk aangegeven
wat de te verwachten belangrijke milieugevolgen zijn en hoe deze in het MER zullen worden beoor-
deeld. Dit hoofdstuk geeft een concreet voorstel voor de te beschouwen milieugevolgen en de wijze
waarop deze in het MER zullen worden beoordeeld.

primaire en secundaire effecten
Bij de milieugevolgen wordt onderscheid gemaakt in primaire en secundaire effecten. Primaire effecten
betreffen in dit geval effecten op grondwaterstanden, stijghoogten in het diepere grondwater en op de
kweL. Ze geven een beeld in de veranderingen in de waterhuishouding op en nabij Schalterberg. Se-
cundaire effecten zijn effecten die een gevolg zijn van primaire effecten, zoals de invloed van een ver-
andering van de waterhuishouding op natuur, archeologische waarden, landbouw of bebouwing. Bij
primaire effecten wordt geen oordeel gegeven in termen van positief of negatief. Immers, in sommige
gevallen kunnen stijgingen van grondwaterstanden positief worden beoordeeld, in andere situaties ne-
gatief. Dit geldt dan ook voor de omvang van het beïnvloede gebied.

I.

blauwe, groene, rode en grijze mileuaspecten
In het MER zullen de maatregelen bij Schalterberg op diverse milieuaspecten worden beoordeeld.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in blauwe, groene, rode en grijze milieuaspecten:

aspect
blauw
groen

thema
bodem en water

natuur
landschap en cultuurhistorie

landbouw

bebouwing

energie, afval en materiaal- en chemicaliengebruik

paragraaf
4.2.

4.3.

4.4.

rood

grijs
4.5.

4.6.

4.2. Bodem en water

huidige kenmerken en autonome ontwikkelingen

bodem
De bodem in het studiegebied omvat overwegend zandhoudende bodemtypen, waaronder modderpod-
zolgronden, humuspodzolgronden, vaaggronden en enkeerdgronden. In het studiegebied is de aanwe-
zigheid van een groot aantal verontreinigingslocaties bekend. In het MER zal voor de locaties die door
de infitratie worden beïnvloed, nader worden bekeken om welke verontreinigingen het gaat. In ieder
geval is er een voormalige stortplaats van bouw- en sloopafval aanwezig. Hier zijn lichte verontreinigin.
gen in de vorm van zware metalen in de bodem en het grondwater gemeten. In het plangebied zijn voor
zover bekend geen verontreinigingen in de bodem aanwezig.

grondwater
Het gebied rondom de winning Schalterberg maakt deel uit van de Oost-Veluwe. Dit gebied wordt ge-
kenmerkt door een complexe bodemopbouw, De ondergrond van de Oost-Veluwe is tijdens de ijstijden
(Saalien) opgestuwd door een ijstong die in het huidige IJsseldal was gelegen. Het diep uitgeschuurde
IJsseldal is later opgevuld met afzettingen van verschillende ouderdom. Door de opstuwing liggen een
aantal bodemlagen scheef, waaronder een aantal kleiige en lemige afzettingen. Deze afzettingen vor-
men nu zogenaamde kleischotten, waar recent een aantal onderzoeken het voorkomen globaal hebben
aangetoond (NITG-TNO, 2000a en 2001). Deze kleischotten kunnen een barrière vormen voor de
grondwaterstroming, waardoor opstuwing kan plaatsvinden.
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In het studiegebied is vanaf het Veluwemassief tot aan de IJsselvallei sprake van een gradient van
hoog naar laag (afbeelding 4.1.). Deze gradient wordt in grote lijnen gevormd door de stuwwal (met
löss), de voet (inclusief puinwaaiers), dekzand en rivierafzettingen in de IJsselvallei. Deze gradient
vormt de basis voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor verschillende natuurdoeltypen in het gebied.

Afbeelding 4.1. Schematische weergave van de ecohydrologie in het studiegebied (Bron: KIWA,
2000)
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Op de hoogste delen van de gradiënt treedt infiltratie van neerslagwater op. Op enkele plaatsen zijn
slecht doorlatende bodemlagen aanwezig, waar zogenaamde schijnspiegelsystemen kunnen ontstaan.
Er zijn twee knikpunten aanwezig in de hellng van het Veluwemassief tot de IJsselvallei. In deze knik-
punten treedt het grondwater uit de bodem (kwel). Uit het hoger gelegen knikpunt betreft het aëroob,
zacht tot zeer zacht grondwater, hetgeen duidt op relatief korte verblijftijden van het geïnfiltreerde re-
genwater in een lokaal grondwatersysteem. Het lager gelegen knikpunt is te vinden op de plaats waar
de steile hellng overgaat in de relatief vlakke dekzanden en rivierafzettingen (ter hoogte van het Apel-
doorns kanaal). Het grondwater dat hier uittreedt is afkomstig uit het regionale grondwatersysteem en is
(matig) basenrijk en anaëroob van karakter. In de laagste delen van de gradiënt treedt, diffus ver-
spreid over het gebied, kwel op dat afkomstig is uit het grote Veluwe-grondwatersysteem.

