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1. Inleiding
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1.1. Inleiding
Om in de toekomst voldoende drinkwater te hebben, wijzen we een aantal drinkwaterreserveringsgebieden aan. In 
deze gebieden wordt nog niet meteen water gewonnen. Ze hebben wel bescherming nodig, zodat het grondwater 
ook in de toekomst geschikt blijft voor drinkwaterwinning. Het is belangrijk om deze gebieden nú aan te wijzen, 
omdat er anders vanwege allerlei nieuwe activiteiten steeds minder ruimte overblijft waar we voldoende en goed 
grondwater kunnen winnen voor drinkwater.

 

De drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid worden opgenomen in de omgevingsverordening. 
We passen de omgevingsverordening aan op grond van een actualisatieplan. Het gaat nu om Actualisatieplan 9 van 
de Omgevingsverordening Gelderland Aanvullende Strategische Voorraden (ASV). Op 28 september 2021 hebben 
Gedeputeerde Staten het ontwerp-actualisatieplan 9 vastgesteld. Het lag van 20 oktober tot en met 30 november 
2021 ter inzage. In die periode kon iedereen hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Er zijn meer dan 300 
zienswijzen ingediend.

 

In deze reactienota beantwoorden we de zienswijzen en geven we aan of een zienswijze leidt tot aanpassing van het 
actualisatieplan. We verwerken de aanpassingen in de concept-regels en de kaart met de 
drinkwaterreserveringsgebieden. Wij voeren ook ambtelijke wijzigingen door. Deze komen voort uit 
voortschrijdend inzicht. Het aangepaste actualisatieplan is een los document, naast deze reactienota. We leggen het 
aangepaste actualisatieplan met bijbehorend wijzigingsbesluit voor aan Provinciale Staten. Provinciale Staten 
nemen hier naar verwachting voor de zomer (2022) een besluit over. De gewijzigde omgevingsverordening treedt 
naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. Dit komt omdat de regels voor de bescherming van het grondwater 
in de drinkwaterreserveringsgebieden samenhangen met de Omgevingswet. En de Omgevingswet gaat in op 1 
januari 2023.
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1.2 Hoofdlijnen zienswijzen en reactie
De zienswijzen komen vanuit verschillende groepen van indieners, zoals:

gemeenten;•
land- en tuinbouw (fruitteeltbedrijven, laanboomteeltbedrijven, daarmee verbonden organisaties en andere 
agrariërs);

•

landgoederen;•
natuur- en milieuorganisaties;•
waterschappen en Vitens;•
particulieren.•

 

Uit de zienswijzen komt naar voren dat er veel zorgen zijn over verschillende onderwerpen, zoals:

de grootte en de begrenzing van de drinkwaterreserveringsgebieden;•
de voorgestelde regels voor activiteiten in de drinkwaterreserveringsgebieden;•
de gevolgen voor inwoners, bedrijven en gemeenten;•
de duur van de reservering;•
de (verdeling van de) lusten en lasten;•
de effecten van grondwateronttrekking op de grondwaterstand en daarmee op natuur, landbouw en 
bodemdaling.

•

 

Wij begrijpen heel goed dat er zorgen zijn. We hebben serieus naar de zienswijzen gekeken om te zien wat wij naar 
aanleiding daarvan kunnen doen. We denken dat sommige zorgen weggenomen worden door helder aan te geven 
wat de aanwijzing en de regels wel of niet inhouden. Daarnaast komen we de omgeving op een aantal belangrijke 
punten tegemoet door:

verzachting van de regels waar dat kan met behoud van de bescherming van het grondwater;1. 
een beperkte aanpassing van de begrenzing bij dit besluit;2. 
op korte termijn na dit besluit te onderzoeken of het mogelijk is de 4 relatief grote 
drinkwaterreserveringsgebieden binnen een aantal jaren in te perken;

3. 

verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden en randvoorwaarden van oevergrondwaterinning, te 
beginnen met drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk. Dit zou kunnen leiden tot aanpassing van 
de begrenzing;

4. 

in het rivierengebied parallel aan dit besluit het gesprek te starten met de fruitteelt- en laanboomsector over 
waterbeschikbaarheid nu en in de toekomst, ook met het oog op de klimaatverandering.

5. 

 

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om deze 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen. In de komende jaren volgen we de ontwikkelingen in vraag naar en 
aanbod van drinkwater en andere ontwikkelingen, om te zien wat dit betekent voor de 
drinkwaterreserveringsgebieden. In overleg met Vitens en de waterschappen kijken we hoe we het proces om tot 
concrete locaties voor drinkwaterwinning te komen het best vorm kunnen geven, zodat er zo snel mogelijk 
duidelijkheid komt over de duur van de reservering. We bespreken de voortgang van dit proces en de eventuele 
dilemma’s in breder verband met de betrokken organisaties.
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1.3 Leeswijzer
Deze reactienota begint met een samenvatting van het advies van de onafhankelijke Commissie m.e.r. en we geven 
aan wat we hiermee hebben gedaan of nog gaan doen. Daarna volgt een aantal hoofdstukken waarin we in het 
algemeen op zaken ingaan. Dit doen we omdat veel zienswijzen over dezelfde vragen of opmerkingen gaan.

 

In het hoofdstuk 12 Zienswijzen staan vervolgens alle individuele zienswijzen en onze reactie daarop. Daarbij geven 
we steeds:

eerst een samenvatting van de zienswijze•
daarna onze reactie op de zienswijze•
en tot slot geven we aan of we het actualisatieplan van de omgevingsverordening naar aanleiding van de 
zienswijze hebben aangepast, de tekst en/of de kaart

•

 

In onze reactie op de individuele zienswijzen verwijzen we waar mogelijk naar de algemene hoofdstukken. Dit doen 
we om de reactienota korter te houden. Bij de beantwoording van de zienswijzen in deze reactienota is door ons 
veel aandacht besteed aan zorgvuldigheid en volledigheid van de antwoorden. Maar door de complexiteit en 
verwevenheid van de behandelde vragen en onderwerpen is niet uit te sluiten dat er kleine verschillen zitten tussen 
de tekst in de individuele antwoorden en de tekst in de algemene hoofdstukken. Om te voorkomen dat verkeerde 
verwachtingen ontstaan wijzen wij erop dat alleen beroep kan worden gedaan op de regels in de 
omgevingsverordening, zodra deze in werking treden.

 

In het laatste hoofdstuk staan de ambtshalve wijzigingen.

Daarnaast merken we op, dat we naar aanleiding van een zienswijze de naam van het drinkwaterreserveringsgebied 
Velp-Doesburg in de omgevingsverordening hebben veranderd in Velp-Rheden, omdat dit beter aansluit bij de 
geografische ligging. In het hoofdstuk Zienswijzen van deze reactienota staat nog de oude naam Velp-Doesburg, 
vanwege de herkenbaarheid voor indieners van een zienswijze.

 

In de digitale versie van de reactienota staan de hoofdstukken onder verschillende tabbladen. Met de 
navigatieknoppen ‘vorige’ en ‘volgende’ (rechts bovenaan de pagina) navigeert u tussen de verschillende 
hoofdstukken. Ga om de reactie op uw zienswijze te vinden naar tabblad Zienswijzen. Daar kunt u bij uw 
zienswijzenummer de informatie vinden. Ook kunt u met behulp van de zoekfunctie zoeken naar de reactie op uw 
ingediende zienswijze. Ga bovenaan de pagina naar het symbool van het vergrootglas en typ uw 
zienswijzenummer in het zoekveld.
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2. Advies Commissie m.e.r.
Voor de besluitvorming over de drinkwaterreserveringsgebieden heeft de provincie een plan-Milieueffectrapport 
(MER) opgesteld. We vroegen de onafhankelijke Commissie m.e.r. een advies te geven over het MER. In dit advies 
beoordeelt de Commissie m.e.r. of de inhoud van het MER juist en volledig is.

 

De Commissie m.e.r. concludeert het volgende:

Voor het MER en alle bijlagen geldt dat er zeer uitgebreid en zorgvuldig onderzoek is gedaan dat verder gaat 
dan nodig is voor het besluit over de drinkwaterreserveringsgebieden.

•

Het MER is daarmee ook een naslagwerk voor de ontwikkeling van de drinkwaterproductie in Gelderland 
voor de langere termijn. Deze informatie kan in de toekomst gebruikt worden bij het zoeken naar concrete 
winlocaties en afwegingen voor besluiten daarover.

•

Het nu voorgenomen besluit heeft beperkte milieueffecten, blijkt uit het MER.•
De samenvatting in het MER schiet tekort. De samenvatting beschrijft het onderzoeksproces, maar bevat 
feitelijk geen informatie over de milieueffecten van de reserveringen. Deze informatie is nodig om het 
milieubelang goed mee te wegen bij de besluitvorming over de drinkwaterreserveringsgebieden.

•

 

De commissie adviseert als aanvulling op het MER een nieuwe samenvatting te maken, voor we een besluit nemen. 
Met een goede en representatieve samenvatting, is het mogelijk om op basis van de informatie in het MER een 
onderbouwd besluit te nemen over de drinkwaterreserveringsgebieden.

 

De commissie beveelt daarnaast aan om voor de besluitvorming over de drinkwaterreserveringsgebieden:

een oplegnotitie te maken over hoe de informatie uit het plan-MER geleid heeft tot het voorgenomen besluit. 
Daarbij kan aangegeven worden hoe milieuoverwegingen een rol hebben gespeeld en waarvoor de rijke schat 
aan informatie uit het MER nog meer benut kan worden, ook bij toekomstige besluiten;

•

in verband met (beleids)ontwikkelingen op het gebied van natuurmaatregelen te kijken wat de samenhang is 
met voorgenomen of geplande maatregelen voor herstel- en uitbreidingslocaties natuur (‘botsproef’);

•

te kijken hoe (beleids)ontwikkelingen op het gebied van de warmtetransitie samengaan de 
drinkwaterreserveringsgebieden (‘botsproef’).

•

 

In het vervolgproces om de beste locatie van nieuwe drinkwaterwinningen te zoeken beveelt de Commissie m.e.r. 
aan om de kansen voor natuur in beeld brengen door gedetailleerder onderzoek. Daarnaast beveelt de Commissie 
m.e.r. aan om dan ook te kijken in hoeverre nieuwe winningen een oplossing kunnen bieden voor knelpunten door 
bestaande winningen in gevoelige natuur.

 

Wij zijn blij met het positieve commentaar van de Commissie m.e.r. over ons uitgebreide en zorgvuldige onderzoek 
in het kader van de m.e.r.-procedure. Wij begrijpen het advies en de aanbevelingen en kunnen ons hier goed in 
vinden. We hebben het advies en de aanbevelingen opgevolgd. Een nieuwe samenvatting van het MER, een 
oplegnotitie bij het MER en notities voor de botsproeven voor natuurmaatregelen en de warmtetransitievisies zijn 
als bijlagen opgenomen bij het voorstel aan Provinciale Staten. Gedetailleerder onderzoek naar (alle) milieueffecten 
van een toekomstige drinkwaterwinning gebeurt in project-m.e.r.-procedures in het vervolgproces.
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De ‘botsproeven’ voor natuurmaatregelen en de warmtetransitievisies leiden op dit moment niet tot aanpassing van 
het actualisatieplan. In het vervolgproces na het besluit volgen we de ontwikkelingen en nemen we de informatie uit 
de botsproeven mee.
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3. Algemeen en context
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3.1 Opgave
In de Beleidsnota Drinkwater van 2014 en de Structuurvisie Ondergrond van 2016 vraagt het Rijk aan de provincies 
om Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor de drinkwatervoorziening aan te wijzen en deze samen met het 
bijbehorende beschermingsbeleid op te nemen in de provinciale omgevingsverordening. Het doel is om onder alle 
omstandigheden voldoende drinkwater te hebben, ook in een extreem groeiscenario waarin de vraag tot 2040 
landelijk met 30% groeit.

 

Voor Gelderland betekent dit dat we gebieden reserveren voor bruto 55 miljoen m3 per jaar om netto 45 miljoen 
m3 per jaar extra vergunningsruimte te hebben voor onttrekkingen door Vitens. De extra ruimte is nodig, omdat de 
hoeveelheid water die echt gewonnen kan worden in de praktijk tegen kan vallen. Daarnaast kan in de komende 
jaren overwogen worden om delen van de drinkwaterreserveringsgebieden af te laten vallen vanwege andere 
belangrijke ontwikkelingen.

 

Het is een wettelijke taak van de provincie om te zorgen voor voldoende geschikte bronnen voor de 
drinkwatervoorziening en het grondwater daarvoor te beschermen.
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3.2 Aanpak en proces in het kort
Om in de omgevingsverordening gebieden aan te kunnen wijzen, is het nodig om een milieueffectrapportage 
(m.e.r.) uit te voeren. Omdat het om gebieden voor heel Gelderland gaat is het een m.e.r. op plan-niveau. (Voor het 
zoeken naar concrete winlocaties worden in het vervolgproces project-m.e.r.-procedures uitgevoerd.) In 2018 zijn 
we gestart met het uitvoeren van de plan-m.e.r.. In het hele proces hebben we ook uitgebreid overlegd met 
betrokken partijen, op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

 

In het kader van de m.e.r.-procedure zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder de Regionale studies 
grondwater. Hieruit kwamen 71 mogelijke gebieden naar voren. Dit zijn de gebieden met relatief de minste effecten 
door grondwaterstandsdaling op natuur, landbouw en bodemdaling. Hierbij zitten geen gebieden met mogelijke 
invloed op grondwaterafhankelijke Natura 2000-gebieden (Europees beschermde natuur).

 

In het MER zijn deze 71 gebieden met elkaar vergeleken op milieueffecten en effecten als gevolg van het mogelijke 
beschermingsbeleid. Op basis van de vergelijking in het MER, overleg met stakeholders en de lijn voor afweging 
kozen we ervoor om 11 drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen. Bij de afweging hielden we naast 
milieueffecten ook rekening met ruimtelijke aspecten en doelen. De selectie bevat de gebieden met de relatief 
minste effecten op de omgeving en gaat uit van een regionale spreiding over Gelderland. Daarmee gebruiken we de 
ruimte ook het meest efficiënt en doelmatig.

 

In het proces betrokken we een brede groep van stakeholders op allerlei beleidsthema’s (water, natuur, landbouw, 
energietransitie). Op deze manier hebben wij het proces zo zorgvuldig mogelijk willen uitvoeren. Zie verder 
hoofdstuk 4. In de afgelopen jaren zagen we dat de groei van de vraag naar drinkwater al op de lijn van het extreme 
scenario zit. Daarnaast constateren we dat Vitens nu al een tekort aan vergunningscapaciteit heeft. De urgentie is 
dus groot. Daarom moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. Zo weten we zeker dat er op tijd 
voldoende water uit de kraan kan komen.
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3.3 Getrapte aanpak en grootte 
drinkwaterreserveringsgebieden
Voor de invulling van de ASV-opgave kiezen we voor een getrapte benadering:

De aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden met bijbehorend beschermingsbeleid1. 
De uitwerking naar concrete winlocaties2. 

 

Stap 1 is nu uitgevoerd via een plan-m.e.r.-procedure. In deze stap is in het plan-MER verkend, waar de meest 
geschikte bronnen en gebieden voor drinkwaterwinning liggen en hoe de potenties en effecten van die gebieden 
zich tot elkaar verhouden. Dit biedt voldoende detailniveau omdat het een zoektocht naar reserveringsgebieden in 
heel Gelderland was, conform de vraag van het Rijk (zie 3.1). Voor heel Gelderland ineens naar het niveau van 
winlocatie gaan zou vragen om een veel gedetailleerdere analyse van alle effecten op functies. De Commissie m.e.r. 
heeft aangegeven, dat het gehanteerde niveau van analyse past bij het aanwijzen van gebieden (plan-m.e.r.).

 

Stap 2 is het verder uitwerken van de drinkwaterreserveringsgebieden naar concrete winlocaties met bijbehorende 
beschermingsgebieden via project-m.e.r.-procedures. In het project-MER wordt gedetailleerd locatiegericht 
onderzoek gedaan naar waar binnen een gebied de beste locatie voor een drinkwaterwinning ligt. Dit gebeurt na de 
aanwijzing van de reserveringsgebieden. Door de omvang en complexiteit van dit drinkwatervraagstuk op Gelderse 
schaal zou het combineren van beide stappen vele jaren extra aan onderzoek en gebiedsproces vragen. Met de keuze 
voor de getrapte benadering kan er sneller duidelijkheid worden geboden over welke gebieden het meest geschikt 
zijn voor de drinkwateropgave en daarom bescherming nodig hebben.

 

De drinkwaterreserveringsgebieden hebben de voorgestelde grootte, omdat we voldoende aaneengesloten ruimte 
moeten hebben om in de vervolgfase naar de beste duurzame inpassing van een winlocatie te zoeken, inclusief het 
bijbehorende latere beschermingsgebied. De gebieden zijn gebaseerd op de uitkomst van de Regionale studies 
grondwater. We hebben gekeken naar aaneengesloten gebieden met relatief de minste effecten van een onttrekking 
op natuur, landbouw en bodemdaling. Ook is gekeken of in de ondergrond voldoende grondwater is te winnen. Met 
de keuze van de 11 drinkwaterreserveringsgebieden kunnen we voldoen aan de opgave voor de benodigde 
hoeveelheid water.
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3.4 Andere bronnen dan grondwater
We hebben een studie uit laten voeren naar andere bronnen voor drinkwater dan grondwater. Deze studie is (sinds 
najaar 2019) beschikbaar via onze website. Uit de vergelijking van andere bronnen met grondwaterwinning kwam 
naar voren, dat de volgende bronnen/concepten minder geschikt zijn voor het schaalniveau van de ASV-opgave:

oppervlaktewaterwinning met gebruik van spaarbekken•
kleinschalige infiltratie in een regionaal watersysteem (water in de bodem laten trekken en daar opslaan)•
benutten van gezuiverd afvalwater van afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI)•

Wel kunnen we deze bronnen of concepten verder onderzoeken voor de langere termijn in het kader van de 
adaptieve strategie (Zie paragraaf 3.8).

 

Uit de studie blijkt dat de volgende bronnen/concepten kansrijk zijn:

oeverwaterwinning•
brakwaterwinning (grondwater met een verhoogd zoutgehalte)•
grootschalige infiltratie (water in de grond laten trekken) en onttrekking op de Veluwe (wateraccu / 
duinwaterconcept)

•

Deze bronnen/concepten hebben we verder onderzocht in het MER.

 

Op basis van het MER hebben we drinkwaterreserveringsgebieden voor grondwater en oevergrondwater 
voorgesteld, omdat deze nu een grotere zekerheid geven voor het kunnen halen van de opgave dan 
brakwaterwinning en het concept van de wateraccu op de Veluwe.
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3.5 Brakwaterwinning
Brakwaterwinning (grondwater met een verhoogd zoutgehalte) kent op dit moment nog belemmeringen vanwege 
het brijn (zoute reststroom). Het opwerken tot zout als droge grondstof voor andere toepassingen wordt vooralsnog 
als te duur gezien. Het lozen in de bodem van de zoute reststroom is de goedkoopste optie maar in beginsel niet 
toegestaan en het past ook niet binnen duurzaam bodemgebruik. Daarom kan nu geen zekerheid worden gegeven 
over de inzet van brakwaterwinning. Brakwaterwinning biedt daardoor op dit moment onvoldoende zekerheid voor 
het halen van de opgave. Daarom hebben we geen drinkwaterreserveringsgebieden voor brakwater voorgesteld. 
Wel kan in het kader van de adaptieve strategie brakwaterwinning verder worden ontwikkeld. Als brakwater in de 
toekomst juridisch en technisch mogelijk is, kan dit helpen bij de verdere optimalisatie van de 
drinkwatervoorziening.
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3.6 Wateraccu Veluwe
Het duinwaterconcept ofwel wateraccu Veluwe (water in de grond laten trekken, daar opslaan en later weer 
onttrekken) is heel interessant, omdat de effecten op de omgeving relatief klein zijn. Maar het concept is ook 
onzeker. Daarom biedt het nu geen zekerheid dat we daarmee de opgave halen. Daarom hebben we hiervoor nu 
geen drinkwaterreserveringsgebied aangewezen. We gaan dit concept op korte termijn verder onderzoeken op 
haalbaarheid  als onderdeel van de adaptieve strategie (zie paragraaf 3.8).
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3.7 Drinkwaterbesparing
We hebben een studie laten uitvoeren naar de mogelijke maatregelen om te besparen op leidingwater geleverd door 
Vitens. Deze studie is (sinds najaar 2019) beschikbaar via onze website. Uit deze studie blijkt dat voor de langere 
termijn drinkwaterbesparing een optie is om de groei van de drinkwatervraag af te remmen. Daardoor zijn 
misschien op termijn minder drinkwaterreserveringsgebieden nodig of kunnen we langer doen met de 
drinkwaterreserveringsgebieden. Drinkwaterbesparing is complex en onzeker. Iedereen en alle partijen spelen 
hierin een rol en moeten hieraan bijdragen. Daarom biedt dit op dit moment geen zekerheid voor het halen van de 
opgave en kunnen we niet nu alvast minder drinkwaterreserveringsgebieden aanwijzen.

 

Schoon grondwater is een schaars goed. Daar moeten we zuinig mee omgaan. Daarom is het belangrijk drinkwater 
te besparen. Met het besluit om drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen, bouwen we de zekerheid in dat er in 
de toekomst voldoende drinkwater blijft. Maar vanwege duurzaamheid willen we toe naar een situatie waarin het 
gebruik van drinkwater niet toeneemt. Daar hebben wij en ook andere partijen aandacht voor. Dat is iets van alle 
overheden, bedrijven en inwoners.

 

In het totaal van de waterbalans (de hoeveelheid water die jaarlijks beschikbaar is door regen en aanvoer via 
rivieren) is het aandeel van grondwateronttrekkingen (voor drinkwater én andere doelen) beperkt. In Gelderland is 
het aandeel circa 5-10% van de jaargemiddelde neerslag. De andere 90-95% betreft verdamping en afvoer van water 
naar de zee. Op de weg naar een duurzaam watersysteem is het verminderen van de afvoer door meer water vast te 
houden een veel grotere ‘knop om aan te draaien’ dan grondwaterbesparing (en daarmee ook drinkwaterbesparing) 
en hiermee worden ook andere belangen tegen droogte beschermd. Zie ook 11.3.

 

In het kader van de landelijke Beleidsnota Drinkwater 2021-2027 loopt momenteel een project om te komen tot een 
goed onderbouwde landelijke besparingsdoelstelling met een passend

maatregelenpakket. Wanneer helder is wat op rijksniveau geregeld wordt kijken wij hoe een provinciale aanpak 
daarbij kan aansluiten. Dit past bij de adaptieve strategie (zie 3.8).

 

Voor het stimuleren van drinkwaterbesparing is soms op landelijk niveau aanpassing van wet- en regelgeving 
nodig. Zo kan het Rijk in het Bouwbesluit waterbesparingsregels opnemen. Vooral met betrekking tot nieuwbouw 
biedt dit kansen om drinkwater te besparen. Samen met de andere provincies lobbyen we bij het Rijk om het 
Bouwbesluit aan te passen.
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3.8 Adaptieve strategie, diversificatie van bronnen en 
optimalisatie drinkwatervoorziening
Na de aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden hanteren we een adaptieve strategie. Het belangrijkste 
doel hiervan is om de ontwikkelingen en veranderingen tot 2040 te volgen en hierop in te spelen, zodat er in 2040 
nog steeds voldoende drinkwater is. Daarnaast biedt de adaptieve strategie de mogelijkheid tot verdere 
optimalisatie van de drinkwatervoorziening. De adaptieve strategie bevat de volgende onderdelen:

monitoring (van vraag en aanbod, waterbeschikbaarheid en van relevante ontwikkelingen)•
afstemming met ruimtelijke ontwikkelingen die raakvlakken hebben met de realisatie van 
drinkwaterwinning (bijvoorbeeld wonen, energietransitie, landbouwtransitie)

•

onderzoek naar diversificatie van bronnen (oevergrondwater, brakwater, oppervlaktewater) en andere 
winconcepten (seizoensgebonden inzet van verschillende bronnen, de wateraccu Veluwe)

•

werken aan waterbesparing•
het verbeteren van de inpassing van de drinkwatervoorziening in een duurzaam watersysteem•

 

Voor het proces van optimalisatie zijn provincie, waterschappen en Vitens het proces ‘Duurzame 
Drinkwatervoorziening in een Duurzaam Watersysteem’ gestart. Ook andere stakeholders zullen hierbij betrokken 
worden. Voor de optimalisatie kunnen we alle kennis uit het MER gebruiken.
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4. Toelichting op processtappen (terugblik en 
vooruitblik)
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4.1 Toelichting op communicatie en proces met 
stakeholders
In de afgelopen jaren hebben we de stakeholders betrokken bij de onderzoeken en de keuzes. Deze stakeholders zijn 
de Gelderse waterschappen, een aantal gemeenten verspreid over de Gelderse regio’s, Vitens, Natuur en Milieu 
Gelderland, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kasteelen, Gelders Particulier Grondbezit, 
Staatsbosbeheer, LTO, VNO-NCW Gelderland, VEMW (vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers), 
brancheorganisatie voor geothermie Nederland en de branchevereniging voor bodemenergie Nederland. 
Vertegenwoordigers namen deel aan ambtelijke werkgroepen en in een bestuurlijk overleg. Ook hebben we overleg 
gehad met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), 
Rijkswaterstaat en de buurprovincies.

 

Op verschillende momenten hebben we ook regionale gemeentelijke overleggroepen (bijvoorbeeld voor water, 
bodem en ruimtelijk ordening) geïnformeerd, en de regionale klankbordgroep voor de transitievisies warmte in het 
kader van de Regionale Energiestrategieën (RES). Verder hebben we in de afgelopen jaren ook een aantal brieven 
aan alle gemeenten gestuurd over de voortgang van het ASV-traject.

 

In het proces werken we van grof naar fijn. Omdat het een zoektocht naar drinkwaterreserveringsgebieden in heel 
Gelderland was, hebben we in het stakeholder-overleg in de eerste jaren gekozen voor een dialoog op 
organisatieniveau met vertegenwoordigers vanuit de verschillende hoeken. Dit was de onderzoeksfase. 
Organisatorisch was het niet mogelijk om alle individuele belanghebbenden, grondeigenaren en inwoners in deze 
fase te betrekken. De onderzoeksfase liep tot en met de oplevering van het Milieueffectrapport in mei 2021. Toen in 
het tweede kwartaal 2021 de keuze voor de drinkwaterreserveringsgebieden duidelijk werd, hebben we breed de 
Gelderse gemeenten geïnformeerd via een informatiebijeenkomst, berichtgeving en soms via individuele 
gesprekken.

 

In het najaar van 2021 hebben we het ontwerpbesluit ter visie gelegd en kon iedereen reageren. Daarom 
informeerden we toen ook zo veel mogelijk inwoners, bedrijven en andere betrokkenen in de voorgenomen 
drinkwaterreserveringsgebieden. Dit hebben we gedaan via advertenties in de Gelderlander en huis-aan-huisbladen 
in oktober 2021. En tijdens 3 informatieavonden op 9, 10 en 11 november 2021. We vinden het belangrijk om de 
mening van inwoners over ons beleid te horen. Daarom geven we aan iedereen de kans op onze ontwerpbesluiten te 
reageren door een zienswijze in te dienen. Van 20 oktober tot en met 30 november 2021 kon iedereen een 
zienswijze indienen op het ontwerpbesluit over de drinkwaterreserveringsgebieden. Het is goed om te zien dat veel 
mensen dit hebben gedaan en dat deze manier om een breed publiek te betrekken werkt.

 

Als in de vervolgfase naar de precieze plek voor de drinkwaterwinning gezocht wordt, zullen  lokale partijen, 
belanghebbenden en inwoners betrokken worden.
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4.2 Processtappen in de m.e.r.-procedure
In de plan-m.e.r.-procedure (zie ook 3.3) hebben we de volgende stappen gezet:

2017-2018: opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD stond wat we gingen 
onderzoeken. Daarbij is o.a. een eerste verkenning uitgevoerd naar de geschiktheid van gebieden op basis 
van geologie en hydrologie.

•

April-mei 2018: ter visie legging van de NRD. Er waren 8 zienswijzen.•
Augustus 2018: vaststelling NRD door Gedeputeerde Staten; start verdere onderzoek.•
Uitvoeren ondersteunende studies:

Regionale studies grondwater- en oeverwaterwinning (Tauw, 2020)
Studie andere bronnen voor drinkwater (Royal Haskoning DHV, 2019)
Onderzoek naar mogelijkheden voor drinkwaterbesparing in Gelderland (Berenschot, 2019)
Risico-inventarisatie geothermie (Witteveen & Bos, 2019)

•

Mei 2020: Kadernotitie alternatieven ASV Gelderland voor het Milieueffectrapport.•
Najaar 2020: aanvullend rekenwerk voor het Milieueffectrapport.•
December 2020 tot en met mei 2021: opstellen Milieueffectrapport (MER).•
April tot en met juni 2021: overleg over MER en afweging keuze gebieden met stakeholdergroepen.•
Juni tot en met september 2021: informeren Gelderse gemeenten.•
Juli 2021: voorstel voor keuze drinkwaterreserveringsgebieden door Gedeputeerde Staten.•
28 september 2021: vaststelling door Gedeputeerde Staten van het ontwerp-Actualisatieplan 9 
Omgevingsverordening ASV.

•

20 oktober tot en met 30 november 2021: ter visie legging ontwerp-actualisatieplan 9.
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4.3 Wat is onderzocht in het MER?
In de afgelopen jaren hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd om te kijken waar in Gelderland het beste 
grondwater gewonnen kan worden. Door grondwateronttrekking daalt de grondwaterstand. Dit kan gevolgen 
hebben voor natuur en landbouw die afhankelijk zijn van de stand van het grondwater. Ook kan de bodem dalen. In 
de ‘Regionale studies grondwater’ hebben we gekeken wat de effecten zijn van grondwateronttrekking in heel 
Gelderland. We hebben 71 gebieden geselecteerd, waar de effecten relatief minder zijn dan in andere gebieden (ook 
wel de bouwstenen genoemd). In het Milieueffectrapport (MER) hebben we uitgebreider naar deze 71 gebieden 
gekeken. We hebben de 71 gebieden met elkaar vergeleken op diverse aspecten. Dit is een objectieve vergelijking op 
basis van berekeningen.

 

Een MER is bedoeld om de milieueffecten mee te nemen in een besluit. In ons MER hebben we niet alleen naar de 
milieueffecten, maar ook naar andere zaken gekeken:

Het MER ASV geeft voor alle 71 mogelijke gebieden (bouwstenen) inzicht in de effecten van een toekomstige 
nieuwe drinkwaterwinning op de grondwaterstand en daarmee op landbouw en natuur die daar afhankelijk 
van zijn en op bodemdaling.

•

We hebben gekeken welke mogelijke bedreigingen er zijn voor de grondwaterkwaliteit, zoals de aanwezigheid 
van bedrijventerreinen.

•

Omgekeerd hebben we ook onderzocht welke beperkingen regels om het grondwater te beschermen met zich 
meebrengen voor andere functies/activiteiten.

•

Ook hebben we een gevoeligheidsanalyse voor energie uit de bodem gedaan. Hiermee willen we inzicht 
krijgen in hoe groot de overlap is tussen de bouwstenen en gebieden waar mogelijk geothermie of 
bodemenergie kan worden gebruikt. Daarbij zijn bestaande en toekomstige bebouwing en bedrijventerreinen 
meegenomen als mogelijke gebruikers van energie uit de bodem.

•

Daarnaast beschrijft het MER de milieueffecten voor enkele combinaties van mogelijke gebieden. In het 
MER noemen we deze de alternatieven. Het was niet de bedoeling te kiezen voor één van de alternatieven. Ze 
waren bedoeld als voorbeeld en om inzicht te krijgen in hoeverre de verschillende typen bronnen in de 
opgave konden voorzien.

•

 

Uit die 71 gebieden hebben we vervolgens 11 gebieden gekozen op basis van een afweging met verschillende criteria, 
zie 4.4.
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4.4 Afweging en keuze van 
drinkwaterreserveringsgebieden
In het MER hebben we alle bouwstenen en alternatieven zo objectief mogelijk met elkaar vergeleken op 
verschillende aspecten. Op basis van het MER en de inbreng van stakeholders hebben we een keuze gemaakt voor 
de aan te wijzen drinkwaterreserveringsgebieden.

 

Bij onze afweging voor de keuze van de drinkwaterreserveringsgebieden hebben we onder meer gekeken naar:

technische en juridische haalbaarheid:
De gebieden met negatieve effecten op Natura 2000-gebieden waren al eerder afgevallen, omdat we 
een onttrekking daar zeer waarschijnlijk geen vergunning kunnen geven op grond van de Wet 
natuurbescherming.
Gebieden voor brakwater en de wateraccu zijn vooralsnog niet gekozen, omdat verder onderzoek nodig 
is.

•

relatief minste effecten van (toekomstige) grondwateronttrekking op grondwaterstands-afhankelijke natuur 
en landbouw en op bodemdaling;

•

goede mogelijkheden om het grondwater te beschermen;•
zo weinig mogelijk beperkingen door regels voor andere activiteiten als gevolg van het beschermingsbeleid;•
spreiding over Gelderland, zodat de lasten niet in één regio terecht komen en aangesloten wordt bij waar de 
drinkwatervraag is waardoor minder transport van water nodig is;

•

Naast gebieden voor grondwater ook gebieden voor oevergrondwater;•
de mogelijkheden voor (grond)waterwinning voor de buurprovincies.•

 

Zie voor een uitgebreidere toelichting op de afweging en keuze van gebieden de oplegnotitie bij het MER (bijlage bij 
de PS-brief).
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4.5 Lasten voor inwoners en bedrijven in het gebied
We hebben gezocht naar relatief de beste gebieden voor toekomstige drinkwaterwinning vanuit het oogpunt van zo 
min mogelijk milieueffecten en zo min mogelijk beperkingen voor andere functies. Om het grondwater te 
beschermen, moeten we regels stellen. Dit leidt zeker tot bepaalde beperkingen en dus lasten voor de inwoners en 
bedrijven in het gebied. Vanwege het maatschappelijk belang van de drinkwatervoorziening vinden wij dit te 
verantwoorden. Het is de wettelijke taak van de provincie om te zorgen voor voldoende en schone bronnen voor 
drinkwater.
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4.6 Onbepaalde duur van de reservering in combinatie 
met grote omvang van sommige gebieden
In veel zienswijzen staan zorgen over de onduidelijkheid van de duur van de reservering, ook in combinatie met de 
grote omvang van sommige drinkwaterreserveringsgebieden.

 

Het doel van de aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden is om op de middellange termijn tot 2040 
voldoende drinkwater te hebben. In de verordening nemen wij geen nadere termijn op voor de duur van de 
reservering. Dat wil niet zeggen, dat de reservering per sé tot 2040 blijft.

 

In de adaptieve strategie kijken we samen met Vitens en de waterschappen wanneer we welk 
drinkwaterreserveringsgebied in moeten/willen zetten. In principe ligt het initiatief voor het uitvoeren van verder 
onderzoek en een project-m.e.r. om een concrete winlocatie te zoeken bij Vitens. Vitens kan echter niet op korte 
termijn in alle drinkwaterreserveringsgebieden project-m.e.r.-processen starten, onder andere omdat Vitens eerst 
oplossingen moet zoeken voor de knelpunten in de drinkwatervoorziening op de hele korte termijn.

 

Om tegemoet te komen aan de zienswijzen over de grootte van de drinkwaterreserveringsgebieden en 
onduidelijkheid over de duur van de reservering, gaan we op korte termijn (na de vaststelling van de 
drinkwaterreserveringsgebieden) onderzoeken of het mogelijk is om de 4 relatief grote 
drinkwaterreserveringsgebieden te verkleinen. Dan moet er wel voldoende zoekruimte blijven voor winningen met 
de beoogde capaciteit. Zie ook paragraaf 4.7 ‘Tussenstap onderzoek inperking grote 
drinkwaterreserveringsgebieden’.
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4.7 Tussenstap onderzoek inperking 
drinkwaterreserveringsgebieden
Als we de drinkwaterreserveringsgebieden hebben vastgesteld, onderzoeken we of we de 4 relatief grote gebieden 
kunnen verkleinen. Het gaat dan om een tussenstap vóór de project-m.e.r.-procedures van Vitens. In deze 
tussenstap voeren we gedetailleerder hydrologisch onderzoek en een verdere gebiedsanalyse uit. Dit doen we voor 
de drinkwaterreserveringsgebieden Tielerwaard, Betuwe-West-Buren, Zeddam-Ulft en Liemers-West. Deze 
gebieden hebben ten opzichte van de andere drinkwaterreserveringsgebieden een groot oppervlak in verhouding tot 
de hoeveelheid grondwater die nodig is voor de drinkwatervoorziening. Als inperking van de gebieden mogelijk is 
onder de randvoorwaarde dat er genoeg zoekruimte blijft voor het project-m.e.r.-proces, kunnen we de grenzen in 
de omgevingsverordening aanpassen. De verwachting is dat dit proces enkele jaren duurt. Met deze tussenstap 
kunnen we de last verkleinen die mensen ervaren door grote reserveringsgebieden. In de delen die dan niet meer 
binnen de drinkwaterreserveringsgebieden vallen, gelden dan geen extra regels meer.

 

Voor de andere drinkwaterreserveringsgebieden kijken we met Vitens en de waterschappen hoe we het proces om 
tot een concrete locatie voor drinkwaterwinning te komen het best vorm kunnen geven. Dit doen we in de adaptieve 
strategie. Zo is er zo snel mogelijk duidelijkheid over de duur van de reservering en wanneer de reservering van de 
rest van het gebied kan vervallen (als de gevonden winlocatie voorziet in de beoogde hoeveelheid grondwater). 
Samen met Vitens bepalen we de volgorde van het verdere onderzoek in de drinkwaterreserveringsgebieden. Het 
verdere onderzoek gebeurt in een project-m.e.r. Bij de keuze van de volgorde spelen meerdere aspecten een rol. 
Bijvoorbeeld sociaal-economische redenen (het wegvallen van de beperkingen door de regels; ruimte geven aan 
andere belangrijke ontwikkelingen) en de plek waar Vitens het meeste drinkwater nodig heeft, gelet op de 
vraag(groei) en gelet op de drinkwaterinfrastructuur.

 

Bij de project-m.e.r. voor het zoeken naar de precieze plek voor de drinkwaterwinning hoort ook een gebiedsproces, 
waarbij lokale partijen, belanghebbenden en inwoners betrokken worden.
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4.8 Verder onderzoek naar inpassing 
oevergrondwaterwinning
Voor de drinkwaterreserveringsgebieden waar oevergrondwaterwinning voorzien is, hebben we nog een aantal 
hoofdvragen, die verder uitgezocht moeten worden:

de voor- en nadelen van de locatie van winputten binnen- of buitendijks•
de effecten van de spreiding en het aantal putten in de lengte langs de rivier in relatie tot de omvang van de 
benodigde beschermingszones

•

de benodigde zuivering•
de relatie tussen grondwaterwinning en oevergrondwaterwinning, zoals in de aangrenzende 
drinkwaterreserveringsgebieden Liemers-West en Olburgen-Doesburg

•

 

Nadat we de drinkwaterreserveringsgebieden hebben vastgesteld, starten we in overleg met Vitens voor het 
drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk (oevergrondwaterwinning) een traject om deze hoofdvragen te 
beantwoorden. Mogelijk bepalen we op basis daarvan opnieuw de grenzen van het drinkwaterreserveringsgebied. 
De inzichten die dit proces oplevert, gebruiken we ook bij de andere drinkwaterreserveringsgebieden voor 
oevergrondwaterwinning.
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5. Begrenzing van de gebieden
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5.1 Begrenzing drinkwaterreserveringsgebieden op basis 
van hydrologie
De drinkwaterreserveringsgebieden zijn gebaseerd op onderliggende deelstroomgebieden van Gelderland. 
Daarnaast hebben we de informatie uit de Regionale studies grondwater gebruikt om binnen de 
deelstroomgebieden samenhangende gedeeltes af te bakenen waar relatief de minste effecten zijn wat betreft 
grondwaterstandsdaling. Dit leverde de ‘bouwstenen’ op, de 71 mogelijke ASV-gebieden, die in het MER verder zijn 
onderzocht. De grens van het drinkwaterreserveringsgebied is zo gekozen dat er voldoende ruimte is voor een 
drinkwaterwinning inclusief beschermingszone, én er schuifruimte is om te zoeken naar de beste, duurzame 
inpassing.
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5.2 Waarom is deze grootte van de gebieden nodig?
De 71 mogelijke gebieden zijn gebaseerd op de effectenkaart uit de Regionale studies grondwater (groen-oranje-
rode vakjes) die de milieueffecten weergeeft voor natuur, landbouw en bodemdaling door grondwaterstandsdaling. 
We wilden gebieden met zoveel mogelijk groene vakjes. De milieueffecten zijn daar het kleinst. Sommige gebieden 
hebben maar enkele groene vakjes. Andere gebieden hebben meer groene vakjes. Dat is gunstig. Met een groter 
gebied heb je meer ruimte om in het vervolgproces naar de beste plek te zoeken met de beste inpassing in de 
omgeving.