In de gemeente Brummen wordt jaarlijks een forse hoeveelheid grondwater onttrokken voor de lokale
papierindustrie (in 2003 5,2 Mm3/j) en drinkwatervoorziening (1,5 Mm3/j). Deze onttrekkingen hebben
een duidelijk waarneembaar effect op de grondwaterstanden in de omgeving van Eerbeek en de water-
afvoer door de sprengen en beken in het gebied.

Als belangrijke autonome ontwikkeling geldt het stuwen van de sprengkop van de Vrijenberger Spreng
conform het Beheers- en Onderhoudsplan (Waterschap Veluwe, 2003), zie ook paragraaf 3.3.

oppervlaktewater
Op de flanken van de stuwwal ontspringen een aantal natuurlijke beken en een aantal sprengen (zie
afbeelding 4.2.). De sprengen zijn veelal aangelegd voor de levering van energie en water voor met
name de papierindustrie en het kanaaL. De beken en sprengen komen deels uit in het Apeldoorns Ka-
naal, dat uiteindelijk het water afvoert naar de IJssel, deels gaan ze er onderdoor, rechtstreeks naar de
IJsseL. Voor de Vrijen berger SprengNeldhuizer Spreng bestaan concrete plannen om de afvoer te ver.
tragen via opstuwen met als doel gebiedseigen water langer vast te houden en wateroverlast aan de
benedenstroomse zijde te beperken. Het is de bedoeling van het Waterschap Veluwe dit in 2006 uit te
voeren.

te verwachten mileugevolgen
De voorgenomen activiteit is gericht op het bestrijden van de verdroging rondom de winning te Schal-
terberg. Dit betekent concreet dat de activiteit zal leiden tot een verandering (stijging) van de grondwa-
terstanden en toename van de kweL. De verhoging van grondwaterstanden leidt eveneens tot een toe-
name van de hoeveelheid kwel in de omgeving. Deze veranderingen (primaire effecten) zelf zijn niet
aan te duiden als positief of negatief. Dit wordt bepaald door de gevolgen ervan voor andere functies in
het gebied, namelijk natuur, landbouw en bebouwing (zie paragraag 4.3. en 4.5.). De veranderingen
van de grondwaterhuishouding zullen in het MER met een grondwatermodel worden berekend. Hierbij
wordt aandacht geschonken aan de onzekerheden van de modelberekeningen en, daarmee samen-
hangend, onzekerheden over de gevolgen voor de functies natuur, bebouwing en landbouw.

Veranderingen in de grondwaterhuishouding rondom de winning te Schalterberg hebben naar verwach-
ting ook effecten op de aanwezige beken en sprengen. Deze beken en sprengen worden gevoed door
het grondwatersysteem. Deze voeding met grondwater zorgt ervoor dat de beken en sprengen altijd
een bepaalde hoeveelheid water afvoeren, de zogenaamde basisafvoer. Als gevolg van veranderingen
van de grondwaterstanden wordt een verandering van de basisafvoer van de beken en sprengen in het
studiegebied verwacht. Een toename van de basisafvoer leidt doorgaans tot hogere stroomsnelheden
en soms tot meer wateroverlast aan de benedenstroomse zijde van de beken en sprengen. Een hogere
basisafvoer kan positief zijn in het geval het beken en sprengen betreft die thans een (te) lage basisaf-
voer hebben. Voor beken en sprengen die reeds in de huidige situatie een (te) hoge basisafvoer heb-
ben, is een verdere toename negatief. Een afname van de basisafvoer leidt tot een afname van
stroomsnelheden en mogelijke watertekorten aan de benedenstroomse zijde. Ook een afname van de
basisafvoer kan zowel positief als negatief uitwerken, afhankelijk van de huidige basisafvoer van de
betreffende beken en sprengen en het streefbeeld van het Waterschap Veluwe voor deze beken (zie
tabel 4.1.).
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Tabel 4.1. Streefbeeld voor sprengen en beken in het studiegebied
naam waterloop straatbld waterschap
VrijenbergerNeldhuizer Spreng toename debiet en stroming niet wenselijk 1
Oosterhuizer Spreng belangen conflict 2
Loenense Beek toename debiet zeer wenselijk
Oude Beek I Beekbergse Beek meer debiet mogelijk voordelig, minder debiet onwenselijk
Eerbeekse Beek toename debiet wenselijk
Soerense Beek meer debiet, meer stroming wenselijk
Kayersbeek I Zwaanspreng toename debiet ongewenst 3
Ugchelse Bek debiet neutraal houden, bek is plaatslijk te krp
Winkewijert toename debiet is wenselijk