 

Hoewel sommige drinkwaterreserveringsgebieden bestaan uit minder groene vakjes en andere uit meer, kan het 
zijn dat we er eenzelfde hoeveelheid water willen halen. Het lijkt dan, dat het grotere gebied wel wat kleiner kan 
door er groene vakjes af te halen.

Om stap 2 zoals beschreven in paragraaf 3.3 op een zorgvuldige manier te kunnen uitvoeren is het echter nodig dat 
er voldoende inpassingsruimte zit in de gebieden. Daarnaast was de informatie in het MER-rapport onvoldoende 
gedetailleerd om nu al delen van de gebieden af te laten vallen. Het risico is dan te groot dat er op basis van 
onvolledige informatie de meest geschikte potentiële winlocaties worden afgeschreven. Bovendien, als je een groter 
gebied hebt, heb je eventueel ook de ruimte om twee kleinere winningen te maken met minder milieueffecten en 
een kleinere beschermingszone.
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5.3 Bij de begrenzing rekening houden met andere 
functies
Bij de begrenzing van de drinkwaterreserveringsgebieden hebben we waar mogelijk rekening gehouden met andere 
functies, zoals bestaand stedelijk gebied, bedrijventerreinen en kansen voor geothermie. Daarbij is van belang dat 
er voldoende aaneengesloten ruimte overblijft om in het project-m.e.r. de beste plek voor een concrete 
drinkwaterwinning te kunnen vinden. Voorwaarde is ook dat de beoogde hoeveelheid drinkwater nog steeds kan 
worden gewonnen en dat deze goed beschermd blijft. Daarom was het niet altijd mogelijk om stedelijk gebied en 
bedrijventerreinen buiten het drinkwaterreserveringsgebied te houden.

 

Naar aanleiding van de zienswijzen hebben we opnieuw gekeken naar de begrenzing. Aan enkele verzoeken om de 
grenzen aan te passen kunnen we voldoen, omdat de zoekruimte niet wordt aangetast. Als functies kunnen 
samengaan met de drinkwaterreserveringsgebieden (zoals bijvoorbeeld de functie wonen) passen we de grenzen 
niet zo maar aan. Waar wel aanpassingen mogelijk zijn, ontstaat ook meer ruimte voor bodemenergie.

 

In het kader van de adaptieve strategie kunnen we overwegen de grenzen in de toekomst aan te passen. Dit doen we 
alleen bij een zeer zwaarwegend maatschappelijk belang van een andere ontwikkeling, zoals 
een concreet initiatief voor geothermie. Dan kunnen we overwegen om de grenzen aan te passen om die 
ontwikkeling mogelijk te maken.
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5.4 Toekomstige beschermingszones
De grenzen veranderen wanneer er over een aantal jaren binnen het drinkwaterreserveringsgebied een concrete 
winlocatie is gevonden. Dan bepalen we voor die winlocatie een beschermingszone. Vaak zal deze kleiner zijn dan 
het drinkwaterreserveringsgebied, in het geval van een groot drinkwaterreserveringsgebied. In het geval van een 
klein drinkwaterreserveringsgebied zal de toekomstige beschermingszone wellicht niet zoveel kleiner worden. Hoe 
groot de beschermingszone moet zijn, hangt af van de precieze locatie en de precieze onttrekkingshoeveelheid 
waarvoor we een vergunning verlenen.
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6. Beschermingsbeleid algemeen
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6.1 Doel en uitgangspunten
De drinkwaterreserveringsgebieden wijzen we aan om de grondwaterkwaliteit te beschermen, zodat we in de 
toekomst voldoende geschikt water voor drinkwaterwinning hebben. We hebben gezocht naar een balans waarbij 
de drinkwaterreserveringsgebieden zoveel mogelijk worden beschermd, maar ontwikkelingen in de gebieden ook 
door kunnen blijven gaan. Het is nog niet bekend wanneer de gebieden worden gebruikt voor grondwaterwinning 
en waar de precieze locatie van de winning komt. De regels zorgen ervoor dat er geen onomkeerbare activiteiten 
plaatsvinden die een toekomstige drinkwaterwinning onmogelijk maken.

 

Naar aanleiding van de zienswijzen hebben we de regels op een aantal punten aangepast. We geven voor een aantal 
activiteiten meer ruimte en vereenvoudigen de regels als dat verantwoord kan. Deze wijzigingen gelden niet voor 
grondwaterbeschermingsgebieden van bestaande drinkwaterwinningen. Als de locatie en de bijbehorende 
beschermingszones van een nieuwe drinkwaterwinning bekend zijn, worden de regels hier strenger. In de rest van 
het drinkwaterreserveringsgebied vervallen de regels dan (als de winlocatie voorziet in de beoogde hoeveelheid 
grondwater).

 

Door de regels aan te passen, verzachten we het beschermingsbeleid. We komen daarmee tegemoet aan de zorgen 
in de zienswijzen over beperkingen voor andere activiteiten. Een belangrijke voorwaarde was en blijft dat de 
bescherming van de grondwaterkwaliteit voldoende blijft. We vinden dat met deze aanpassingen de regels in 
verhouding staan tot het doel van bescherming van het grondwater en we een goede balans hebben gevonden 
tussen bescherming en ruimte voor andere activiteiten.
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6.2 Raakvlakken met omzetting eerdere actualisaties 
omgevingsverordening
De Omgevingswet voegt veel milieuwetgeving samen en treedt waarschijnlijk op 1 januari 2023 in werking. We 
moeten ook de beschermingsregels voor de bestaande drinkwaterwinningen aanpassen aan de Omgevingswet. Dit 
hebben we gedaan in actualisatieplan 8 voor de omgevingsverordening. Tegelijkertijd hebben we het proces gestart 
om de drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen. De regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden die ter 
visie hebben gelegen, waren gebaseerd op de conceptregels voor de bestaande drinkwaterwinningen van 
actualisatieplan 8. In actualisatieplan 8 hebben we een aantal wijzigingen aangebracht. De definitieve regels van 
actualisatieplan 8 hebben we eind 2021 vastgesteld. Ze gaan gelden als de Omgevingswet in werking treedt. De 
vastgestelde wijzigingen in actualisatieplan 8 hebben ook gevolgen voor de regels voor de 
drinkwaterreserveringsgebieden.

 

Door de aanpassingen in actualisatieplan 8 zijn een aantal agrarische activiteiten (via de bijlage ‘Lijst met verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten’ van de omgevingsverordening) alleen nog in waterwingebieden absoluut 
verboden en niet meer in grondwaterbeschermingsgebieden. Voor deze activiteiten is er ook geen vergunningplicht 
of meldingslicht in grondwaterbeschermingsgebieden. Deze aanpassing is gedaan omdat de nieuwe regels anders 
onbedoeld een verandering tot stand zouden brengen ten opzichte van de bestaande regels. Deze wijziging in de 
regels voor de bestaande grondwaterbeschermingsgebieden betekent dat in de regels voor de 
drinkwaterreserveringsgebieden de vergunningplicht voor deze activiteiten vervalt. In 7.3 lichten we dit verder toe.

 

Daarnaast zijn de benamingen van de kwaliteitsklassen van toe te passen grond of baggerspecie aangepast aan de 
nieuwe omschrijvingen onder de Omgevingswet, zoals dat ook is gebeurd in de definitieve regels voor de bestaande 
drinkwaterwinningen van actualisatieplan 8.

 

Voor het overgangsrecht geldt dat met dit actualisatieplan 9 ook een wijziging wordt doorgevoerd in de regels zoals 
eerder vastgesteld met actualisatieplan 8, als gevolg van gewijzigde inzichten. Het overgangsrecht zorgt er voor dat 
bestaande activiteiten kunnen worden voortgezet onder de nieuwe regels, maar is onnodig beperkend gebleken ten 
aanzien van wijziging  van die bestaande activiteiten. Zo zijn veranderingen in aard en omvang van activiteiten niet 
per definitie slecht voor het grondwater. Daarom is er voor gekozen om het overgangsrecht in die zin te verruimen 
en afhankelijk te maken van de risico’s voor de kwaliteit van het grondwater bij wijziging van bestaande activiteiten. 
Dat geldt dan niet alleen voor activiteiten in de nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden, maar ook voor activiteiten 
in de bestaande grondwaterbeschermingsgebieden.
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6.3 Afwegingsruimte
Afdeling 1.3 van de omgevingsverordening biedt ons afwegingsruimte en de mogelijkheid van de regels af te wijken. 
Waar het om één concrete situatie gaat, kan een afwijking van de regels worden toegestaan via een 
maatwerkvoorschrift, dat Gedeputeerde Staten bij besluit (beschikking) vaststellen. Bijvoorbeeld als een belang van 
een persoon, bedrijf of organisatie in de knel komt als de regels strikt worden gevolgd. Gaat het om meerdere 
situaties dan kan een maatwerkregel worden gesteld. Dat is een besluit van Gedeputeerde Staten om een regel van 
de verordening (tijdelijk) te wijzigen. Bijvoorbeeld als een bestaande regel een belemmering vormt om een van de 
(overige) doelen van de verordening te halen of dichterbij te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken 
van geothermie ondanks de beperkingen daarvoor als gevolg van de grondwaterbeschermingsregels. Tot slot is er 
nog een afwijkingsmogelijkheid om experimenten mogelijk te maken.

 

De regels voor activiteiten binnen drinkwaterreserveringsgebieden hebben als doel de kwaliteit van het grondwater 
te beschermen vanwege de openbare drinkwatervoorziening. Een eventuele afwijking van die regels wordt altijd 
afgewogen ten opzichte van het drinkwaterbelang, en dat is een zwaarwegend belang. Maar de algemene regels van 
de omgevingsverordening maken het dus mogelijk af te wegen of we van de regels willen afwijken.
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6.4 Typen drinkwaterreserveringsgebieden
Er zijn 2 typen drinkwaterreserveringsgebieden. Eerder spraken we van drinkwaterreserveringsgebieden en 
kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden. Voor de duidelijkheid spreken we in het vervolg over minder kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden en kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden. We passen dat ook op deze manier 
aan in de omgevingsverordening.

 

In kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden is geen aaneengesloten dikke kleilaag in de ondergrond. Dit betekent 
dat eventuele verontreinigingen gemakkelijk in het grondwater terecht kunnen komen. In de minder kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden is er een voldoende dikke beschermende kleilaag boven het grondwater 
(watervoerend pakket) dat is gereserveerd voor de drinkwaterwinning. 

De regels voor de minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zijn vergelijkbaar met de regels voor een 
boringsvrije zone rondom bestaande drinkwaterwinningen. In de minder kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden geldt echter een meldingsgrens vanaf een grotere diepte en geldt de melding niet 
voor ontgrondingen.
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6.5 Overgangsrecht
Het overgangsrecht voor bestaande activiteiten hebben we aangepast. Bestaande activiteiten kunnen zonder 
aanvullende vergunning of melding door blijven gaan, want de verbodsbepalingen van de nieuwe regels gelden 
daarvoor niet. Uitbreiding van bestaande activiteiten is mogelijk zonder vergunning of melding als deze activiteiten 
al rechtmatig werden verricht vóór 1 januari 2023 en de uitbreiding het risico op aantasting van de kwaliteit van het 
grondwater niet vergroot.
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7. Aanpassingen regels kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden
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7.1 Vergunningplicht wordt deels meldingsplicht
In het voorstel voor het beschermingsbeleid maakten we gebruik van de “Lijst met verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten” in bestaande grondwaterbeschermingsgebieden in actualisatieplan 8. Ons 
voorstel was om deze activiteiten vergunningplichtig te maken in drinkwaterreserveringsgebieden. Het idee was, 
dat als een initiatiefnemer een vergunning hiervoor aanvraagt, de provincie per situatie kan beoordelen of de 
activiteit wel of niet kan in een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied.

 

Dit brengt extra lasten met zich mee. Daarom hebben we naar aanleiding van de zienswijzen deze vergunningplicht 
voor een deel omgezet in een meldingsplicht. In dat verband wordt een nieuwe bijlage ‘grondwaterbedreigende 
activiteiten in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden’ toegevoegd. In lijst B hebben we de meldingsplichtige 
activiteiten opgenomen. Dit zijn activiteiten die in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn aangemerkt als 
milieubelastende activiteiten en waarvoor op grond van de landelijke regels al een meldingsplicht geldt. Het gaat 
bijvoorbeeld om een kringloopbedrijf, het repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen of een openbaar 
zwembad.

 

De algemene regel blijft dat risico’s voor de grondwaterkwaliteit moeten worden voorkomen. Het voordeel voor de 
initiatiefnemer is dat een melding minder proceduretijd kost. De melding moet via het digitaal stelsel 
omgevingswet (DSO) worden gedaan. Wanneer een initiatiefnemer een melding doet, krijgt deze te zien welke 
maatregelen genomen kunnen worden om te voldoen aan de algemene regel dat risico’s voor de 
grondwaterkwaliteit voorkomen moeten worden. Andere maatregelen zijn ook mogelijk, maar dan moet wel 
worden aangetoond dat ook die maatregelen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater voorkomen. 
Hetgeen vervolgens door de provincie wordt beoordeeld naar aanleiding van de melding.

Als de provincie vindt dat de maatregelen die de initiatiefnemer wil nemen onvoldoende zijn, dan zal de provincie 
maatregelen eisen zodat de grondwaterbescherming op orde blijft. Deze maatregelen worden dan door middel van 
een besluit vastgelegd als maatwerkvoorschrift.

 

Uitbreidingen van bestaande activiteiten vallen onder het overgangsrecht, zie paragraaf 6.5.
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7.2 Activiteiten die wel vergunningplichtig blijven
Voor een aantal activiteiten blijft in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden een vergunning nodig. Deze 
activiteiten staan op de lijst A van de nieuwe bijlage ‘grondwaterbedreigende activiteiten in kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden’ bij de omgevingsverordening. Dit zijn activiteiten die in het Besluit activiteiten 
leefomgeving (Bal) zijn aangemerkt als milieubelastende activiteiten en waarvoor op grond van de landelijke regels 
al deels of geheel een vergunningplicht geldt. Voor deze activiteiten willen we vooraf kunnen beoordelen of de 
activiteit niet teveel risico geeft voor een toekomstige drinkwaterwinning.

 

De andere 3 activiteiten waarvoor een vergunningplicht geldt maar die niet in het Bal zijn benoemd, blijven 
vergunningplichtig. Dit zijn:

in de bodem brengen van afstromend water in dieper gelegen watervoerende bodemlagen (diepinfiltratie)•
aanleggen van een ondergrondse opslagtank•
aanleggen van een nieuwe begraafplaats, of locatie voor het verstrooien van as uit crematoria of een 
dierenbegraafplaats (uitbreiden blijft meldingsplichtig, zie paragraaf 7.8)

•

Dit zijn risicovolle activiteiten in de bodem. Een grondwaterverontreiniging is niet zichtbaar. Verontreinigingen 
door diepinfiltratie zijn moeilijk op te ruimen. Een begraafplaats is een activiteit voor zeer lange tijd, die vanuit 
maatschappelijk oogpunt niet te verplaatsen is.

 

Uitbreidingen van bestaande activiteiten vallen onder het overgangsrecht, zie paragraaf 6.5.
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7.3 Aanpassingen aan de Lijst van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten
De definitieve lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten in waterwingebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden in actualisatieplan 8 hebben Provinciale Staten vastgesteld nadat we het 
ontwerp-actualisatieplan 9 voor de drinkwaterreserveringsgebieden ter visie hebben gelegd. Bij een aantal 
categorieën in de agrarische sector is toegevoegd dat het verbod alleen geldt in een waterwingebied. Dit is het 
gebied direct rond de pompputten. Het gaat om:

exploiteren van een veehouderij;•
telen van gewassen in de open lucht;•
exploiteren van een agrarisch loonwerkbedrijf;•
het voor derden of voor verhuur onderhouden en repareren van werktuigen voor agrarische activiteiten 
(ofwel exploiteren van een landbouwmechanisatiebedrijf);

•

exploiteren van een bedrijf voor mestbehandeling.•
 

Deze aanpassing in actualisatieplan 8 leidt ook tot een aanpassing in actualisatieplan 9 voor de 
drinkwaterreserveringsgebieden. Door deze aanpassing worden deze activiteiten in 
drinkwaterreserveringsgebieden niet vergunning- of meldingsplichtig op basis van Omgevingsverordening 
Gelderland. Andere regelgeving voor deze activiteiten blijft wel gelden, zoals de Omgevingswet en de 
Meststoffenwet.
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7.4 Het toepassen van grond of baggerspecie waarvan de 
kwaliteit de achtergrondwaarde overschrijdt als bedoeld 
in het Besluit bodemkwaliteit
Het Besluit bodemkwaliteit is het algemene beleidskader voor het toepassen van grond of baggerspecie op of in de 
bodem en in het oppervlaktewater. De gemeente respectievelijk de waterbeheerder is daarvoor bevoegd gezag. Het 
Besluit bodemkwaliteit regelt het gebruik van grond en baggerspecie met lichte tot matige verontreiniging, met een 
zogenaamde verhoogde achtergrondwaarde. Deze grond en baggerspecie mag alleen worden gebruikt in gebieden 
met dezelfde of slechtere grondkwaliteit en moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor de functie van het gebied. 
Voor bestaande winningen zijn in de provinciale omgevingsverordening extra regels opgenomen om de 
grondwaterkwaliteit te beschermen. Zo mag bijvoorbeeld alleen grond tot maximaal kwaliteitsklasse wonen worden 
toegepast.

 

In het eerdere voorstel zijn deze extra regels ook opgenomen voor kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden om 
de grondwaterkwaliteit te beschermen. De reserveringsgebieden zijn echter veel groter dan de 
grondwaterbeschermingsgebieden. Hierdoor geven de regels veel beperkingen voor infrastructurele 
werkzaamheden met grondverzet, bijvoorbeeld de woningbouw. Ook denken we dat het risico voor de 
grondwaterkwaliteit bij het toepassen van grond op of in de bodem met een mindere kwaliteit dan de kwaliteit 
wonen klein is. Daarom hebben we de regels aangepast voor kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden.

 

De grootste risico’s voor het grondwater zijn bij de toepassing van grond of baggerspecie in oppervlaktewater en bij 
grootschalige toepassingen. Bijvoorbeeld bij het verondiepen van zandwinplassen en de aanleg van wegen. Daarom 
zijn de regels in de omgevingsverordening zo aangepast dat alleen voor toepassing van grond of baggerspecie in 
oppervlaktewater en bij grootschalige toepassingen van meer dan 5.000 m3 in kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden eisen zijn opgenomen over de kwaliteit. In die gevallen mag geen grond of 
baggerspecie worden gebruikt van mindere kwaliteit dan kwaliteitsklasse ‘wonen’ of ‘licht verontreinigd’. .