1 = volgens toelichting waterschap geldt dit met name voor de Vrijenberger Spreng

2 = toename kwel rondom spreng wenselijk, toename debiet spreng niet gewenst

3 = in Apeldoorn-Zuid zijn in de huidige situatie al klachten over grondwateroverlast

Naast de beïnvloeding van het debiet van de sprengen en beken is ook de beïnvloeding van de overige
oppervlaktewateren van belang. Hierbij gaat het vooral om de gevolgen van de inname van water op
het oppervlaktewater (zowel kwantiteit als kwaliteit).

Bij de beoordeling van te verwachten milieugevolgen zal ook worden ingegaan op de aanwezige bo-
demverontreiniging(en) in het plan- en studiegebied en op de invloed van de infitratie op het versprei-
dingsrisico van deze aanwezige bodemverontreiniging(en).

beoordelingscriteria
Tabel 4.2. geeft een overzicht van de criteria op basis waarvan het referentiealternatief en de te onder-
zoeken alternatieven worden beoordeeld.

Tabel 4.2. Overzicht van aspecten en beoordelingscriteria voor bodem en water
aspect criterium eenheid/parameter
grondwater verandering stijghoogten kwantiatief

verandering grondwaterkwaliteit door infiltratie kwalitatief

oppervlaktewater verandering basisafvoer beken en sprengen verandering debiet
verandering oppervlaktewaterpil en -kaliteit door waterinname kwantitatief I kwalitatiefbodem bodemverontreiniging kwalitatief

4.3. Natuur

huidige kenmerken en autonome ontwikkelingen
De Veluwe wordt gekenmerkt door natuurwaarden van nationaal en internationaal belang. De voorge-
nomen activiteit is erop gericht om een bijdrage te leveren aan het behoud en herstel van een deel van
deze natuurwaarden. Vanwege de aanwezige waarden is de Veluwe een beschermd gebied op grond
van de Europese Vogelrichtlijn en de Europese Habitatrichtlijn, hetgeen binnenkort vertaald wordt in de
nationale natuurbeschermingswet. Dit betekent dat het voornemen moet worden getoetst aan eisen in
beide richtlijnen, waarbij moet worden nagegaan in hoeverre het voornemen leidt tot significante effec-
ten op de soorten en habitats waarvoor de Veluwe als beschermd gebied is aangewezen, Daarnaast is
de Veluwe onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en heeft een deel van de Veluwe de status
van Nationaal Park. Dit betekent dat het voornemen moet worden getoetst aan de natuurdoelen voor
de Ecologische Hoofdstructuur zoals vastgelegd in het Gebiedsplan Natuur en Landschap van de
provincie Gelderland.
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In afbeelding 4.3. is de belangrijkste informatie samengevat die basis is voor het waterbeleid in dit ge-
bied. De informatie over de ligging van verdroogde natuurgebieden en van HEN- en SED-wateren is af-
komstig uit het provinciale Waterhuishoudingsplan. De informatie over het droogvallen van beken en
sprengen is afkomstig uit de 'Rapportage GGOR Veluwe' (Royal Haskoning, 2006). In deze studie wor-
den de functies uit het waterhuishoudingsplan in operationele waterdoelen vertaald. Binnen het bein-
vloedingsgebied van Schalterberg liggen enkele als verdroogd aangemerkte natuurgebieden. Het be-
treft het brongebied van de Oude Beek ('Engeland), een deel van het Soerense Broek en het Beekber-
gerwoud. I

Vrijwel alle sprengen en beken zijn aangewezen als HEN-water; de KayersbeeklZwaanspreng en het
Apeldoorns Kanaal zijn aangewezen als SED-water. Voor de beken en sprengen is een vergelijking
gemaakt tussen het OOR (optimaal oppervlaktewater regime) en het AOR (actueel oppervlaktewater
regime) aan de hand van de volgende kenmerken: afvoervariatie; stuwing, normalisatie, landgebruik,
waterkwaliteit. Daaruit is per spreng een mate van doelrealisatie bepaald, zie tabel 4.3.