 

Andere regels laten we in deze gebieden vervallen. Als er in de toekomst een drinkwaterwinning komt in een 
reserveringsgebied, worden de regels strenger.
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7.5 Het gebruiken van overige organische meststoffen
In het eerdere voorstel mochten in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden al ‘reguliere’ meststoffen worden 
gebruikt zonder melding: dierlijke meststoffen zoals drijfmest en stalmest, compost, anorganische meststoffen, 
kalkmeststoffen of dierlijke uitwerpselen. Voor deze meststoffen is in de mestwetgeving een definitie opgenomen. 
Het is daarmee duidelijk welke stoffen er worden bedoeld. In kringloop- of biologische landbouw worden echter 
ook ‘overige organische meststoffen’ gebruikt. Overige organische meststoffen zijn organische meststoffen die geen 
dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of compost zijn, bijvoorbeeld restproducten uit de suikerbietenindustrie. Onder 
de ter visie gelegde regels was het niet toegestaan om deze meststoffen op of in de bodem te brengen. Om het 
gebruik van deze meststoffen mogelijk te maken, hebben we de regels aangepast.

 

Voor overige organische meststoffen is in de mestwetgeving geen nader onderscheid gemaakt in type stoffen. Het is 
daarom niet van te voren aan te geven welke stoffen de grondwaterkwaliteit niet negatief beïnvloeden en dus in een 
drinkwaterreserveringsgebied gebruikt mogen worden. Medio 2022 treedt de Verordening (EU) 2019/1009 ‘EU-
bemestingsproducten’ in werking en kunnen er organische bodemverbeteraars op de markt komen. De EU-
Verordening maakt echter geen onderscheid in soorten organische bodemverbeteraars. Alleen voor een beperkt 
aantal zware metalen en pathogenen gelden grenswaarden. Wij willen daarom inzicht houden in de toegepaste 
meststoffen en alleen stoffen toelaten die niet de grondwaterkwaliteit verslechteren. Het op of in de bodem van 
overige organische meststoffen is niet langer absoluut verboden, maar er gaat wel een meldingsplicht en een 
algemene regel gelden dat er geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater mogen zijn. Bij de 
melding moet de initiatiefnemer aantonen dat de meststoffen die gebruikt gaan worden de grondwaterkwaliteit niet 
negatief beïnvloeden. De provincie toetst dit. Bij een te groot risico accepteert de provincie de melding niet, omdat 
die niet overeenkomt met de geldende regels. De meststoffen mogen dan niet gebruikt worden in het kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebied.
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7.6 Het roeren van de bodem en het buiten gebruik stellen 
van een boorgat
De regels die in het ontwerp-actualisatieplan waren opgenomen, zorgen ervoor dat de doorlatendheid van de 
bodem niet groter wordt door grondwerkzaamheden, zoals graafwerkzaamheden of boringen. Dit is belangrijk 
omdat hierdoor eventuele grondwaterverontreinigingen niet sneller naar het grondwater kunnen stromen. Ook 
wordt voorkomen dat een boring het grondwater verontreinigt door het gebruik van verontreinigd spoel- of 
werkwater en dat er geen grondwaterstromen met verschillende chemische samenstelling gaan mengen die 
gescheiden zijn door een kleilaag. Omdat de drinkwaterreserveringsgebieden veel groter zijn dan de huidige 
beschermingszones, zullen naar verwachting veel meldingen gedaan moeten worden waarbij vooraf aangetoond 
moet worden dat de werkzaamheden worden uitgevoerd op een manier die mogelijke negatieve effecten voorkomt. 
Er is al een stelsel van regels (o.a. boorprotocol) dat zorgt voor het voorkomen van negatieve effecten bij boren. 
Voor extra zekerheid hebben we nu algemene regels opgenomen.

 

Om de administratieve lasten te verlagen, hebben we de regels als volgt aangepast:

De regels gelden niet voor ontgrondingsactiviteiten. Hiervoor is in veel gevallen al een vergunning nodig 
waarin wij of de gemeente voorschriften kunnen opnemen om het grondwater te beschermen.

1. 

We wijzigen de diepte waaronder een melding nodig is en algemene regels gelden (voor boren en 
grondwerkzaamheden) van 3 meter naar 10 meter onder maaiveld. Boringen en funderingen kunnen zonder 
melding tot 10 meter diep worden uitgevoerd. Deze wijziging betekent dat voor de meeste 
graafwerkzaamheden geen melding nodig zal zijn, omdat ze ondieper zijn. Wel zijn de generieke landelijke 
regels van toepassing.

2. 

 

Voor het onttrekken van grondwater hebben de waterschappen en de provincie regels opgesteld. Deze regels gaan 
daar niet over. De regels voor het onttrekken van grondwater blijven gelden.
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7.7 Het op of in de bodem brengen van afstromend water
De algemene regel is dat de kwaliteit van het afstromend water geen nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van 
het grondwater. Hoe groot de risico’s voor het grondwater zijn hangt onder andere af van waar het water vandaan 
komt. Van drukke wegen is het risico groter dan van een straat in een woonwijk.

 

Uit de zienswijzen blijkt dat het voor initiatiefnemers niet altijd duidelijk is welke activiteiten ze moeten melden en 
welke maatregelen ze moeten nemen. De regels voor kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zijn nu zo 
aangepast dat we de meest risicovolle situaties specifiek aangeven en alleen deze hoeven te worden gemeld.

Dit betekent dat de volgende nieuwe activiteiten, waarbij sprake is van afstromend water op of in de bodem, bij de 
provincie moeten worden gemeld:

zonnepark groter dan 1 hectare•
provinciale en rijkswegen•
parkeerplaatsen met meer dan 100 voertuigen•
bedrijventerreinen met milieubelastende activiteiten die op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving 
vergunningsplichtig of meldingsplichtig zijn.

•

Andere situaties van afstromend water (op of in de bodem) hoeven alleen te worden gemeld in 
grondwaterbeschermingsgebieden van bestaande winningen.

 

Bij de melding in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) krijgt de initiatiefnemer te zien welke maatregelen hij 
kan nemen zodat het afstromend water de kwaliteit van het grondwater niet verslechtert. Andere maatregelen zijn 
in overleg met de provincie ook mogelijk. In kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden kan een monitoringsplan 
van de bodem- en de grondwaterkwaliteit dat met ons is afgestemd een goede maatregel zijn. Mocht uit de 
monitoring blijken dat toch onacceptabele verontreinigingen in de bodem en het grondwater terecht komen, kan 
het zijn dat achteraf toch maatregelen nodig zijn. Het is echter niet altijd makkelijk om achteraf maatregelen te 
nemen, bijvoorbeeld voor de materiaalkeuze van zonneparken. Het is daarom belangrijk om van tevoren de risico’s 
op verontreiniging te minimaliseren.
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7.8 Geen aanpassingen
Er zijn geen aanpassingen ten opzichte van het eerdere voorstel voor:

het uitbreiden van een begraafplaats of terrein voor het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de 
lijkbezorging of een dierenbegraafplaats;

•

het aanleggen van een systeem voor individuele behandeling van afvalwater (IBA).•
 

Deze activiteiten moeten worden gemeld en verontreiniging van het grondwater moet worden voorkomen.
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8. Aanpassingen regels minder kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden
In de 3 minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden Tielerwaard, Betuwe-West-Buren en Gelderse Vallei 
mag de beschermende kleilaag niet doorboord worden. De minimale diepte van de beschermende kleilaag is NAP -
35 meter.

 

Om de administratieve lasten te verlagen hebben we de diepte waaronder een melding nodig is en algemene regels 
gelden (voor boren en grondwerkzaamheden) aangepast van 3 meter naar 30 meter onder maaiveld. Ook worden 
ontgrondingsactiviteiten van de nieuwe regels uitgezonderd. 
De bestaande regels voor melding- en/of vergunningsplicht voor het onttrekken van water uit het grondwater 
blijven wel van kracht.
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9. Energietransitie in relatie tot de 
drinkwaterreserveringsgebieden
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9.1 Windenergie en zonneparken
Windenergie en zonneparken zijn mogelijk in een drinkwaterreserveringsgebied. Wel gelden in 
drinkwaterreserveringsgebieden een aantal regels om het grondwater te beschermen. Om de administratieve last te 
beperken, hebben we de dieptegrens, waarboven een melding moet worden gedaan bij een boring, gewijzigd van 3 
meter naar 10 meter onder maaiveld in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden en naar 30 meter onder 
maaiveld in minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden. Omdat de regels beperkt zijn, denken wij dat dit 
geen nadelige invloed heeft op het halen van de doelstellingen voor de energietransitie.
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9.2 Verbod bodemenergiesystemen in kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden
We hebben 8 drinkwaterreserveringsgebieden aangemerkt als kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied omdat er 
geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen zijn daarom niet toegestaan. We begrijpen dat dit de 
mogelijkheden voor de energietransitie beperkt. Op dit moment houden we hier aan vast. Ondergronds zijn er wel 
andere (geïsoleerde) oplossingen voor seizoensmatige warmteopslag zoals een ecovat (pit-storage). Wij wijzen erop 
dat in de warmtetransitie ook bovengrondse mogelijkheden zijn zoals lucht-water warmtepompen en het benutten 
van restwarmtebronnen en full-electric oplossingen. Verder is er aan de randen van de reserveringsgebieden ook de 
mogelijkheid om met langere leidingen de bronnen buiten het gebied te plaatsen. Zeker voor geothermie kan dit 
perspectief bieden.

 

In de drie minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden is boven de diepe beschermende kleilaag wel 
bodemenergie mogelijk, omdat het grondwater onder de diepe kleilaag, dat wij voor drinkwater reserveren, door de 
kleilaag goed beschermd is.
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9.3 Verbod geothermie in 
drinkwaterreserveringsgebieden
Geothermie is niet toegestaan in drinkwaterreserveringsgebieden. In het kader van de adaptieve strategie zouden 
we in de toekomst kunnen overwegen om de grenzen van het drinkwaterreserveringsgebied aan te passen. Dit doen 
we alleen bij een zeer zwaarwegend maatschappelijk belang van een andere ontwikkeling, zoals een concreet 
initiatief voor geothermie.
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9.4 Risico bodemenergie en geothermie voor grondwater
Bodemenergiesystemen en geothermie (aardwarmte > -500 meter) vormen een risico voor het grondwater. Daarom 
gaan provincies uit van scheiding van de functies drinkwater, bodemenergie en geothermie. (N.B. In de drie minder 
kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden is boven de beschermende diepe kleilaag wel bodemenergie mogelijk, 
zie paragraaf 9.2). Het Rijk verleent vergunningen voor de Mijnbouwwet en daarmee ook voor geothermie. Zij gaat 
daarbij ook uit van scheiding van de functies drinkwater en geothermie. In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken 
Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het 
grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. In het project grondwater binnen de 
Kennisimpuls Waterkwaliteit zijn de risico’s van bodemenergie en geothermie beschreven. Hieronder geven we een 
korte samenvatting. Voor meer informatie zie www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl.

 

Gesloten bodemenergiesystemen

De risico’s van gesloten systemen hebben vooral te maken met het boren en afdichten van de boorgaten en lekkage 
van circulatievloeistof met vaak onbekende toevoegingen. Boren en afdichten mag alleen gedaan worden door 
bedrijven die gecertificeerd zijn en daar een erkenning voor hebben. Zij moeten zich houden aan protocollen voor 
boren en de aanleg van de installatie. Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport blijkt dat 
boorbedrijven bij de aanleg onvoldoende rekening houden met de eisen en dat er bedrijven zijn die niet over de 
verplichte erkenning beschikken voor de aanleg. Bij onzorgvuldige aanleg kunnen er kortsluitstromen ontstaan 
tussen watervoerende pakketten, waardoor verontreinigingen zich gemakkelijk in de bodem kunnen verspreiden. 
Deze risico’s voor de bodem en de grondwaterkwaliteit zijn moeilijk ongedaan te maken.

 

Open bodemenergiesystemen

Net als bij gesloten systemen kunnen er risico’s ontstaan als boren en afdichten niet volgens de vereiste certificering 
wordt gedaan door daartoe erkende bedrijven. De risico’s voor de bodem en het grondwater zijn vergelijkbaar met 
die bij de gesloten bodemenergiesystemen.

Een specifiek risico bij open bodemenergiesystemen kan ontstaan wanneer er filters in verschillende watervoerende 
pakketten worden geplaatst. Het effect daarvan is vergelijkbaar met het risico dat ontstaat bij het niet goed 
afdichten van boorgaten. Verontreinigingen kunnen zich gemakkelijker in de bodem verspreiden. Als filters zich 
gedeeltelijk in zouter grondwater bevinden, dan kan zoet grondwater ter hoogte van het overige filtertraject 
verzilten. Veranderingen in de grondwaterkwaliteit bij temperaturen tot 25 °C zijn naar verwachting klein. Het 
effect van vermenging van grondwater door open bodemenergiesystemen schatten onderzoekers groter in dan de 
temperatuureffecten. Minder schoon ondiep grondwater wordt vermengd met dieper grondwater of er kan 
verzilting optreden (afhankelijk van de lokale situatie).

 

Geothermie

Geothermie is een vorm van open bodemenergiesysteem dat wordt aangelegd op grote diepte, van 500 tot circa 
5.000 meter. Het is een sector in ontwikkeling. De bekende calamiteiten traden op bij oudere systemen. Met 
systemen die aangelegd worden op basis van de nieuwe industriestandaard is nog geen ervaring. De belangrijkste 
risico’s voor het grondwater zijn lekkage en/of morsen op de bodem van zout grondwater uit de diepe bodemlagen, 
lekkage uit de put van diep zout grondwater naar het ondiepere schone grondwater en warmte-uitstraling. Door 
warmte-uitstraling van het hete water in de putten warmt het grondwater buiten de putten ook op. Dit opgewarmde 
water stroomt vervolgens verder van de putten vandaan. Standaard zijn temperatuurverhogingen tot 25 graden 
toegestaan bij ondiepe open bodemenergiesystemen. Deze hebben weinig effect op de grondwaterkwaliteit. Bij 
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geothermie is sprake van hogere temperaturen dan 25 graden. Die hebben wel effect op chemie en microbiologie. 
Hier is nog weinig praktijkonderzoek naar gedaan.
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9.5 Afstemming met bodemenergie en geothermie
In de afgelopen jaren hebben we contact gehad met de landelijke koepelorganisaties voor bodemenergie en 
geothermie. Ook hadden we contact met de gemeenten over de transitievisie warmte, die zij voor eind 2021 op 
moesten stellen. In deze gesprekken werd duidelijk dat het op dit moment vaak nog onduidelijk is waar precies 
ingezet zal (moeten) worden op bodemenergie en geothermie.

 

In februari 2022 hebben we de gepubliceerde transitievisies warmte van de gemeenten die in een 
drinkwaterreserveringsgebied liggen doorgenomen. Deze leveren geen nieuwe concrete informatie op over waar 
gebieden of initiatieven voor bodemenergie of geothermie zijn voorzien.

We hebben in 2021 een opdracht uit laten voeren om de resultaten uit het landelijke SCAN-onderzoek naar de 
mogelijkheden voor geothermie verder te interpreteren. De resultaten zijn begin april 2022 opgeleverd. Binnen de 
provincie zijn er in verschillende gebieden mogelijkheden om geothermie te gebruiken. De gebieden met meer 
kansen liggen grotendeels buiten de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit lijkt dus niet tot tegengestelde belangen 
te leiden.

Beide onderzoeken leiden op dit moment niet tot aanpassing van het actualisatieplan 9 of de begrenzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden. Wel geven enkele aanpassingen van de grenzen van de 
drinkwaterreserveringsbieden naar aanleiding van de zienswijzen meer ruimte voor bodemenergie.

 

Het is nodig om nu de drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen, zodat het grondwater goed beschermd blijft. 
Bij het besluit over de aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebieden hoort een adaptieve strategie. In onze 
adaptieve strategie volgen we in de komende jaren de ontwikkelingen in het kader van de transitievisies warmte 
rond vraag en aanbod van warmte en het gewenste gebruik van bodemenergie en geothermie. Bij concrete 
initiatieven voor bodemenergie en geothermie kijken we dan in hoeverre het mogelijk en nodig is om aanpassingen 
te doen in ons beleid voor de drinkwaterreserveringsgebieden of de grenzen van de 
drinkwaterreserveringsgebieden.
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10. Zorgplicht, schade door milieuregels en 
schaduwwerking
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10.1 Zorgplicht
Onder de Omgevingswet geldt een algemene zorgplicht. Daarnaast kan voor bepaalde activiteiten een specifieke 
zorgplicht opgenomen worden in de omgevingsverordening. Binnen de drinkwaterreserveringsgebieden geldt een 
specifieke zorgplicht. Iedereen die een grondwaterbedreigende activiteit verricht die nadelige gevolgen kan hebben 
voor de kwaliteit van het grondwater, is verplicht om er alles aan te doen om die gevolgen te voorkomen. Als die 
gevolgen niet kunnen worden voorkomen, moeten de gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt of ongedaan 
gemaakt. Het kan ook zijn dat een activiteit niet mag worden verricht als nadelige gevolgen voor het grondwater 
onvoldoende kunnen worden beperkt.

 

In de specifieke regels voor activiteiten binnen drinkwaterreserveringsgebieden zijn enkele 
(grondwaterbedreigende) activiteiten binnen deze gebieden op voorhand verboden. Ook gelden voor bepaalde 
activiteiten specifieke voorwaarden om de activiteit te mogen uitvoeren. Zo kunnen extra maatregelen of 
voorzieningen nodig zijn en kan er sprake zijn van een vergunningplicht of meldingsplicht. De zorgplicht geldt 
echter altijd en voor alle activiteiten, ook als er geen specifieke regels zijn gesteld.
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10.2 Schade door milieuregels (nadeelcompensatie)
Als gevolg van de nieuwe regels binnen de drinkwaterreserveringsgebieden zien wij op voorhand geen beperkingen 
die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Onder de nieuwe regels kunnen alle bestaande activiteiten 
doorgaan, waarbij ook nog uitbreidingen mogelijk zijn. Daarbij is wel van belang dat de risico’s voor de kwaliteit 
van het grondwater niet toenemen bij uitbreiding. Als dat niet is uitgesloten kan weliswaar een vergunningplicht of 
meldingsplicht gelden, net als voor bepaalde nieuwe activiteiten, maar dat betekent niet automatisch dat forse 
investeringen nodig zijn.

 

Onder de nieuwe regels zijn naast nieuwe mijnbouwwerken (waaronder geothermie) slechts 2 nieuwe activiteiten 
absoluut verboden in de drinkwaterreserveringsgebieden. In de kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zijn 
nieuwe bodemenergiesystemen verboden en in de minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden is het 
verboden om nieuwe diepe boringen te plaatsen in en door beschermende bodemlagen. Voor zowel 
bodemenergiesystemen als diepe boringen zijn er alternatieven, waardoor niet op voorhand kan worden 
geconcludeerd dat zulke verboden per definitie onevenredig zijn.

 

Voor bepaalde activiteiten gaat een vergunningplicht of meldingsplicht gelden en (daarmee) ook extra regels om de 
kwaliteit van het grondwater te beschermen. Dat kan betekenen dat er beperkingen gelden bij de uitvoering van 
zo’n activiteit, maar dat betekent niet dat zo’n activiteit per definitie onuitvoerbaar wordt of dat sprake is van een 
onevenredig nadeel. Zoals eerder vermeld zien wij hierbij op voorhand geen beperkingen die partijen onevenredig 
zwaar kunnen treffen.

 

Daarnaast bieden de algemene regels van de verordening een bepaalde afwegingsruimte (zie paragraaf 6.3) om 
onvoorziene en onredelijke nadelen voor specifieke gevallen te voorkomen. Maar een eventuele afwijking van de 
regels moet altijd worden afgewogen ten opzichte van het drinkwaterbelang, en dat is een zwaarwegend belang.

 

Daarom valt op voorhand ook niet geheel uit te sluiten dat iemand onevenredig wordt getroffen. Als er vanwege de 
regels maatregelen of voorzieningen moeten worden genomen (ter bescherming van het grondwater) kan dat extra 
kosten met zich meebrengen. En afhankelijk van de individuele situatie (de normale bedrijfsvoering) zou dat een 
bovenmatige investering kunnen betekenen. Voor dergelijke bijzondere gevallen bestaat er een landelijke wettelijke 
regeling met betrekking tot nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet 
bestuursrecht (titel 4.5). De benadeelde kan daarvoor een verzoek indienen. Zo’n verzoek bevat een omschrijving 
van de gebeurtenis die schade veroorzaakt en een opgave van de aard van de schade, het bedrag en een specificatie 
daarvan. Gedeputeerde Staten kunnen een adviescommissie instellen om hen te adviseren over het verzoek. Voor 
die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt getroffen (door de kosten 
die moeten worden gemaakt of de schade die wordt geleden) kan op deze manier worden voorzien in een 
gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

 

Voor een geslaagd beroep op nadeelcompensatie is wel nodig dat waardevermindering of inkomensschade wordt 
aangetoond die het normaal maatschappelijk risico overstijgt. En dat zal bij een schade van enkele duizenden euro’s 
niet zonder meer het geval zijn. Daarbij moet het gaan om schade aan de bestaande bedrijfsvoering door direct 
geldende beperkingen. Misgelopen inkomsten uit niet aangevangen bedrijfsvoering komen niet voor vergoeding in 
aanmerking (volgens vaste jurisprudentie). Daarmee leidt de aanwijzing van een drinkwaterreserveringsgebied als 
zodanig dus niet tot schade, behalve voor zover dit concrete beperkingen met zich brengt op grond van de regels.
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10.3 Zorgen over schaduwwerking
Veel agrariërs vrezen schaduwwerking door het aanwijzen van de drinkwaterreserveringsgebieden. Los van de 
regels die in de drinkwaterreserveringsgebieden gaan gelden, zijn zij bang voor strengere regels als ze in de 
toekomst  in een grondwaterbeschermingsgebied zouden komen te liggen. Door onzekerheid over de duur van de 
reservering blijft dit voor hen boven de markt hangen en twijfelen zij over het doen van investeringen. Zij vrezen 
voor waardedaling van hun grond en bedrijf en daardoor voor daling van hun kredietwaardigheid bij banken. Het 
gaat hier om zogenaamde schaduwschade: schade die intreedt door de vrees voor  daadwerkelijke beperkingen. 
Zoals hiervoor (onder 10.2) aangegeven voorzien wij op voorhand geen onevenredig nadeel als gevolg van de 
nieuwe regels. En als dat voor een individueel geval onverhoopt toch het geval blijkt te zijn, voorziet de landelijke 
wettelijke regeling met betrekking tot nadeelcompensatie eventueel in een gedeeltelijke schadevergoeding. Daarbij 
geldt wel dat pas aanspraak op nadeelcompensatie bestaat als de beperking zich daadwerkelijk voordoet. Er wordt 
(naar huidig recht) geen vergoeding toegekend vanwege de dreiging van  beperkingen.

 

Vaststelling van de drinkwaterreserveringsgebieden betekent ook niet automatisch dat in de nabije toekomst sprake 
zal zijn van een drinkwaterwinning ter plaatste. En daarmee dus ook niet dat beschermingsregels van een 
toekomstig grondwaterbeschermingsgebied of een toekomstige grondwateronttrekking voor de drinkwaterwinning 
voor schade gaan zorgen. Voor die gevallen waar uiteindelijk wel echt een drinkwaterwinning wordt gerealiseerd en 
waar wel een grondwaterbeschermingsgebied wordt vastgesteld, zijn op dat moment de wettelijke 
schadevergoedingsregelingen van toepassing. Dat gaat enerzijds om de in de vorige paragraaf omschreven 
nadeelcompensatie op grond van afdeling 15.1 van de Omgevingswet voor beperkingen op grond van de regels in 
een grondwaterbeschermingsgebied. En anderzijds om de schadevergoedingsregeling bij gedoogplichten op grond 
van afdeling 15.2 van de Omgevingswet voor de schade die het gevolg is van de grondwateronttrekking (voor de 
drinkwaterwinning). Daar kan dan in de toekomst een beroep op worden gedaan.
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10.4 Vrees voor strengere regels 
gewasbeschermingsmiddelen later in 
grondwaterbeschermingsgebied
In de drinkwaterreserveringsgebieden komen geen extra regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Dat geldt zowel voor de kwetsbare als de minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden. Alleen de landelijke 
regels gelden.

 

Veel agrariërs zijn bang voor strengere regels als ze in de toekomst  in een grondwaterbeschermingsgebied zouden 
komen te liggen. Ze noemen vooral de strengere regels voor gewasbeschermingsmiddelen.

Voor de kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden geldt, dat als te zijner tijd een concrete drinkwaterlocatie is 
gevonden er een grondwaterbeschermingsgebied wordt aangewezen. Hier gelden dan de landelijke regels voor het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Dit betekent dat sommige 
gewasbeschermingsmiddelen niet meer gebruikt mogen worden. Het is geen vaste lijst; het Rijk kan deze aanpassen 
als daar aanleiding voor is. Bijvoorbeeld als een middel toch schadelijker is dan eerst gedacht.

 

Voor de minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden Tielerwaard, Betuwe-West-Buren en Gelderse Vallei 
geldt dat hier waarschijnlijk geen grondwaterbeschermingsgebied komt, maar een boringsvrije zone. Daar komen 
dan geen aanvullende regels voor gewasbeschermingsmiddelen zoals in grondwaterbeschermingsgebieden.
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11. Risico op effecten
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11.1 Bodemdaling
Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning veroorzaakte 
effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken.

 

De bodem in Nederland beweegt als gevolg van het droogpompen van polders, het winnen van grondstoffen, aanleg 
van (ondergrondse) infrastructuur en natuurlijke processen zoals veenoxidatie en klimaatverandering. Op 
www.bodemdalingskaart.nl zijn de gegevens over bodemdaling in Nederland te vinden en is te zien dat op veel 
plaatsen altijd al een natuurlijke of door mensen veroorzaakte bodemdaling plaats kan vinden.

Schade aan bodem en gebouwen komt meestal door verschillen in bodemdaling over korte afstand. Als de bodem in 
een gebied als geheel daalt, is er meestal geen schade. Los van grondwateronttrekking kan bodemdaling ook 
optreden of in het verleden opgetreden zijn door bijvoorbeeld lagere grondwaterpeilen en lage grondwaterstanden 
en/of rivierwaterstanden in tijden van droogte. Ook de zettingsgevoeligheid van de ondergrond en het gebruik van 
de bovengrond spelen een rol. Door deze complexe bodemprocessen is het niet mogelijk om op voorhand te bepalen 
of bodemdaling optreedt en zo ja, welke bodemdaling door een (toekomstige) winning komt en welke al zonder die 
winning optreedt.

 

Uit het MER blijkt dat bij diepe winningen onder een dikke beschermende kleilaag de grondwaterstand aan het 
maaiveld nauwelijks daalt (zoals bij de minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden Tielerwaard, Betuwe-
West-Buren en Gelderse Vallei). Daarom verwachten we dat toekomstige grondwateronttrekking in deze gebieden 
niet leidt tot schade als gevolg van bodemdaling door het onttrekken voor de drinkwaterwinning. 

 

In de Regionale studies grondwater en het plan-MER is de kans op bodemdaling door toekomstige 
grondwateronttrekking op hoofdlijnen in beeld gebracht. Bij het zoeken naar de beste locatie van een 
drinkwaterwinning binnen het drinkwaterreserveringsgebied in het vervolgproces onderzoekt Vitens meer in detail 
de mogelijke bodemdaling en de risico's daarvan voor bebouwing en infrastructuur. Het doel is om de uiteindelijke 
winlocatie zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. Daarbij kijken we ook welke mogelijkheden er zijn om de 
effecten op het watersysteem te verkleinen (mitigatie). Als mogelijke schade niet is uit te sluiten, dan verbinden we 
voorschriften aan de vergunning van Vitens om het risico te verkleinen en om de werkelijke effecten te meten. 
Mocht er toch schade door de drinkwateronttrekking optreden, dan kan op grond van de Omgevingswet (artikel 
15.16) een verzoek om onderzoek naar schadevergoeding (door Vitens) bij ons ingediend worden.
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11.2 Effecten op gewassen
Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. 
 

De gewasopbrengst is afhankelijk van de juiste beschikbaarheid van bodemvocht. De ideale bodemvochttoestand 
voor optimale gewasopbrengsten is afhankelijk van veel factoren zoals voldoende maar geen overtollige neerslag, 
een passend waterbeheer van het oppervlaktewater en een goed bodembeheer. Door klimaatverandering is er in 
toenemende mate vaker te veel of te weinig neerslag en treden er langere aaneengesloten perioden van droogte op.

 

In de bovengenoemde perioden van droogte zijn er nu al droogtegevoelige situaties. Zo zijn zandgronden met diepe 
grondwaterstanden droogtegevoelig. Zware kleigronden zijn slecht doorlatend voor water en kunnen aan de 
bovenkant erg uitdrogen. Een hoog waterpeil in de sloot helpt dan niet, want transport van water door de bodem 
gaat dan heel langzaam. Alleen beregening kan dan nog helpen. In een extreme droogte zoals in 2018 zakken in het 
zandgebied de grondwaterstanden zeer ver uit door de droogte. Ook minder droogtegevoelige gronden krijgen dan 
last. In het Rivierengebied en de Liemers komen daar de lage rivierstanden nog bij. Aan deze door het weer 
veroorzaakte situatie doet een drinkwaterwinning weinig toe of af.

 

Als later een drinkwaterwinning wordt gestart, kan lokaal de grondwaterstand dalen afhankelijk van de diepte van 
de toekomstige winning. Afhankelijk van de droogtegevoeligheid van de lokale bodemtypen kan dit leiden tot 
negatieve effecten (droogteschade) én positieve effecten (vermindering natschade) op gewassen.

Het doel is om de uiteindelijke winlocatie zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. Daarbij kijken we ook 
welke mogelijkheden er zijn om de effecten op het watersysteem te verkleinen (mitigatie). Als mogelijke schade niet 
is uit te sluiten, dan verbinden we voorschriften aan de watervergunning voor Vitens voor het onttrekken van 
grondwater om de schade aan landbouw te voorkomen of te verminderen. Ook moet Vitens meten hoeveel de 
grondwaterstand werkelijk daalt. Mocht er door de onttrekking toch schade optreden, dan kan op grond van de 
Omgevingswet (artikel 15.16) een verzoek om onderzoek naar schadevergoeding (door Vitens) bij ons ingediend 
worden.

 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige bodemtypen, 
omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het grondwater). We 
gebruikten de berekende hectares om de bouwstenen binnen Gelderland onderling te vergelijken. Als de winning er 
komt, wordt de grondwaterstandsdaling opnieuw en nauwkeuriger berekend op basis van de uiteindelijke 
winlocatie en bijbehorende omgeving.

Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de beschikbaarheid van water 
een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige drinkwaterwinning heeft maar 
beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater blijft mogelijk en ook zijn andere 
oplossingen mogelijk. Zie ook paragraaf 7.6, hoofdstuk 8 en paragraaf 11.3 van deze reactienota.

 

Het effect op de gewasopbrengst als gevolg van een toekomstige winning is niet exact bepaald, omdat er nog te veel 
ontwerpaspecten onbepaald zijn. In het MER is alleen getoetst hoe de effecten op landbouw zich verhouden tot de 
effecten in bouwstenen elders in Gelderland op basis van een standaard winning. Binnen de bouwstenen is 
berekend hoeveel droogtegevoelige bodemtypen voorkomen binnen de lijn met 5 cm grondwaterstandsdaling en 
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hoeveel hectare binnen de lijn met 20 cm grondwaterstandsdaling. Hierbij hebben we maatregelen die de effecten 
verzachten (mitigatie) nog niet meegenomen. Met mitigatie en met optimalisatie kan de grondwaterstandsdaling 
minder worden. Bij de project-m.e.r van een toekomstige winning wordt meer in detail onderzocht hoe groot de 
grondwaterstandsdaling en het effect op de landbouwgronden kan worden en welke mitigatie daarbij mogelijk is.

 

Voor minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden verwachten we geen grote grondwaterstandsdaling in de 
laag boven de kleilaag. De daling zal naar verwachting hooguit 1 tot enkele centimeters zijn, afhankelijk van de 
spreiding van de putten. De effecten hiervan op de landbouw zijn zeer klein tot verwaarloosbaar.

 

In het vervolgproces om de mogelijkheden te onderzoeken om de relatief grote drinkwaterreserveringsgebieden te 
verkleinen en concrete winlocaties te zoeken, kijken we naar alle functies in een gebied in relatie tot de 
inpasbaarheid van een toekomstige winning. Daar horen ook de agrarische ondernemers bij.
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11.3 Waterbeschikbaarheid
Het boren voor het aanleggen van nieuwe beregeningsputten (of andere grondwateronttrekkingen) is mogelijk met 
een melding. Voor de minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden Tielerwaard, Betuwe-West-Buren en 
Gelderse Vallei geldt wel dat niet in en door de diepe beschermende kleilaag geboord mag worden. Boven de diepe 
kleilaag mag wel een nieuwe beregeningsput of grondwateronttrekking aangelegd worden. Bestaande diepe 
beregeningsputten kunnen blijven. In de kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zijn nieuwe beregeningsputten 
tot alle diepten mogelijk (met melding), omdat hier geen diepe beschermende kleilaag is. Die hoeft dus ook niet te 
worden beschermd.

 

Los van de regels voor het boren  in de drinkwaterreserveringsgebieden, hadden de waterschappen en provincie al 
regels voor een grondwateronttrekking. Die regels voor grondwateronttrekking blijven gelden. Daarvoor kan een 
melding of vergunning van het waterschap nodig zijn. Voor grondwateronttrekkingen voor industriële toepassingen 
van meer dan 150.000 m3 per jaar is een vergunning van de provincie nodig. Voor het onttrekken van 
oppervlaktewater is toestemming nodig van het waterschap. Het waterschap kan in tijden van watertekort ook een 
beregeningsverbod uit oppervlaktewater instellen.

 

Met de aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater 
die onttrokken mag worden. In die zin leidt dit besluit dus niet tot beperkingen in de waterbeschikbaarheid vanuit 
grondwater voor andere doelen.

 

We zien wel dat door de klimaatverandering er steeds meer grondwater wordt onttrokken. Niet alleen voor 
drinkwater, maar ook voor bijvoorbeeld beregening. In onze Omgevingsvisie Gaan voor Gelderland en ons 
Regionaal Waterprogramma geven we aan dat een duurzaam watersysteem en een goed voorraadbeheer van grond- 
en oppervlaktewater essentieel is. In de komende jaren gaan we daarmee aan de slag samen met de waterschappen. 
Aan de ene kant willen we water vasthouden, zodat droge perioden beter kunnen worden overbrugd. Aan de andere 
kant moeten we ook kijken in welke mate het watersysteem wordt overvraagd. Daar waar het watergebruik niet past 
bij een duurzaam en klimaatbestendig gebruik, gaan we mogelijk aanvullende kaders stellen, wellicht ook 
(regionale) plafonds voor grondwateronttrekking. Hiervoor is het nodig om alle grondwateronttrekkingen goed te 
registreren, zodat we inzicht krijgen in de juiste ‘grondwaterbalans’.

 

Partijen die behoefte hebben aan water kunnen ook zelf maatregelen nemen die bijdragen aan minder watergebruik 
in perioden van schaarste, zoals buffers aanleggen, het vochtvasthoudend vermogen van de bodem verbeteren en 
overschakelen op gewassen die minder water nodig hebben. Dat geldt ook voor de gebieden buiten de 
drinkwaterreserveringsgebieden.

 

Met name de fruitteelt gebruikt vaak diepe beregeningsputten omdat ze in de zomer ijzerarm water willen hebben. 
Met name voor de koeling van de vruchten tegen hittestress tijdens zeer warme dagen hebben zij ijzervrij water 
nodig. Voor beregening, irrigatie en bescherming tegen nachtvorst in het voorjaar is niet per se ijzervrij water 
nodig. Telers kunnen ook ondieper grondwater onttrekken en het ijzer uit het water halen met een 
ontijzeringsinstallatie. Mogelijk is daarnaast opslag van ontijzerd water nodig. Daarnaast is ook het 
oppervlaktewater minder ijzerrijk en kan dit wanneer er voldoende wateraanvoer is worden benut. Er bestaan ook 
voorbeelden van hemelwateropslag. Ook dat is niet ijzerrijk.
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De fruitteelt- en laanboomsector in het rivierengebied vragen in hun zienswijzen om een integrale benadering van 
het vraagstuk rond waterbeschikbaarheid voor alle functies, ook gezien de klimaatverandering. Wij pakken deze 
suggestie op en gaan hierover in gesprek.

 

In een deel van de drinkwaterreserveringsgebieden is wateraanvoer mogelijk, met name in het rivierengebied. Deze 
wateraanvoer staat in de toekomst in beperkte mate onder druk door klimaatverandering. Toch zijn de effecten van 
een toekomstige winning aan maaiveld hier geringer dan in de andere drinkwaterreserveringsgebieden.
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11.4 Effect waterwinning op wateraanvoer en 
waterbeschikbaarheid in het westelijk rivierengebied
In het rivierengebied is er voor gekozen om in het westelijk gedeelte van het gebied de 
drinkwaterreserveringsgebieden zoet grondwater aan te wijzen. Er is gekozen voor diepe winningen zodat de 
effecten aan maaiveld klein zijn. En daarmee het effect op de waterbeschikbaarheid via grondwater ook.

Wateraanvoer uit de grote rivieren wordt gebruikt voor peilhandhaving, doorspoeling en beregening. Peilen in 
watergangen dalen door wegzijging en beregening. Dit moet dan tijdig worden aangevuld. De uitdaging is om het 
water op het juiste moment met de juiste hoeveelheid en kwaliteit bij gebruikers te krijgen.

 

In het MER hebben wij onderzocht wat in de zomerperiode het effect is van een nieuwe winning op de 
wateraanvoer vanuit de rivier naar het binnendijkse gebied (inlaat) en de infiltratie van binnendijks 
oppervlaktewater naar het grondwater. Voor de inschatting van het effect op waterbeschikbaarheid via 
wateraanvoer zijn berekeningen gemaakt met een grondwatermodel. We hebben de berekeningen gedaan voor de 
Tielerwaard. De situatie in drinkwaterreserveringsgebied Betuwe-West-Buren is vergelijkbaar. 
 

De situatie van het jaar 2018 is doorgerekend met en zonder nieuwe diepe winning. Wij hebben daarbij berekend 
wat de effecten zijn van een waterwinning in de Tielerwaard, met een omvang van 8 miljoen m3 per jaar onder de 
beschermende kleilaag. In de zomerperiode van drie maanden is de onttrekking dan 2 miljoen m3. Ongeveer 25% 
van het onttrokken grondwater komt via de bodem uit het oppervlaktewater, in de zomerperiode is dit dus 0,5 
miljoen m3. De andere 75% komt uit het diepe grondwater. In een normale droge zomer is deze 0,5 miljoen m3 
3,5% van de 14 miljoen m3 oppervlakwater dat wordt ingelaten vanuit de grote rivieren. In een zeer droog jaar is 
het 2,8% van de inlaat van 18 miljoen m3. Van het ingelaten water komt dus maar een beperkt deel ten goede aan 
een (nieuwe) drinkwaterwinning van 8 miljoen m3 in de Tielerwaard. De diepe grondwaterwinning in de 
Tielerwaard heeft dus een klein effect op het totale gebruik van het aanvoerwater uit de grote rivieren. Het effect is 
klein, maar niet onbelangrijk. Bij de keuze van de locatie van de winning moet dit aspect zeker een plek krijgen in 
het keuzeproces.
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11.5 Waterkwaliteit
In de drinkwaterreserveringsgebieden leggen we geen aanvullende regels op voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en reguliere meststoffen.