Tabel 4.3. Overzicht mate van doelrealisatie GGOR
naam waterloop
Apeldoorns Kanaal

Eerbeekse Beek

Kayersbeek
Loenense Beek

Oosterhuizer Spreng
Oude Beek

Soerense Beek

Ugchelse Beek

Veld huizer Spreng
Vrijenberger Spreng

Zwaanspreng

doelrealisatie
matig voldoende
matig voldoende
voldoende
matig voldoende

voldoende
matig voldoende

matig voldoende
matig voldoende

voldoende
voldoende
voldoende

In geen enkel geval is de doelrealisatie als optimaal gekwalificeerd. In het algemeen ligt het grootste
knelpunt bij normalisatie en waterkwaliteit. Daarnaast is gekeken naar droogvaL. Dat is gebeurd op ba-
sis van veldwaarnerningen (2003) en modelberekeningen. Hieruit blijkt dat vooral bij de Loenense Beek
en op veel beperkter schaal in delen van de Oude Beek droogval is waargenomen (zie afbeelding 4.3.).
Met rnodelberekeningen wordt op meer plaatsen droogval berekend.

I
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De winning te Schalterberg ligt in het bosgebied op de oostelijke rand van het Veluwemassief. De om-
geving bestaat overwegend uit soortenarm naaldbos met Grove den, Ruwe berk, Blauwe bosbes, Pij-
pestrootje en Bochtige smele. Verspreid in het gebied liggen enkele natte heide- en veenvegetaties met
vennen met soorten als Struikhei en Gewone dophei, Pijpestrootje, Zwarte zegge, Pitrus, Knolrus en
Witte snavelbies. De aanwezigheid van deze vegetaties hangt samen met de schijngrondwaterspiegels
in de ondergrond (zie paragraaf 4.2.).

Het gebied herbergt zowel beschermde flora als beschermde fauna (Natuurmonumenten, 2003; Pro-
vincie Gelderland, 2003). Wat betreft beschermde flora is het voorkomen bekend van Kleine zonne.
dauw, Ronde zonnedauw, Witte gagel en Jeneverbes. De Jeneverbesformaties op de Veluwe zijn be-
schermd op grond van de aanmelding van het gebied als Habitatrichtlijngebied.

Wat betreft beschermde fauna komen diverse beschermde soorten voor. Zo is het voorkomen bekend
van amfibieën als Gewone pad en Bruine kikker en zoogdieren als Edelhert, Ree, Wild zwijn, Vos, Das
en Konijn. Gezien de biotopen in het gebied is de aanwezigheid van diverse kleine beschermde zoog-
diersoorten, zoals muizen en vleermuizen te verwachten. Daarnaast is het gebied rijk aan beschermde
broedvogels, bekend is dat in totaal circa 60 soorten in het studiegebied broeden. Het betreft voorna-
melijk algemeen voorkomende bos. en struweelvogels, maar ook een aantal soorten van de Rode lijst
(Draaihals, Groene specht, Ijsvogel, Raaf en Geelgors) en een aantal soorten waarvoor de Veluwe is
aangewezen als Vogelrichtlijngebied (namelijk Wespendief, Zwarte specht en Boomleeuwerik). In de
omgeving van de beken en sprengen komen vogelsoorten voor die kenmerkend zijn voor beken, waar-
onder Ijsvogel en Grote gele kwikstaart. Wat betreft vogels moet opgemerkt worden dat alle vogel-
soorten beschermd zijn. Het is niet bekend of er beschermde reptielen voorkomen, dit is gezien de
aanwezige heide- en veenbiotopen echter wel te verwachten. Dit geldt ook voor beschermde dagvlin-
ders en libellen, hoewel er wel waarnemingen zijn gedaan van zeldzame -maar niet beschermde-
soorten als Venwitsnuitlibel, Heivlinder en Bruine vuurvlinder. Typische beekvissen ontbreken in de
sprengen omdat de aanwezige stuwen de intrek van vis belemmeren (Waagmeester, 1998). Mogelijk
zijn in een aantaloppervlaktewateren beschermde vissen aanwezig, dit zal in het kader van het MER
nader worden onderzocht.

te verwachten mileugevolgen
Als gevolg van de voorgenomen activiteit treden mogelijk een aantal effecten op voor de natuurwaar.
den in het plan- en studiegebied, met name effecten op grondwaterafhankelijke natuurwaarden. Deze
effecten betreffen een toename van de grondwaterstanden en kwel invloed. De beoogde toename van
grondwaterstanden zal bijdragen aan een vernatting van locaties met verdroogde natuurwaarden en
daarmee bijdragen aan het herstel van grondwaterafhankelijke natuur. Daarnaast is het de verwachting
dat een verandering van de basisafvoer van de beken en sprengen effecten heeft op de leefomstandig-
heden van specifieke beekgebonden natuurwaarden. Afhankelijk van de verandering van de basisaf-
voer en de huidige situatie kunnen de leefomstandigheden zowel verbeteren als verslechteren. Door-
gaans leidt een toename van het debiet en een vermindering van het risico op droogval tot betere
leefomstandigheden voor waardevolle beekgebonden natuur, maar dat geldt niet voor alle amfibieën en
macrofauna.

Tijdens de aanleg van de benodigde infiltratievoorzieningen kan het ruimtebeslag leiden tot het plaatse-
lijk verdwijnen van habitats. Wanneer besloten wordt tot de aanleg van infiltratievijvers zal bijvoorbeeld
bos als habitat verdwijnen. Anderzijds levert de realisatie van infiltratievijvers ook nieuw habitat op. Wat
de verwachte kwaliteit hiervan zal zijn zal in het MER worden onderzocht. De aanvoerleiding is voor.
zien in een smalle zone, voornamelijk gelegen langs jong, soortenarm bos en in agrarisch gebied. Om-
dat de aanvoerleiding ondergronds en langs bestaande infrastructuur wordt aangelegd, is het ver-
wachte verlies aan habitats relatief gering.

Daarnaast leiden de graaf- en transporterkzaamheden ten behoeve van de aanleg van infiltratievijvers
en de aanvoerleiding mogelijk tot verstoring van broedvogels en andere beschermde soorten. Door de
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren wordt de verstoring geminimaliseerd. De aanleg
zorgt voor een tijdelijke geluidbelasting van het plangebied door graafmachines en vrachtverkeer.
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Soorten die zich gedurende de werkzaamheden op en in de directe omgeving van de locatie ophouden,
kunnen hierdoor worden verstoord. Deze verstoring vindt alleen gedurende de aanlegfase plaats en is
daarmee van tijdelijke aard.

beoordelingscriteria
Tabel 4.4. geeft een overzicht van de criteria op basis waarvan het referentiealternatief en de te onder-
zoeken alternatieven worden beoordeeld. Er zal een zo kwantitatief mogelijke voorspelling worden uit.
gevoerd van effecten voor waterafhankelijke natuurwaarden.

Tabel 4.4, Overzicht van aspecten en beoordelingscriteria voor natuur
criterium
habitatverandering Vogel- en Habitatrichtlijngebied

habitatverandering EHS

habitatverandering beschermde en zeldzame soorten

verstoring Vogel- en Habitatrichtlijngebied

verstoring EHS
verstoring beschermde en zeldzame soorten

mate waarin hydrologische randvoorwaarde bereikt wordt

verandering habitatkwaliteit

eenheid/parameter
kwalitatief

kwalitatief

kwalitatief

kwalitatief

kwalitatief

kwalitatief

kwalitatief I kwantitatief

kwalitatief

aspect
beschermde natuurwaarden

grondwaterafhankelijke natuur

beekgebonden natuur

4.4. Landschap, cultuurhistorie en archeologie

huidige kenmerken en autonome ontwikkelingen
Het studie- en plangebied bestaat in het hogere gelegen westelijk deel voornamelijk uit gesloten bos-
landschap, dat wordt doorsneden door (kleinere) wegen en verscheidene waterlopen. Het bosrijke ka-
rakter van het gebied, met de hoogteverschillen en beken en sprengen zijn kenmerkend voor een
stuwwallandschap zoals dat op de Veluwe kan worden aangetroffen. Het lager gelegen oostelijk deel
van het gebied bestaat uit een meer open landschap met akkers en weilanden. Centraal element in dit
deel van het landschap is het Apeldoorns Kanaal, dat in noordzuidelijke richting in het landschap ligt.
Verspreid in het plan- en studiegebied is losse bebouwing aanwezig. Dichte bebouwing is te vinden in
de kernen Beekbergen, Loenen en Eerbeek.

Het studiegebied herbergt verscheidene cultuurhistorische waarden die de menselijke vorming van het
gebied weerspiegelen, waaronder de sprengen, het Apeldoorns Kanaal en kasteel Ter Horst te Loenen.
Met name de sprengen zijn zeer karakteristiek voor de Veluwe. Ook de kans op aanwezigheid van ar-
cheologische waarden in het gebied is groot: uit de kaart met archeologische waarden van de provincie
Gelderland blijkt dat een groot deel van het gebied tussen Schalterberg en Eerbeek een hoge trefkans
heeft met betrekking tot de aanwezigheid van archeologische waarden. In de omgeving van Loenen
zijn vindplaatsen met zeer hoge archeologische waarden bekend, die wettelijk beschermd zijn. In het
MER zal nader worden onderzocht om welke waarden het gaat.

te verwachten milieugevolgen
Milieugevolgen met betrekking tot landschap, cultuurhistorie en archeologie zijn te verwachten tijdens
zowel de aanlegfase als de exploitatiefase van de voorgenomen activiteit en kunnen het gevolg zijn van
vergraving, watervoerendheid of grondwaterstandsveranderingen.