 

Aan de andere kant stelt het Rijksinstituut voor Milieu vast dat de waterkwaliteit in Gelderland nog steeds onder 
druk staat, zowel binnen als buiten de drinkwaterreserveringsgebieden (zie Staat Drinkwaterbronnen | RIVM). In 
drinkwaterwinningen worden namelijk stoffen gevonden die het ongezuiverde water vervuilen. Een deel van deze 
stoffen komt uit de landbouw. Ook huishoudens en industrie gebruiken stoffen die onder andere via de 
rioolwaterzuivering en de lucht in het milieu komen. In onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en ons Regionale 
Waterprogramma geven we aan dat we komende tijd werken aan een duurzaam en klimaatbestendig bodem- en 
watersysteem. Om in 2027 de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water) te halen, kan het zijn dat aanvullende kaders 
nodig zijn voor de belasting van het watersysteem met diffuse verontreinigingen. Dat staat echter los van dit besluit 
tot aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebieden. Partijen kunnen hier alvast rekening mee houden door zelf 
maatregelen te nemen waardoor het watersysteem minder wordt belast.
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11.6 Natuur
Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op natuur op, omdat er nog geen 
grondwater wordt onttrokken.

 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning een 
negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden kan hebben 
afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. We kunnen een drinkwaterwinning daar waarschijnlijk geen 
vergunning geven op grond van de Wet natuurbescherming, omdat er negatieve effecten kunnen zijn op Natura 
2000 en omdat er alternatieven, namelijk andere gebieden zonder effecten op Natura 2000-gebieden, beschikbaar 
zijn. Deze gebieden zijn daarom niet meegenomen in de 71 mogelijke reserveringsgebieden die in het MER zijn 
onderzocht.

 

De Voortoets Natuur (bijlage 4 van het MER) maakt duidelijk dat natuurschade aan niet Natura 2000-gebieden 
voor de 71 mogelijke gebieden niet overal helemaal valt uit te sluiten. Het gaat hierbij om lichte nadelige effecten op 
gevoelige natuur, die te voorkomen zijn door een zorgvuldige inpassing van de drinkwaterwinning. Dit kan 
gebeuren in een latere project-m.e.r.. De Commissie m.e.r. vindt dit voldoende waarborg om te verzekeren dat 
nadelige effecten voorkomen kunnen worden. In latere project-Milieueffectrapporten moeten ook eventuele 
gevoelige natuurgebieden buiten de provinciegrens, inclusief Duitsland, in beeld worden gebracht.
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12. Zienswijzen

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 1

Indiener: Gemeente Neder-Betuwe

Samenvatting
De gemeente Neder-Betuwe ondersteunt de doelstelling om altijd te kunnen voorzien in voldoende drinkwater. 
Maar het aangewezen gebied binnen de gemeente Neder-Betuwe is volgens de gemeente heel groot en heeft door de 
regels in de verordening mogelijk forse consequenties voor diverse activiteiten. Dit vindt de gemeente niet 
acceptabel. De gemeente verzoekt om bij de vaststelling van de verordening rekening te houden met een 
aantal ontwikkelingen in de gemeente Neder-Betuwe en het reserveringsgebied hierop aan te passen. 

De gemeente stelt op dit moment kaders en randvoorwaarden vast voor de ontwikkeling van de kern 
Dodewaard in westelijke richting voor toekomstige woningbouw. Dit gebied, evenals de gehele kern 
Dodewaard, valt binnen het reserveringsgebied. Dat betekent dat bij nieuw te realiseren woningen, maar ook 
bij de bestaande woningen in de kern Dodewaard en het gehucht Wely, geen bodemenergiesystemen 
mogelijk zijn. Gezien het belang van de energietransitie houdt de gemeente die mogelijkheid graag open.

1. 

Daarnaast is de gemeente reeds vergevorderd met de (planologische voorbereiding voor een) uitbreiding van 
het bedrijventerrein Bonegraaf, ten oosten van het bestaande bedrijventerrein. Aangezien bedrijventerreinen 
buiten het reserveringsgebied worden gehouden, verzoekt de gemeente ook met deze ontwikkeling rekening 
te houden.

2. 

De gemeente is met de gemeente Overbetuwe en marktpartijen bezig met de ontwikkeling van het windpark 
Midden-Betuwe, ter uitvoering van de Regionale energiestrategie Fruitdelta Rivierenland 1.0. Het vaststellen 
van de verordening en een grondwaterreserveringsgebied mag een dergelijke ontwikkeling niet in de weg 
staan.

3. 

De gemeente vraagt daarom om de gehele kern Dodewaard, inclusief de uitbreiding in westelijke richting, en 
ook de uitbreiding van het bedrijventerrein Bonegraaf en het windpark Midden-Betuwe buiten het 
voorgestelde drinkwaterreservingsgebied te houden. Ter compensatie ziet de gemeente ook mogelijkheden 
om het reserveringsgebied uit te breiden in westelijke richting. In dit komgebied/ weidevogelgebied zijn juist 
geen ontwikkelingen voorzien. De gemeente stelt daarom voor om bij nader onderzoek naar 
waterwingebieden, dit deel van gemeente daarin te betrekken.

4. 

De gemeente zet zich al jaren, samen met de sector, in om het laanboomcluster van Europa te worden en te 
blijven. In het buitengebied van de gemeente zijn veel laanboomtelers gevestigd. De gemeente 
interpreteert de regels uit de concept verordening zo dat bestaande laanboomteeltbedrijven niet in hun 
(bestaande) bedrijfsvoering worden gehinderd en ontvangt daarvan graag een bevestiging.

5. 

Voor uitbreiding van bedrijfsactiviteiten ligt dit (mogelijk) anders. Een laanboomteler die binnen het 
beoogde grondwaterreserveringsgebied wil uitbreiden, zal bepaalde activiteiten niet (meer) kunnen 
uitoefenen. Dit vindt de gemeente, gelet op de hiervoor genoemde ontwikkeling van de laanboomsector in 
de gemeente, niet gewenst. Gemeente ziet dan ook graag dat deze bedrijven in het buitengebied kunnen 
uitbreiden en dat de verordening daar ruimte voor blijft bieden.

6. 

In de onlangs vastgestelde Regionale Energie Strategie FruitDelta Rivierenland 1.0, zet de gemeente samen 
met de regio vooral in op het toepassen van zonne-energie en windenergie. Hoewel voor de grootschalige 
toepassing van geothermie of aquathermie nog veel onderzoek nodig is, is er op dat terrein ook een hoge 
ambitie. Door het voorliggende ontwerpbesluit worden die mogelijkheden binnen het 
drinkwaterreserveringsgebied echter uitgesloten. Graag hoort de gemeente of er voor de toekomst toch 

7. 
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mogelijkheden op die terreinen van duurzame energie kunnen blijven bestaan.

Antwoord
Het gebied Winssen-Slijk-Ewijk is aangemerkt als een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied omdat er 
geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen zijn daarom niet toegestaan. Dit komt overeen 
met de interprovinciale lijn om de functies bodemenergie en drinkwater ruimtelijk te scheiden. Op dit 
moment houdt de provincie hier aan vast. Zie verder paragraaf 9.2 en 9.4 van de reactienota. De provincie 
begrijpt dat dit de ondergrondse mogelijkheden voor de energietransitie beperkt. Er zijn ook bovengrondse 
alternatieven mogelijk om de warmtetransitie te realiseren.

1. 

Bij de begrenzing van de drinkwaterreserveringsgebieden hebben we waar mogelijk rekening gehouden met 
andere functies, zoals bestaand stedelijk gebied, bedrijventerreinen en kansen voor geothermie. Daarbij is 
van belang dat er voldoende ruimte overblijft om op project-m.e.r.-niveau de beste plek voor een concrete 
drinkwaterwinning te kunnen vinden. Randvoorwaarde is ook dat de beoogde hoeveelheid drinkwater nog 
steeds kan worden gewonnen en dat deze goed beschermd blijft. Daarom was het niet altijd mogelijk om 
(stedelijk gebied en) bedrijventerreinen buiten het drinkwaterreserveringsgebied te houden. Zie ook 
paragraaf 5.3 van de reactienota. Overigens kunnen bedrijventerreinen en drinkwaterreserveringsgebieden 
samen gaan. Soms is wel een melding of vergunning nodig voor (bedrijfs)activiteiten met een risico voor het 
grondwater. Zie hoofdstuk 7 van de reactienota. 
Omdat het bij de uitbreiding van het bedrijventerrein Bonegraaf gaat om een vastgesteld plan en de geplande 
locatie door de beperkte omvang en ligging de zoekruimte voor een toekomstige winning niet aantast, komen 
we tegemoet aan het verzoek van de gemeente en halen we dit stuk uit het drinkwaterreserveringsgebied. 

2. 

Zie paragraaf 9.1. van de reactienota over windenergie en zonnepanelen.3. 

Behalve de uitbreiding van bedrijventerrein Bonegraaf vindt de provincie het niet wenselijk om de gevraagde 
delen uit het drinkwaterreserveringsgebied te halen. Dit zou de zoekruimte om de meest geschikte plek voor 
een concrete drinkwaterwinning te vinden te veel beperken.

Voor de warmtetransitie zijn ook alternatieven mogelijk naast bodemenergiesystemen.•

Windenergie is mogelijk in een drinkwaterreserveringsgebied als aan de algemene regels voor 
werkzaamheden in de bodem wordt voldaan. Om de administratieve last te beperken hebben we de 
dieptegrens waarboven een melding moet worden gedaan bij werkzaamheden in de grond zoals boren, 
aangepast van 3 meter naar 10 m, zie paragraaf 7.6 van de reactienota.  

•

Het is nu niet mogelijk om ter compensatie een extra gebied toe te voegen aan het 
drinkwaterreserveringsgebied, omdat dit extra gebied niet ter visie heeft gelegen. Los daarvan helpt 
het voorgestelde compensatiegebied niet wezenlijk om een oevergrondwaterwinning vlak bij de rivier 
beter te beschermen.

•

4. 

Bestaande bedrijven kunnen blijven. Het kan wel zo zijn bedrijven nieuwe activiteiten gaan uitvoeren, 
waarvoor regels gelden. Zie verder punt 6. 

5. 

Met de aanpassing van Actualisatieplan 8 Omgevingsverordening staat de activiteit 'telen van gewassen in de 
open lucht' alleen nog op de 'lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten' voor wat betreft de 
waterwingebieden direct om de bestaande drinkwaterwinningen. De laanboomteelt valt onder deze 
categorie. De vergunningplicht voor uitbreiding van deze categorie in drinkwaterreserveringsgebieden is 
daarmee vervallen. De verordening biedt dus ruimte voor uitbreiding. 

6. 

Geothermie is niet toegestaan in drinkwaterreserveringsgebieden. Aquathermie is mogelijk in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Maar vaak is aan aquathermie opslag van warmte en koude in de bodem 
verbonden dat wel is verboden. In het kader van de adaptieve strategie zou in de toekomst, bij een zeer 
zwaarwegend maatschappelijk belang van een andere ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld 
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een concreet initiatief voor geothermie, overwogen kunnen worden de begrenzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied aan te passen om die ontwikkeling mogelijk te maken.

Wijzigingen
Wij passen de begrenzing van het drinkwaterreserveringsgebied aan en halen de uitbreiding van het 
bedrijventerrein Bonegraaf  er uit. Daarnaast hebben we een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 
en 8 van deze reactienota. 

Gebied: Velp-Doesburg

Reactienummer: 2

Indiener: Fungiwerken

Samenvatting
Indiener onderschrijft de gedegen aanpak van de verordening. De analyse en onderbouwing van het 
beschermingsbeleid ontbreekt echter. Deze tekortkoming moet worden weggenomen – is het niet in een 
aanpassing van dit Ontwerp dan wel via de adaptieve strategie.

1. 

Indiener is in het kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied Velp-Doesburg actief met de ontwikkeling van een 
initiatief op het gebied van circulaire paddenstoelenteelt in combinatie met teelt van andere gewassen 
(vertical farming). Dit is één van de activiteiten die in de Lijst van verboden bodembedreigende activiteiten 
van de Verordening is opgenomen. Ook andere initiatieven in de landbouwtransitie vallen onder de 
activiteiten die op de Lijst staan als verboden bodembedreigende activiteiten.  
In de Lijst van grondwaterbedreigende activiteiten is geen onderscheid gemaakt in grootte van 
landbouwbedrijven. Het betreft bovendien voor het merendeel activiteiten waarvoor in nationale regelgeving 
geen vergunningplicht geldt -en soms zelfs geen meldingsplicht maar alleen een informatieplicht. De 
provincie geeft geen toelichting welke nadelige gevolgen voor het grondwater de activiteiten bij naleving van 
de algemene regels van het BAL zouden kunnen hebben zodat (aanvullende) vergunningvoorschriften nodig 
zijn. Ook is het niet duidelijk welke omstandigheden in de kwaliteit van het grondwater of de aard van de 
activiteit de reden zouden zijn om een vergunning te weigeren. Hierdoor weet de initiatiefnemer bij de 
locatiekeuze niet met welke aanvullende maatregelen rekening gehouden moet worden. Dit geeft een 
buitenproportionele belemmering en last van een vergunningprocedure met open einde bij nieuwe duurzame 
landbouwinitiatieven.

2. 

Duurzame landbouwinitiatieven werken zoveel mogelijk met lokale kringlopen; hierbij past het gebruik van 
organische meststoffen. Het op of in de bodem brengen van overige organische meststoffen in kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden wordt verboden. Dierlijke meststoffen, compost, anorganische meststoffen, 
kalkmeststoffen of dierlijke uitwerpselen zijn wel toegestaan. Indiener vraagt waarop deze tweedeling in 
meststoffen gestoeld is. De categorieën meststoffen die verboden worden in kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden worden juist gebruikt in kringlooplandbouw. Na medio 2022 zullen 
organische bodemverbeteraars onder de Verordening (EU) 2019/1009 ‘EU-bemestingsproducten’ op de 
markt komen. Bestanddelen en gehaltes verontreinigingen van deze organische bodemverbeteraars zijn 
gereguleerd. Er kan bovendien niet in het algemeen worden gesteld dat overige organische meststoffen en 
bodemverbeteraars, die provincie onterecht in dezelfde hoek drukt als zuiveringsslib en slachtafval, een 
groter risico voor het grondwater zouden vormen dan willekeurige combinaties van (generiek) dierlijke mest, 
kunstmest en compost.

3. 

Initiatieven op het vlak van duurzame landbouw liggen vaak vlakbij stedelijke agglomeraties of grotere 
kernen. Bijna alle voorgestelde kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden liggen in of tegen stedelijke 
gebieden aan. Het beschermingsbeleid in de voorgestelde kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden werpt 
geen belemmeringen op voor bestaande gangbare landbouw waarvan de problematische effecten voor de 
leefomgeving bekend zijn. Het werpt wel belemmeringen op voor initiatieven die gericht zijn op introductie 
van kringlooplandbouw binnen het bestaande agrarische areaal en agrarische gebouwen. Indiener vindt dit 
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strijdig met de oogmerken van de provinciale Omgevingsverordening zoals verwoord in artikelen 1.2 en 1.3.

Antwoord
Voor de onderbouwing van het beschermingsbeleid verwijzen wij naar Hoofdstuk 6 van deze reactienota.  
De regelgeving is gebaseerd op de regelgeving in Actualisatieplan 8. Hierin zijn de regels voor 
grondwaterbescherming aangepast aan de Omgevingswet. De regels in een minder kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied zijn hetzelfde als in een boringsvrije zone. Voor kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden  is onderzocht in hoeverre regels soepeler kunnen zijn dan het 
beschermingsbeleid voor de huidige drinkwaterwinningen. Dit kan met maatwerk door middel van een 
Omgevingsvergunning voor een aantal activiteiten die nu verboden zijn in een 
grondwaterbeschermingsgebied. Ook gaan voor een aantal activiteiten geen algemene regels gelden die wel 
gelden in grondwaterbeschermingsgebieden van bestaande winningen. Dit zijn activiteiten waarvan de 
risico’s vooral bestaan uit calamiteiten. Zoals bij het vervoeren en hebben van meststoffen. Deze zijn 
zichtbaar en kunnen tijdig opgeruimd worden zodat het risico voor een toekomstige drinkwaterwinning 
gering is. Naar aanleiding van de zienswijzen op dit Actualisatieplan hebben we een aantal regels aangepast.

1. 

Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota.2. 

De indeling in verschillende soorten mest is afkomstig uit de landelijke mestwetgeving. De groep "overige 
organische meststoffen" is daarin niet onderverdeeld. Wij zijn voorstander van kringlooplandbouw en 
begrijpen de wens om milieuvriendelijke organische meststoffen te kunnen gebruiken. De genoemde EU 
Verordening maakt echter geen onderscheid in soorten organische bodemverbeteraars. Alleen voor een 
beperkt aantal zware metalen en pathogenen gelden grenswaarden. Wij willen daarom inzicht houden in de 
toegepaste meststoffen en alleen stoffen toelaten die niet de grondwaterkwaliteit verslechteren. We nemen 
daarom een meldingsplicht met algemene regels op voor overige organische meststoffen. 

3. 

De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. De meeste 
landbouwbedrijven vallen daardoor niet meer onder de vergunningplicht. 

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 3

Indiener: Gemeente Zevenaar

Samenvatting
De gemeente begrijpt de aanleiding voor het winnen van extra drinkwater en begrijpt dat de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden zeer zorgvuldig is gebeurd. Toch heeft de gemeente nog een aantal zorgpunten.

In de woonkern Zevenaar en op andere locaties binnen de gemeente ondervinden eigenaren van op stroken 
gefundeerde woningen schade aan hun woning door zettingen. De gemeente maakt zich zorgen om de 
mogelijke effecten van een eventuele nieuwe drinkwaterwinlocatie ten noorden van de A12. Uit het door de 
provincie uitgevoerde onderzoek blijkt dat er juist onder Zevenaar een scheidende laag ontbreekt, waardoor 
de grondwaterstand hier extra kan zakken door drinkwaterwinning. Mocht de locatie ten noorden van de A12 
verder onderzocht worden, dan gaat de gemeente ervan uit dat de mogelijke effecten op de grondwaterstand 
in de woonkern Zevenaar in dit onderzoek worden meegenomen. Ook verwacht de gemeente dat ook 
onderzoek wordt gedaan naar de effecten op overige gebouwde omgeving waaronder Lathum en Giesbeek.

1. 

Het Duivense en Zevenaarse broek is een belangrijk landbouwkundig gebied voor de gemeente Zevenaar. Op 
dit moment wordt een landbouwvisie voor de Liemers opgesteld. In deze visie constateert de gemeente dat de 
nodige opgaven op hun gebied afkomen. Agrariërs hebben in de door de provincie gewenste omvorming naar 

2. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 70 van 489



natuurinclusieve landbouw extra gronden nodig om daaraan invulling te geven. De aanwijzing als 
drinkwaterreserveringsgebied is een volgende claim op het gebied. De gemeente vraagt zich af hoe deze claim 
zich verhoudt tot de andere opgaven in het gebied. Bij de zoektocht naar gebieden is wel  rekening gehouden 
met de bekende vastgestelde waarden, maar niet met de toekomstige opgaven. De gemeente vindt dat hier 
een meer integrale afweging op gebiedsniveau moet worden gemaakt.

In drinkwaterreserveringsgebieden zijn onder andere open- en gesloten bodemenergiesystemen en 
geothermie niet toegestaan. De gemeente wordt daardoor beperkt in de mogelijkheden voor duurzame 
energie. De gemeente verwacht deze manier van energieopwekking hard nodig te hebben om de 
doelstellingen te halen. Ook weet de gemeente dat er landelijk seismografisch onderzoek is uitgevoerd naar 
kansen voor geothermie. De provincie is bezig om deze data te verwerken. De resultaten worden half februari 
2022 verwacht. De gemeente vindt het raar dat nu al éénzijdig vanuit het drinkwaterbelang geothermie in 
de reserveringsgebieden onmogelijk wordt gemaakt zonder een inhoudelijke afweging op basis van het 
onderzoek. De gemeente wil graag dat de provincie de uitkomsten van het onderzoek meeweegt bij het 
vaststellen van de gebieden. Verder mist de gemeente een toelichting waarom geothermie niet is 
toegestaan. Door technische maatregelen nu of in de toekomst hoeft er mogelijk geen conflict te zijn tussen 
drinkwaterwinning en geothermie. Wellicht is een “ja mits benadering” hier meer op zijn plaats dan een 
harde “nee” benadering.