De aanlegfase betreft voornamelijk het graven van de infiltratievijvers en de aanvoerleiding, maar ook
het treffen van voorzieningen om oppervlaktewater te kunnen innemen en eventueel voor te zuiveren.
De mogelijke effecten op landschap, cultuurhistorie en archeologie hebben te maken met de graaf-
werkzaamheden, het ruimtegebruik en/of veranderingen van de grondwaterstand.

Door graafwerkzaamheden kunnen archeologische waarden verloren gaan. Of dit gebeurt en welke
waarden het betreft zal in het MER worden onderzocht. Negatieve effecten op cultuurhistorische waar-
den worden niet verwacht, aangezien zowel het tracé van de aanvoerleiding als de locatie voor de infil-
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tratievijvers geen cultuurhistorische waarden herbergen. Positieve effecten op cultuurhistorische waar-
den kunnen bijvoorbeeld optreden door herstel van de watervoerendheid van sprengenbeken, en beter
functioneren van watermolens. Waar dit van toepassing is zal dit in beeld worden gebracht.

Het is niet de verwachting dat de aanleg van een aanvoerleiding leidt tot effecten op landschappelijke
waarden, aangezien de leiding onder de grond wordt gelegd en dus niet zichtbaar is. Door de aanleg
van de infiltratievijvers in het bosgebied is een lokale verandering van het landschap wel te verwachten.

In de exploitatiefase kunnen door veranderende grondwaterstanden effecten optreden voor archeologi-
sche waarden. In principe worden alleen grondwaterstandstijgingen verwacht en geen dalingen.

Grondwaterstandstijgingen leveren naar verwachting geen negatief effect op waardevolle artefacten.
Een lichte stijging van het grondwater zal naar verwachting niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen
leiden in geval van aanwezigheid van lichte verontreinigingen. De natte natuur kan positief worden be-
invloed door (meer) kweL. Om effecten van grondwaterstandsveranderingen op de archeologische
waarden in het gebied goed in beeld te brengen, worden de archeologische waarden in het MER nader
onderzocht. Dit betekent een bureauonderzoek om vast te stellen of er archeologische waarden te ver-
wachten zijn. Afhankelijk van de resultaten volgt eventueel een inventariserend veldonderzoek.

beoordelingscriteria
Tabel 4.5. geeft een overzicht van de criteria op basis waarvan het referentiealternatief en de te onder-
zoeken alternatieven worden beoordeeld.

Tabel 4.5. Overzicht aspecten en beoordelingscriteria landschap, cultuurhistorie en archeologie
aspect criterium eenheid/parameter
landschap aantasting boslandschap kwalitatief
cultuurhistorische waarden verandering conserveringssituatie kwalitatief

herstel karakteristieke kenmerken sprengen kwalitatief
archeologische waarden verandering conserveringssituatie kwalitatief

4,5. Landbouw en bebouwing

huidige kenmerken en autonome ontwikkelingen
De oostelijke rand van het plan- en studiegebied is in gebruik bij de agrarische sector. Hier vindt voor-
namelijk akkerbouw plaats. Een deel van de gronden is in gebruik als weiland. Op de overgang van de
bosrijke helling van het Veluwemassief naar de vlakkere gronden van de IJsselvallei liggen de kernen
Loenen en Eerbeek. '

te verwachten milieugevolgen
De te verwachten milieugevolgen richten zich voornamelijk op de exploitatiefase. De benodigde voor-
zieningen worden namelijk dusdanig ver buiten de woonkernen en aan de randen van agrarische per-
celen aangelegd, dat de aanleg geen wezenlijke effecten heeft op de zowel de bebouwing als het agra-
rische grondgebruik. Effecten kunnen wel optreden tijdens de exploitatiefase, als gevolg van verwachte
verhoging van de grondwaterstanden. Verhogingen van de grondwaterstanden dragen bij aan vermin-
dering van eventuele droogteschade aan landbouwgewassen. Plaatselijk kan er sprake zijn van een
toename van natschade aan landbouwgewassen en wateroverlast in de bebouwde gebieden. Dit zal in
het MER nader worden onderzocht.

beoordelingscriteria
Tabel 4.6. geeft een overzicht van de criteria op basis waarvan het referentiealternatief en de te onder-
zoeken alternatieven worden beoordeeld.
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Tabel 4.6. Overzicht van aspecten en beoordelingscriteria voor landbouw en bebouwing

aspect
landbouw

criterium
verandering natschade
vermindering droogteschade

verandering wateroverlast

eenheid/parameter
ha

ha

habebouwing

4.6. Energie, afval en materiaal- en chemicaliëngebruik
Indien oppervlaktewater wordt geïnfiltreerd te Schalterberg zal dit leiden tot nieuwe installaties ter
plaatse en mogelijk tot een gebruik van grondstoffen, energie en afvalstoffen. De gevolgen voor het ge-
bruik van grondstoffen, energie en afvalstoffen van de verschillende bouwstenen worden kwalitatief in
beeld gebracht.