3. 

Naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg ASV van 21 juni 2021 is het gebied Liemers West uitgebreid tot 
aan de IJssel. Dit zodat er ruimte blijft voor verder onderzoek naar de mogelijkheden 
voor oevergrondwaterwinning in dit gebied. Hoe moet deze uitbreiding worden gezien ten opzichte van de 
kwantitatieve doelstelling voor het oorspronkelijke gebied? Blijft bijvoorbeeld de opgave van 3 miljoen kuub 
voor dit gebied gelijk? Is het mogelijk dat het gebied op termijn verkleind wordt tot enkel een gebied voor 
oevergrondwaterwinning? In dat geval kan mogelijk de reservering van een groot deel van het gebied komen 
te vervallen. De gemeente wil graag dat deze uitbreiding van het gebied en de gevolgen daarvan nader 
worden onderzocht en beschreven.

4. 

Een reservering brengt onzekerheid, onduidelijkheid en soms ook onbegrip met zich mee voor het gebied. De 
gemeente wil daarom dat de periode voor de drinkwaterreservering zo kort mogelijk is. Het zou wenselijk 
zijn dat binnen 3 jaar duidelijk is of het gebied wel of niet in aanmerking komt als toekomstig 
drinkwatergebied.

5. 

Tijdens de informatieavond op 10 november zijn door LTO vragen gesteld over nadeelcompensatie. Daar is 
een globaal antwoord op gegeven. De gemeente wil hier meer uitleg over, zodat de huidige eigenaren weten 
waar ze aan toe zijn. Dit geldt voor de periode dat er een reservering op ligt en ook de periode waarin het 
werkelijk wordt aangewezen als drinkwaterwingebied.

6. 

Het gebied Liemers-West staat als kwetsbaar gebied op de kaart. De gemeente vindt het vreemd dat het 
gebied als kwetsbaar wordt gezien, zeker gezien de motivatie van de provincie dat dit gebied een relatief 
goede beschermbaarheid kent door een scheidende laag. Het is bekend dat er ter hoogte van de stad 
Zevenaar een gat zit in deze scheidende laag. Dit is waarschijnlijk de reden dat dit gebied gekenmerkt is als 
kwetsbaar. De stad Zevenaar maakt geen deel uit van het reserveringsgebied. Daarom zou een aanduiding 
‘minder kwetsbaar’ logischer zijn. Mocht de uitbreiding naar de oeverwinning bij de IJssel aanleiding zijn om 
het gebied als kwetsbaar te zien, dan wil de gemeente in overweging meegeven om het gebied op te knippen 
in een kwetsbaar gebied en een minder kwetsbaar gebied.

7. 

Antwoord
Als verder onderzoek wordt gedaan naar een concrete winlocatie binnen het drinkwaterreserveringsgebied 
Liemers West zullen de effecten van grondwaterstandsdaling meegenomen worden. Zowel op de woonkernen 
in het gebied (waaronder de woonkern Zevenaar) als op de overige gebouwde omgeving waaronder Lathum 
en Giesbeek. Zie ook paragraaf 11.1 van deze reactienota.

1. 
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Bij de afweging voor de keuze van gebieden hebben wij naar veel verschillende aspecten gekeken. De 
informatie hierover staat in het Milieueffectrapport. Toekomstige ontwikkelingen voor woningbouw, 
bedrijventerreinen en de mogelijkheden voor bodemenergie en geothermie zijn in de afweging meegenomen, 
voor zover dit harde en openbare plannen waren. Veel ruimtelijke ontwikkelingen kunnen samengaan met de 
drinkwaterreserveringsgebieden, als aan algemene en soms specifieke regels wordt voldaan. De omslag naar 
een meer natuurinclusieve landbouw past hier ook bij. In de volgende fase, na het besluit over de aanwijzing 
van de drinkwaterreserveringsgebieden, zoeken we naar een concrete locatie voor de drinkwaterwinning. In 
dit proces vindt een integrale afweging plaats over waar de concrete drinkwaterwinning het beste kan komen 
in samenhang met de andere opgaven van het gebied. Zie ook de paragrafen 4.4 en 11.2 van deze reactienota.

2. 

Zie hoofdstuk 9 van deze reactienota.3. 

De hoeveelheid water als opgave voor het gebied Liemers West blijft gelijk. In verder onderzoek wordt 
gekeken of een oevergrondwaterwinning een optie is en hoe deze optie zich verhoudt tot een 
grondwaterwinning. Als een concrete locatie voor drinkwaterwinning gevonden is (en vergunning aan Vitens 
verleend is) zal een nieuw gebied bepaald worden voor de bescherming van het grondwater. Dat kan een 
grondwaterbeschermingsgebied en/of een boringsvrije zone en/of een KWO-vrije zone zijn. Dit nieuwe 
beschermingsgebied zal meestal kleiner zijn dan het drinkwaterreserveringsgebied. De rest van het 
drinkwaterreserveringsgebied vervalt dan, evenals de regels. Tenzij uit de monitoring in de adaptieve 
strategie samen met partners blijkt dat het nodig is om het drinkwaterreserveringsgebied nog aan te houden 
voor de toekomst.

4. 

 Zie paragraaf 4.6 en 4.8 van de reactienota.5. 

Voor een toelichting op nadeelcompensatie tijdens periode van reservering zie paragraaf 10.2 van deze 
reactienota. Wanneer er, in de latere fase dat er een daadwerkelijke drinkwaterwinning is, schade optreedt 
door de grondwateronttrekking, dan kan op grond van de Waterwet een verzoek om onderzoek naar 
schadevergoeding (door Vitens) bij ons ingediend worden. Zie ook paragraaf 11. 1 en 11.2 van deze 
reactienota.

6. 

De keuze voor wel of niet kwetsbaar is op basis van objectieve criteria gedaan. Wanneer er op één of 
meerdere plaatsen gaten in de kleilaag zitten of wanneer de weerstand van de kleilaag zo is dat er toch 
stroombanen van korter van 25 jaar vanaf maaiveld in de putten kunnen komen is de kwalificatie kwetsbaar 
toegepast. Het gebied Liemers is in een eerder stadium ook opgeknipt in de bouwsteen Liemers West (diepe 
filters beschikbaar) en Liemers Oost (geen diepe filters beschikbaar). Liemers Oost is niet voorgesteld als 
reserveringsgebied vanwege de grotere effecten bij ondiepe winning. Voor het nog verder opknippen van het 
gebied Liemers West is niet gekozen omdat er dan een te klein gebied zou overblijven om een goed 
zoekproces te kunnen uitvoeren voor de meest geschikte winlocatie.  
In de laatste fase voor de besluitvorming is op verzoek van het waterschap de uitbreiding toegevoegd 
zodat ook combinaties van grondwater en oevergrondwaterwinning nader kunnen worden onderzocht. Voor 
het nu al verder opknippen van het gebied is niet voldoende onderzoek verricht. Dit zal in het vervolgproces 
wel tot de mogelijkheden kunnen behoren. Maar ook dan zal het diepe deel zeer waarschijnlijk kwetsbaar 
blijven. 

7. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 4

Indiener: Gemeente Zutphen
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Samenvatting
Een klein gedeelte van het grondgebied van Zutphen valt binnen het drinkwaterreserveringsgebied Deventer-
Zutphen. Het gaat hier om zo'n klein puntje dat het verzoek is dit gedeelte buiten het reserveringsgebied te laten.

Antwoord
Omdat deze zeer beperkte wijziging de toekomstige inpassingsmogelijkheden voor een winning niet 
vermindert, wordt het verzoek gehonoreerd. 

Wijzigingen
De begrenzing van drinkwaterreserveringsgebied Deventer-Zutphen is aangepast. 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  
 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 5

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt bezwaar tegen het aanwijzen van oevergrondwaterbouwsteen Deventer-Zutphen als (kwetsbaar) 
drinkwaterreserveringsgebied. 

In paragraaf 4 wordt gesteld dat bestaande landbouwbedrijven kunnen blijven zonder aanvullende regels op 
grond van bestaand recht. De aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden heeft als doel het tot 
2040 borgen van de drinkwatervoorziening. Een zo lange termijn maakt dat "bestaand recht" echt geen 
garantie biedt. Indiener vreest dat vooral de regelgeving voor het beregenen (hoeveelheid, brondiepte) 
gevoelig zal blijken te zijn voor aanpassingen.

1. 

De landbouwtransitie brengt grote investeringen met zich mee voor betrokken bedrijven. Ook die bedrijven 
zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van een gegarandeerde watervoorziening. Deze komt in het gedrang 
door de aanwijzing van dit drinkwaterreserveringsgebied.   

2. 

Antwoord
Bestaande activiteiten kunnen zonder aanvullende regels door blijven gaan. Zie paragraaf 6.5 van deze 
reactienota. Voor overige regels zie hoofdstuk 7 van deze reactienota. 

1. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota.2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 6

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt bezwaar tegen het aanwijzen van oevergrondwaterbouwsteen Deventer-Zutphen als (kwetsbaar) 
drinkwaterreserveringsgebied. 

In paragraaf 4 wordt gesteld dat bestaande landbouwbedrijven kunnen blijven zonder aanvullende regels op 
grond van bestaand recht. De aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden heeft als doel het tot 
2040 borgen van de drinkwatervoorziening. Een zo lange termijn maakt dat "bestaand recht" echt geen 
garantie biedt. Indiener vreest dat vooral de regelgeving voor het beregenen (hoeveelheid, brondiepte) 
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gevoelig zal blijken te zijn voor aanpassingen.

De landbouwtransitie brengt grote investeringen met zich mee voor betrokken bedrijven. Ook die bedrijven 
zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van een gegarandeerde watervoorziening. Deze komt in het gedrang 
door de aanwijzing van dit drinkwaterreserveringsgebied.   

2. 

Antwoord
Bestaande activiteiten kunnen zonder aanvullende regels door blijven gaan. Zie paragraaf 6.5 van deze 
reactienota. Voor overige regels zie hoofdstuk 7. 

1. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota.2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 7

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener is verbaasd over de aanwijzing van het drinkwatereserveringsgebied Zeddam-Ulft. Het is het aller 
droogste plekje van Nederland. Ook grenst het aan een N2000-gebied dat bekend staat om haar plas dras 
vegetatie.

1. 

Indiener vraagt uitleg over wat de aanwijzing betekent voor de exploitatie van de boerderij en/of de 
beregeningsputten dieper geslagen moeten worden. Indiener heeft plannen voor toepassen van aardwarmte 
en wil hier graag uitleg over.

2. 

Antwoord
We hebben voor heel Gelderland onderzocht waar een nieuwe drinkwaterwinning minder effect heeft dan op 
andere plaatsen. Bij de keuze van de gebieden hebben we ook naar andere aspecten gekeken, zoals de 
spreiding over Gelderland en het type drinkwaterwinning. Een drinkwaterwinning in het gebied Zeddam-
Ulft heeft geen effect op N2000-gebieden. Zie ook paragraaf 11.6 van deze reactienota. De effecten op 
landbouw zijn minder dan in andere gebieden van Oost-Gelderland. U typeert het gebied als de droogste plek 
van Nederland. Via de bestuurlijke overeenkomst Aanpak Droogte Achterhoek werkt het waterschap samen 
met regionale partners aan droogtebestrijding.

1. 

Door een grondwateronttrekking daalt de grondwaterstand. Hoeveel de grondwaterstand daalt hangt af van 
de locatie en diepte van de drinkwaterwinning. Over het algemeen gaat om enkele centimeters tot circa 1 à 2 
meter zeer dicht bij een toekomstige winlocatie. Wij verwachten niet dat uw beregeningsputten droog komen 
te staan ten gevolge van een toekomstige drinkwaterwinning. Zie ook paragraaf 11.2 en 11.3 van deze 
reactienota. Voor de regels die gaan gelden zie hoofdstuk 7 van de reactienota en met name paragraaf 7.3, 7.5 
en 7.6 van deze reactienota. Het gebruik van aardwarmte zoals u dit aangeeft in uw zienswijze noemen wij in 
de Omgevingsverordening bodemenergie. Bodemenergie is in het kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied 
Zeddam-Ulft niet toegestaan. Uw huisperceel lijkt net buiten het kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied te 
vallen. Als dat het geval is, is bodemenergie bij uw huis toegestaan.

2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
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Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 8

Indiener: Netterden Zand en Grind BV

Samenvatting
In het westelijk deel van de gemeente Oude IJsselstreek wordt op de locatie Azewijnze Broek door indiener 
bouwgrondstoffen gewonnen. Om de bouwstoffenwinning voor de langere termijn te borgen is een aansluitende 
uitbreiding van circa 65 hectare bruto ten westen van de huidige winning voorzien. De winning van hoogwaardig 
zand en grind is plaatsgebonden en kan dus in tegenstelling tot drinkwaterwinning niet uitwijken. 

Indiener geeft aan dat drinkwaterwinning gebaat is bij een ongeroerde bodem, met een intacte kleilaag die 
bescherming biedt aan de onderliggende zoetwatervoorraad. In de omgeving van het Azewijze Broek is de bovenste 
kleilaag op veel plaatsen doorbroken. In de komende jaren zal de huidige zandwinning nog verder worden 
uitgebreid in westelijke richting.

Indiener geeft aan dat voortzetting van de zand- en grindwinning op het Azewijnse Broek niet alleen essentieel is 
voor het beantwoorden van de vraag naar schone bouwstoffen in de wijde regio, maar ook voor voortzetting van de 
succesvolle gebiedsontwikkeling die biodiversiteit, natuurbeleving, recreatie en energieopwekking met zich 
meebrengt.

Indiener vraagt daarom ook dringend om deze verdere ontwikkeling te respecteren en vertrouwt er op dat er 
maatwerk zal worden geleverd indien het gebied Zeddam-Ulft wordt aangewezen.

Antwoord
Bestaande ontgrondingen vallen onder het overgangsrecht, zie paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Rivierenland

Reactienummer: 9

Indiener: Waterschap Rivierenland

Samenvatting
Indiener vindt dat Gedeputeerde Staten een intensief en zorgvuldig proces hebben gevolgd om tot aanwijzing 
van ASV-gebieden (Aanvullende Strategische Voorraden) voor drinkwatervoorziening te komen. Indiener 
gebruikt in deze zienswijze vanwege de herkenbaarheid nog de term 'ASV-gebieden' in plaats van de nieuwe 
benaming 'drinkwaterreserveringsgebieden'.

1. 

Indiener kan instemmen met de aanwijzing van de ASV-gebieden voor de drinkwatervoorziening in het 
rivierengebied voor de ASV-opgave van 15-18 miljoen m³ per jaar (netto-bruto).

2. 

Indiener juicht toe dat voor spreiding van bronnen gekozen is, waarbij ieder Gelders deelgebied (te weten: 
Rivierenland, Veluwe, Oost-Gelderland) voorziet in de eigen ASV-opgave. De keuze voor Betuwe-west Buren 
in plaats van Betuwe-oost vindt indiener verstandig, omdat de oostelijke helft van het rivierengebied 
kwetsbaar is voor droogte.

3. 

Indiener ondersteunt de overweging om verscheidenheid aan te brengen in de bronnen naar twee derde 
deel grondwaterwinning en een derde deel oevergrondwaterwinning van harte. Indiener hoopt namelijk dat 
bij oevergrondwaterwinningen de binnendijkse nadelige effecten beperkt kunnen blijven in vergelijking met 

4. 
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grondwaterwinningen. Gedeputeerde Staten kiezen als oevergrondwaterwinning voor een traject langs de 
ongestuwde Waal. Indiener kan hier op zich wel mee instemmen, maar de voorkeur van indiener gaat uit 
naar oevergrondwaterwinning langs een van de gestuwde rivierpanden van de Nederrijn of de Maas. De 
rivierwaterstanden in deze rivierpanden zullen bij lage afvoeren minder ver uitzakken dan bij de ongestuwde 
Waal. Oevergrondwaterwinning langs de gestuwde rivierpanden zal hierom naar verwachting van de 
indiener tot minder negatieve omgevingseffecten leiden, zoals zetting bij dijken of verlaging van 
grondwaterstanden. Daarnaast is indiener benieuwd naar de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie 
'strategisch groene hart rivierengebied' van Vitens. Daarin worden onder meer oevergrondwaterwinningen 
en oppervlaktewaterwinningen uit het hoofdwatersysteem verkend.

Indiener mist een expliciete ambitie als het gaat om waterbesparing. Door in te zetten op waterbesparing kan 
de ASV-opgave misschien kleiner worden.

5. 

Indiener kan ook instemmen met de regels voor het beschermen van grondwater. Bij de twee minder 
kwetsbare ASV-gebieden Tielerwaard en Betuwe-West-Buren is voorzien dat de grondwaterwinning beneden 
een afsluitende kleilaag plaatsvindt. Deze kleilaag mag niet doorboord worden om uitwisseling van 
verschillende soorten grondwater(kwaliteit) te voorkomen. De beschermende kleilagen in deze ASV- 
gebieden bevinden zich grotendeels op 65 m en 75 m diepte. Een klein gedeelte van de kleilagen bevindt zich 
op 35 m en 50 m diepte. Wanneer de beschikbaarheid van oppervlaktewater in beide ASV-gebieden 
ontoereikend is (al is de kans hierop veel kleiner dan in de Overbetuwe), dan zijn de kapitaalintensieve 
teelten voor beregening aangewezen op het grondwater. Het beregeningswater moet een 
bepaalde waterkwaliteit hebben (bijvoorbeeld ijzerarm). Daarvoor worden meestal diepere lagen 
aangeboord. Om voor de kapitaalintensieve teelten de mogelijkheid op beregening uit grondwater te 
behouden, verzoekt indiener de kleine gedeelten met ondiepe kleilagen (35 m en 50 m) buiten deze twee 
ASV-gebieden te houden. Dit is van economisch belang.

6. 

Indiener is tevreden dat beregening uit grondwater voor de land- en tuinbouw (via melding bij provincie) en 
verspreiding van niet-verontreinigde baggerspecie over aangrenzende percelen in alle drie ASV-gebieden 
blijft toegestaan.

7. 

Winning buiten de ASV-gebieden is in bijzondere omstandigheden mogelijk als ontwikkelingen 
daar aanleiding toe geven. Dit voorjaar heeft Vitens het voornemen geuit om pompstation Fikkersdries van 
12 naar 18 miljoen m3 per jaar uit te breiden. Vitens onderbouwde dit door te wijzen op de krappe 
vergunningsruimte. Maar Fikkersdries ligt buiten de aan te wijzen ASV-gebieden. Indiener heeft daarom 
zorgen over dit voornemen van Vitens. In de analyses rondom het aanwijzen van ASV-gebieden is het gebied 
Betuwe-Oost juist afgevallen. Indiener vindt een betrouwbare drinkwatervoorziening van maatschappelijke 
belang. Daarom zal indiener meewerken aan het vinden van een oplossing voor de krappe 
vergunningsruimte van Vitens. Tegelijkertijd zal indiener de ontwikkelingen rondom pompstation 
Fikkersdries kritisch volgen. Indiener heeft daarbij de voorkeur voor varianten die zo min mogelijk nadelige 
effecten hebben op de kapitaalintensieve teelten, vanwege het economische belang. Het gaat dan om 
onttrekkingen uit het derde watervoerend pakket in combinatie met oevergrondwaterwinningen. Indiener 
pleit ook voor varianten die vanuit het regionale watersysteem te compenseren zijn, voor zover dat überhaupt 
mogelijk is. 
In de bijlage 'Adviezen en opmerkingen uit het bestuurlijk Overleg ASV d.d. 21 juni 2021' bij de Statenbrief 
staat over Fikkersdries dat 'als er nieuwe vergunningen aan Vitens worden verleend, deze meegeteld 
worden in de ASV-opgave'. In het verslag van het betreffende bestuurlijk overleg staat het 
scherper geformuleerd: 'Dit wordt niet een extra claim. Als daadwerkelijk een nieuwe of 
aanvullende vergunning wordt verleend, zal de hoeveelheid meegeteld worden in de ASV-opgave (dus 
in mindering worden gebracht op de ASV-opgave).' Deze laatste formulering kan niet tot misverstanden 
leiden en heeft de voorkeur van indiener.