Bij de onttrekking uit oppervlaktewater en voorzuivering zijn de volgende aspecten aan de orde:
het gebruik van reinigingschemicaliën indien membraanfiltratie wordt toegepast;
het gebruik van vlokmiddelen bij membraanfitratie en coagulatie-sedimentatie;
het vrijkomen van spoelwater bij microzeven, membraanfitratie en coagulatie-sedimentatie;
het gebruik van energie voor de pompen voor het onttrekken en overwinnen van filtratieweerstand
bij membraanfitratie;
het gebruik van energie voor het terugspoelen van de membranen;
het gebruik van energie voor het doseren van chemicaliën;
het gebruik van materialen waaruit de zuiveringsinstallaties, pompen en leidingen zijn vervaardigd.

Voor het transport van de onttrekking/voorzuivering naar de infiltratie zal worden gekeken naar ener-
giegebruik in de exploitatiefase en materiaalgebruik in de aanlegfase.

Voor de infiltratie spelen de volgende zaken die zullen worden meegenomen in de analyse:
materiaalgebruik (drains en inlaatwerken);
energiegebruik bij spoelen drains;
eventueel chemicaliëngebruik bij spoelen drains;
slibproductie als gevolg van mogelijk onvoldoende voorzuivering en invallend blad in infiltratieplas.
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begrip
Archeologische waarden

Cultuurhistorische waarden

Duurzaam

Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) I Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur (PEHS)

Geohydrologisch

Gradiënt

Gebiedsvreemd water

Invloedsgebied (van een grond-

waterwinning)

MER

m.e.r.

Meest Milieuvriendelijke Alterna-

tief (MMA)

NAP

Startnotitie

Stuwwal

Vegetatie

Verdroging

omschrijving
Sporen uit het verleden die zich onder de grond of de waterspiegel bevinden, zoals funderin-

gen, scheepswrakken, grondsporen, potscherven et cetera

Sporen in het landschap uit het verleden die verwijzen naar menselijke activiteit, in de vorm

van archeologische waarden, historisch bouwkundige waarden (oude gebouwen zoals mo-
lens, kerken, bunkers, forten, burchten, kastelen, sluizen etc) en historisch geografische

waarden (zoals dijken, terpen, kavelpatronen, nederzettngsvormen, wegen en de opbouw
van dorpen en steden).

Met minimale effecten voor toekomstige generaties

De Ecologische Hoofdstructuur is een netwerk van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebie-

den en verbindingszones waarbinnen flora en fauna zich kunnen handhaven en uitbreiden.

De Provinciale Ecologische hoofdstructuur is de provinciale uitwerking van de EHS

Betrekking hebbend op grondwater (voorkomen, eigenschappen en stroming), in relatie tot de

geologische opbouw van de ondergrond

Geleidelijke overgangen in de ruimte, bijvoorbeeld van hoog naar laag of van droog naar nat

Water dat van buiten het betrokken gebied afkomstig is.

Het gebied waarbinnen als gevolg van een grondwaterwinning veranderingen van de grond-

waterstand of de grondwaterstroming optreden.

Milieu-effectrapport. Hiermee wordt het uiteindelijke rapport bedoeld.

Milieu-effectrapportage. Hiermee wordt de procedure bedoeld: het opstellen van het rapport,

inclusief de bijbehorende onderzoeken.

Het MMA is het alternatief, waarbij èn het gestelde doel wordt bereikt èn waarbij de nadelige

effecten voor het milieu worden voorkomen dan weL, voor zover dat mogelijk is, deze met ge-

bruikmaking Van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu zoveel

mogelijk worden beperkt.

Normaal Amsterdams PeiL.

Het formele document (op basis van het Besluit m.e.r.) waarin een initiatiefnemer aan het be-

voegd gezag kenbaar maakt dat hij van plan is een m.e.r.-plichtige activiteit te gaan onder-
nemen.

Een door landijs (gletsjers) opgestuwde wal.

Het ruimtelijk voorkomen van planten(individuen) in samenhang met de plaats waar zij groei-

en en in de rangschikking die zij spontaan hebben aangenomen.

Alle ongewenste effecten als gevolg van vochttekort, toename van de mineralisatie en veran-

dering van invloed van kwel en neerslag. Vochttekort en toename van mineralisatie treden
onder andere op bij structurele verlaging van de grondwaterstand.
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BIJLAGE 11 Hydrologische berekening afbakening studiegebied
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INLEIDING

Op de Oost-Veluwe ligt de waterwinning Schalterberg met vergunning voor het winnen van 4,5 miljoen
m' grondwater voor de productie van drinkwater. De onttrekking van grondwater heeft invloed op ge-
bieden die in de provinciale omgevingsplannen als verdroogd zijn aangemerkt. Vitens streeft ernaar de
bronnen voor drinkwaterproductie veilig te stellen, onder andere door de negatieve effecten van ont-
trekkingen op de omgeving tegen te gaan. Via een m.e.r.-procedure wil Vitens de negatieve omge-
vingseffecten van de winning Schalterberg in beeld brengen en mogelijk verminderen door:

de infiltratie van schoon, gebiedseigen oppervlaktewater bij de waterwinning Schalterberg met een
maximumhoeveelheid van 4 miljoen m3 per jaar.

Als onderdeel van de m.e.r. procedure is door Witteveen+Bos een startnotitie opgesteld, die nu moet
worden aangepast. Onderdeel van de aanpassing is een meer nauwkeurige bepaling van het studiege-
bied. Om het studiegebied te bepalen is inzicht gewenst in de te verwachten effecten. Omdat naar ver-
wachting de hydrologische effecten het grootste invloedsgebied hebben, wordt het studiegebied hierop
afgestemd.

UITVOERING BEREKENING

Ter voorbereiding op de m.e.r.-procedure is door Witteveen+Bos een modelonderzoek uitgevoerd

waarin voor diverse varianten van infitratie bij Schalterberg, het uitzetten van de winning Eerbeek en
het verdiepen van winning Schalterberg zijn onderzocht. Voor meer informatie over dit onderzoek wordt
verwezen naar het rapport 'Onderzoek ter onderbouwing van een vergunningaanvraag voor reallocatie
waterwinning Eerbeek naar Schalterberg-diep, concept 3 (kenmerk AP306-5/seew/042)'. Het model dat
voor deze berekening is gebruikt is tevens in dit rapport beschreven.

Ter bepaling van het studiegebied is een (stationaire) berekening uitgevoerd met de volgende kenmer-
ken:

de winning in Eerbeek blijft ongewijzigd (1,8 Mm3/jaar wat overeenkomt met de vergunde situatie);
de winning Schalterberg wint ondiep (boven Tegelen) in 11 bestaande winputten 4,5 Mm3/jaar (wat

overeenkomt met de vergunde situatie);
nabij de winning Schalterberg wordt 4 Mm3/jaar geïnfiltreerd over een gebied van circa 4 hectare
(analoog aan eerdere berekeningen van 5 Mm3/jaar).



RESULTATEN

In afbeelding 1. is het berekende effect van de infitratie op de grondwaterstanden weergegeven. Het
weergegeven resultaat is het effect van de vergunde situatie + infiltratie ten opzichte van de vergunde
situatie, ofwel het effect van de infiltratie van 4 Mm3 / jaar nabij Schalterberg. Door de infiltratie stijgt de
grondwaterstand in de nabije omgeving van het infiltratieveld met meer dan 3 m. Ter plaatse van het
infiltratieveld raakt de onverzadigde zone (10-15 m dik) geheel verzadigd. Dit leidt in een gebied glo-
baal tussen het zuiden van Apeldoorn, het Apeldoorns kanaal, noordwestelijk van Dieren en de N304
tot een significante verhoging van de grondwaterstanden van meer dan 5 cm.

In afbeelding 1 is tevens het effect van de infiltratie op de kwel weergegeven. Door de infiltratie neemt
de kwel in de omgeving toe. Dit is met name het geval in de omgeving nabij de Vrijenberger Spreng en
de Beekbergse Beek en in mindere mate nabij de Kayersbeek, de De Loenense Beek, de Eerbeekse
Beek en de Soerense Beek. Deze kweleffecten worden bij de afbakening van het studiegebied even-
eens meegenomen.

Op basis van de resultaten heeft een nadere afbakening van het studiegebied voor de startnotitie plaats
gevonden.
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Afbeelding 1. Effecten op grondwaterstand en kwel
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Verandering van de kwel naar ontwateringsmiddelen
als gevolg van de infitratie van 4 milj m3/ jaar
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