8. 

Antwoord
De term ASV-gebieden zal door ons bij deze zienswijze worden opgevat als drinkwaterreserveringsgebieden. 1. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 76 van 489



In de omgevingsverordening zal deze laatste term de formele naam zijn.

& 3 Wij danken het waterschap Rivierenland voor de intensieve samenwerking en steun in het voortraject en 
vertrouwen op een constructief proces in de realisatiefase.

2. 

Zie antwoord 23. 

De keuze voor de Waal in plaats van Maas en/of Rijn waren onderdeel van een brede afweging waarbinnen 
ook het risico op calamiteiten en beperkte afvoer van stoffen bij een gestuwd rivierpand hebben 
meegespeeld. Het risico op bodemdaling en andere effecten zal bij het project-m.e.r. op een meer 
gedetailleerde manier worden onderzocht. De verkenning naar de mogelijkheden voor 
oppervlaktewaterwinning (strategisch groen hart rivierengebied) is zeker interessant. Deze past in het 
voornemen om verder te werken op basis van een adaptieve strategie. Als er zich in de toekomst haalbare 
mogelijkheden aandienen die beter zijn voor de omgeving dan de oevergrondwaterwinning dan kunnen die 
als alternatief worden ontwikkeld waarbij de voorkeur uitgaat om die binnen de aangewezen 
drinkwaterreserveringsgebieden te realiseren. 

4. 

Het is zoals u zelf al aangeeft dat waterbesparing wellicht de opgave kan verkleinen. De 
drinkwaterreserveringsgebieden zijn er voor de situatie dat drinkwaterbesparing onvoldoende of niet snel 
genoeg voldoende oplevert, zodat er dan toch voldoende ruimte is voor het zekerstellen van de 
drinkwatervoorziening.. Zowel binnen onze Staten als binnen het interprovinciaal overleg en bij het 
ministerie van I&W wordt de noodzaak en urgentie voor waterbesparing onderkend. Het is volgens de 
minister nog te vroeg om een kwantitatieve ambitie te kunnen stellen omdat er eerst moet worden uitgewerkt 
welke instrumenten daarbij effectief zijn en hoeveel middelen daarvoor beschikbaar zijn. Een substantiële 
bijdrage van de opgave via waterbesparing betekent ook dat we mogelijk langer kunnen doen met de 
drinkwaterreserveringsgebieden. Ook na 2040 kan de bevolking immers verder groeien. 

5. 

Met betrekking tot uw verzoek om een deel van het drinkwaterreserveringsgebied er uit te halen verwijzen 
we naar de zienswijzen van de betreffende gemeenten.  
De behoefte van kapitaalintensieve teelten voor het ijzerarme grondwater onder de diepe kleilaag is bij ons 
bekend. Toch willen wij om het diepe grondwater goed te kunnen beschermen voorkomen dat deze kleilaag 
nog vaker doorboord wordt. De bestaande bronnen kunnen in gebruik blijven, maar bij vervanging mogen 
deze niet meer door de diepe kleilaag worden geboord. Er zijn overigens veel aanbieders in de markt voor 
agrarische ontijzeringsinstallaties, wij gaan er van uit dat daardoor de normale bedrijfsvoering met een 
ondiepere bron kan worden gecontinueerd. Verder zien wij wel dat door de klimaatverandering er steeds 
meer grondwater wordt onttrokken. Niet alleen voor drinkwater, maar ook voor beregening. We gaan 
daarom samen met de waterschappen en andere partijen komende jaren onderzoeken hoe we kunnen zorgen 
dat er genoeg grondwater overblijft voor iedereen en de grondwatervoorraad niet steeds kleiner wordt. 

6. 

Opgemerkt wordt dat naar de aanleiding van de zienswijzen de regels nog iets zijn aangepast. Zie hoofdstuk 7 
van deze reactienota.

7. 

Wij herkennen uw zorg over de uitbreidingsmogelijkheden van Fikkersdries. Wij gaan er van uit dat alleen 
een uitbreiding zonder nadelige effecten op N2000 en met aanvaardbare effecten op de omgeving 
vergunbaar is. Hierbij behoort een tijdelijke vergunning van de uitbreiding ook tot de mogelijkheden. De 
procedure voor Fikkersdries heeft raakvlakken met de ASV opgave maar valt buiten het kader van de 
procedure voor de drinkwaterreserveringsgebieden.  
Binnen het kader van de adaptieve strategie zal de ontwikkeling van de drinkwater- vraag en aanbod worden 
gemonitord. Een realisatie van extra vergunningscapaciteit bij Fikkersdries zal daarbij worden betrokken.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  
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Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 10

Indiener: NN

Samenvatting
Het rijksmonument van indiener zal in de toekomst verduurzaamd moeten worden. Vanwege de monumentale 
status zijn niet alle maatregelen toegestaan. Met het aanwijzen van de grond als drinkwaterreserveringsgebied 
worden de mogelijkheden voor  aardwarmte ernstig beperkt, terwijl dat de meest duurzame en voordehandliggende 
wijze van verwarmen is. Indiener vindt de Tielsestraat N836 als noordelijke grens van het gebied een logischere 
keuze. 

Antwoord
Als de plek van de nieuwe drinkwaterwinning bekend is wijzen we ook een grondwaterbeschermingsgebied aan. Al 
het grondwater in dit gebied stroomt binnen 25 jaar naar de drinkwaterwinning. Dit gebied zal kleiner zijn als het 
reserveringsgebied. De grens van het drinkwatereserveringsgebied is zo gekozen dat er voldoende ruimte is voor 
een dergelijk grondwaterbeschermingsgebied. Als de grens circa 600 tot 800 meter opschuift naar het zuiden, is er 
onvoldoende ruimte over.  Uw verzoek voor herbegrenzing kan daarom niet worden gehonoreerd. 
Graag verwijzen wij ook naar hoofdstuk 9 van deze reactienota waarin ook wordt gekeken naar andere 
mogelijkheden voor de warmtetransitie. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 11

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:

een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,1. 

de beperking voor besproeiing en beregening.2. 

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 12

Indiener: NN
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Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning en opstallen,1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.2. 

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 13

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,1. 
De beperking voor besproeiing en beregening,2. 
De beperking voor bemesting,3. 
Waardevermindering van de gronden en woningen van indiener. 4. 

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota. 

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota. 

2. 

Zie paragraaf 7.5 van deze reactienota.3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  
 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 14

Indiener: NN

Samenvatting 

Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
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met:

Een verhoogd risico op grondzakking en scheurvorming van de gebouwen1. 

De beperking voor besproeiing2. 

De beperking voor bemesting3. 

De beperking van bestrijdingsmiddelen4. 

Waardevermindering van het totale perceel5. 

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota. 

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

2. 

Zie paragraaf 7.5 van deze reactienota.3. 

In een kwetsbaar drinkwatereserveringsgebied gaan geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. Zie paragraaf 10.4 van deze reactienota.

4. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 15

Indiener: NN

Samenvatting

Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,1. 

De beperking voor bemesting,2. 

De beperking voor besproeiing,3. 

De beperking voor bestrijdingsmiddelen,4. 

Waardevermindering van het totale perceel. 5. 

Antwoord

Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota. 

1. 
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Zie paragraaf 7.5 van deze reactienota.2. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

3. 

In een kwetsbaar drinkwatereserveringsgebied gaan geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. Zie paragraaf 10.4 van deze reactienota.

4. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 16

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt bezwaar tegen de voorgenomen aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-
Ewijk omdat:

Door het onttrekken van water uit de bodem de verzakking van de woning nog erger kan worden. Als de 
provincie dit plan ondanks de vele bezwaren toch doordrukt, zal indiener er alles aan doen om dit tegen te 
houden.

1. 

Indiener vindt het jammer dat dit soort belangrijke beslissingen niet actiever met bewoners en met 
belanghebbenden gecommuniceerd wordt.

2. 

Antwoord
Zie paragraaf 11.1 over de bodem en hoofdstuk 4 over het vervolgproces en paragraaf 10.2 over eventuele 
nadeelcompensatie bij schade.

1. 

Zie 4.1. voor hoe u betrokken wordt in het vervolgproces.2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 17

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk vanwege:

verzakking1. 

beregening van de tuin2. 

Antwoord 
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Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 over de bodem en paragraaf 10.2 
nadeelcompensatie van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 18

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk vanwege 
beperking:

waterpompen1. 
bemesting2. 
bestrijdingsmiddelen3. 

Antwoord
Naar aanleiding van de zienswijzen hebben we een aantal regels aangepast. Zie hoofdstuk 7 van deze reactienota.

Zie paragraaf  11.3 (waterbeschikbaarheid) van deze reactienota.1. 
Zie paragraaf 7.5 van deze reactienota.2. 
Zie paragraaf 10.4 van deze reactienota.3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 19

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:

Een belangrijk verhoogd risico op verzakking en scheurvorming huis.1. 

De beperkingen voor beregening en besproeiing met grondwater.2. 

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota. 

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota. 

2. 
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Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 20

Indiener: Uw Voertuig

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:

Een belangrijk verhoogd risico op verzakking en scheurvorming bedrijfspand.1. 

De beperkingen voor beregening en besproeiing met grondwater.2. 

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota. 

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota. 

2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 21

Indiener: NN

Samenvatting
De zienswijze heeft betrekking op het perceel van de woning/het bedrijf en een landbouwperceel op een andere 
plek. Indiener geeft aan dat door de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk:

De woning, gebouwen en gronden minder waard worden omdat het minder aantrekkelijk wordt voor nieuwe 
ondernemers en/of bewoners.

1. 

De landbouwactiviteiten worden belemmerd.2. 

Gebouwen worden beschadigd door het onttrekken van water.3. 

Gewassen worden beschadigd door het onttrekken van water.4. 

Antwoord
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.1. 

Het is belangrijk om het grondwater in de drinkwaterreserveringsgebieden te beschermen. Daarom gelden 
een aantal regels. Dit levert enige beperkingen op voor bepaalde activiteiten. We hebben een aantal 
aanpassingen gedaan in het beschermingsbeleid ten opzicht van het ontwerp-actualisatieplan. Zie paragraaf 
6.2, hoofdstuk 7 en paragraaf 11.3 van deze reactienota voor de aanpassingen die gedaan zijn en de regels die 

2. 
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gelden.

Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Als eventueel later een drinkwaterwinning wordt gestart wordt de 
grondwaterstand lokaal verlaagd. Aan de watervergunning verbinden wij voorschriften om de schade aan 
landbouw te voorkomen of te verminderen. Ook moet Vitens de werkelijke grondwaterstandverlaging meten. 
Mocht er toch schade optreden dan kunt u een verzoek om schadevergoeding bij ons indienen. Zie verder 
paragraaf 11.2 van deze reactienota.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 22

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft gronden in het gebied Winssen-Slijk-Ewijk. 

Telen van gewassen in de openlucht staat in de Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten in 
kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden. Bestaande functies krijgen weliswaar geen beperkingen 
opgelegd, op grond van bestaand recht, maar bij toekomstige uitbreidingen of gedeeltelijke verplaatsing 
kunnen wel beperkingen aan de orde zijn. Indiener geeft aan dat er hierdoor geen toekomst perspectief meer 
is voor het bedrijf. En dat ook de grond in een klap minder waard is.

1. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

2. 

Beregening blijft mogelijk, maar nieuwe grondwateronttrekkingen mogen de mogelijkheden voor de 
openbare drinkwatervoorziening niet verkleinen. Omdat oevergrondwater ondiep wordt gewonnen 
betekent een nieuwe grondwateronttrekking altijd een verstoring tussen de grondwateraanvulling 
en–onttrekkingen. En zullen dus zeer waarschijnlijk worden afgewezen.

3. 

Indiener heeft bezwaar tegen grondwaterstandsverlaging dicht bij het puttenveld. Oeverwaterwinningen 
hebben relatief minder groot effect op droogtegevoelige landbouwgronden dan grondwaterwinningen. 
Omdat de invloed van een oeverwaterwinning beperkt is tot een klein gebiedje rond de winning kan een 
oeverwaterwinning nog extra geoptimaliseerd worden in onttrekkingsdiepte en locatie van de winputten. 
Deze optimalisatieslag kan leiden tot minder omgevingseffecten. Voordeel van een buitendijks winputtenveld 
is dat de effecten op land binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn 
dan bij binnendijks gelegen puttenveld.

4. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om het gebied niet op 

5. 
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slot te gooien tot bekend is waar de oeverwaterwinning precies gaat komen en dan alleen dit beperkte gebied 
aan te wijzen. Indiener vindt het noodzakelijk dat de gevolgen van de aanwijzing als 
drinkwaterreserveringsgebied betaald wordt uit algemene middelen en niet voor rekening komt van 
individuele agrariërs.

Antwoord
Telen van gewassen in de open lucht worden niet meer vergunning- of meldingsplichtig in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota.3. 

Met dit besluit vindt nog geen grondwaterwinning plaats. Het is nog onbekend waar de putten komen. Na de 
aanwijzing van de reserveringsgebieden gaan we op zoek naar de beste locatie voor de drinkwaterwinning. 
Daarbij kijken we zowel naar locaties binnen- als buitendijks. Zie verder paragraaf 4.8 van deze reactienota.

4. 

Zie paragraaf 4.6 en 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 23

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener wenst geen beperking door nieuwe regelgeving als gevolg van waterwingebied in Herveld-Zuid.

Antwoord
Om het grondwater geschikt te houden is het nodig om voor sommige activiteiten regels op te nemen of te 
verbieden. Wanneer de precieze plek van de drinkwaterwinning bekend is, wordt het gebied met regels kleiner. We 
hebben naar aanleiding van de zienswijzen een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 van de 
reactienota.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren

Reactienummer: 24

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener tekent bezwaar aan tegen het drinkwatergebied Betuwe West Buren. Indiener verwacht dat het huis uit de 
jaren 30 zeker gaat verzakken als er drinkwater wordt gewonnen. Zodra er schade optreedt, zal indiener de 
provincie Gelderland en Vitens aansprakelijk gaan stellen voor de schade.

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog geen 
grondwater wordt onttrokken. Als eventueel later een drinkwaterwinning wordt gestart, wordt de grondwaterstand 
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lokaal verlaagd. Aan de watervergunning verbinden wij voorschriften om schade te voorkomen of te verminderen. 
Ook moet Vitens de werkelijke grondwaterstandverlaging meten. Mocht er toch schade optreden dan kunt u een 
verzoek om schadevergoeding bij ons indienen. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 25

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:

Grondverzakking, risico verzakken en scheurvorming woning,1. 

Beperking voor besproeiing en waterpompen,2. 

Beperking bemesten,3. 

Beperking bestrijdingsmiddelen,4. 

Waardevermindering van gronden en woningen.5. 

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota. 

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 en van deze reactienota.

2. 

Zie paragraaf 7.5 van deze reactienota.3. 

In een kwetsbaar drinkwatereserveringsgebied gaan geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. Zie paragraaf 10.4 van deze reactienota.

4. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 26

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met: 
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Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning, 1. 

De beperking voor besproeiing en beregening. 2. 

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota. 

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota. 

2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 27

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met: 

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning, 1. 

De beperking voor besproeiing en beregening. 2. 

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota. 

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota. 

2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 28

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:

Een verhoogd risico op verzakking en scheurvorming woning,1. 

Beperking gebruik grondwater voor beregening2. 

Beperking van duurzame energie door grond geboorde warmtepomp. 3. 
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Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Omdat er in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden geen diepe beschermende kleilaag is zijn 
bodemenergiesystemen niet toegestaan. Zie paragraaf 9.2 van deze reactienota.

3. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 29

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk.

Antwoord
Om in 2040 voldoende drinkwater te hebben is het nodig om gebieden te reserveren waar in de toekomst 
drinkwater gewonnen kan worden. We hebben daarom voor heel Gelderland onderzocht waar de effecten van een 
drinkwaterwinning het minst zijn. Ook hebben we naar andere criteria gekeken zoals waar het meeste drinkwater 
nodig is en naar andere vormen van drinkwaterwinning, zoals uit oevergrondwater. Op basis van het MER-rapport 
is het gebied Winssen-Slijk-Ewijk als één van de 11 gebieden gekozen.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 30

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk.

Antwoord
Om in 2040 voldoende drinkwater te hebben is het nodig om gebieden te reserveren waar in de toekomst 
drinkwater gewonnen kan worden. We hebben daarom voor heel Gelderland onderzocht waar de effecten van een 
drinkwaterwinning het minst zijn. Ook hebben we naar andere criteria gekeken zoals waar het meeste drinkwater 
nodig is en naar andere vormen van drinkwaterwinning, zoals uit oevergrondwater. Op basis van het MER-rapport 
is het gebied Winssen-Slijk-Ewijk als één van de 11 gebieden gekozen.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 
 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 88 van 489



 

Gebied: Algemeen

Reactienummer: 31

Indiener: Vitens N.V.

Samenvatting
Indiener ondersteunt de scheiding tussen de drinkwatervoorziening en exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen uit de bodem en ondergrond.

Indiener stelt dat de keuze voor twee derde grondwaterbronnen net als de ruimtelijke spreiding van de Aanvullende 
Strategische Voorraden over de Veluwe, Oost-Gelderland en het Rivierengebied de mogelijkheid biedt snel 
(vergunnings-)ruimte te creëren omdat locaties naar verwachting relatief snel ontwikkeld kunnen worden tot een 
feitelijke winning. Dat draagt bij aan het voorkomen van vergunningsoverschrijdingen.

Indiener geeft aan dat de besluitvorming door Provinciale Staten het sluitstuk is van een gedegen proces en 
tegelijkertijd een begin is van de volgende fase, namelijk voor een adaptieve strategie. Daarmee zetten partijen in op 
goede afstemming tussen ruimtelijke functies en zetten zij een gezamenlijke koers uit naar een duurzaam 
watersysteem met een duurzame drinkwaterwinning. Indiener zegt haar medewerking toe aan de adaptieve 
strategie en ondersteunt het besluit van de provincie om het concept om de extreem grote buffercapaciteit van de 
Veluwe te benutten voor overbrugging van langdurige droge periodes als onderdeel van deze adaptieve strategie te 
onderzoeken.

Onderstaand gaan we nader in op een aantal punten.

Indiener pleit er voor om oevergrondwater niet als doel te zien, maar als een middel om te optimaliseren in 
het watersysteem. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende diversificatie in bronnen blijft. Winningen uit 
grondwater opereren meestal onafhankelijk van elkaar en zorgen dus voor diversificatie, terwijl 
oppervlaktewater hoofdzakelijk uit hetzelfde Rijnsysteem wordt gehaald. Een overgang van 
grondwaterwinningen naar oppervlaktewaterwinningen is dus snel een afname in de diversificatie van 
bronnen.

1. 

Indiener stelt dat bescherming van oppervlaktewater van belang is voor een duurzame inzet van locaties 
langs rivieren. Nationale en internationale samenwerking is noodzakelijk om medicijnresten, PMT-stoffen en 
schadelijke PFAS in het rivierwater van de Rijn te verminderen. Zij vraagt met klem vorm te geven aan de 
bescherming van het oppervlaktewater bestemd voor drinkwater en de daarvoor benodigde samenwerking 
met andere partijen. Meer in algemene zin verwacht indiener dat de provincie continu monitort of het 
grondwaterbeschermingsbeleid in de praktijk in staat is om verontreiniging van bestaande en nieuwe 
drinkwaterbronnen te voorkomen.

2. 

Indiener constateert dat de keuze voor tweederde grondwaterbronnen de gekozen ruimtelijke spreiding van 
gebieden ruimte creëert voor naar verwachting relatief snel te ontwikkelen locaties. Ook geeft ze aan dat de 
gekozen adaptieve strategie een concreet vervolg geeft aan de breed gevoelde behoefte om stappen te zetten 
naar optimalisatie op systeemniveau, maar wel de mogelijkheid biedt aan de korte termijn opgave te kunnen 
blijven werken. Indiener wil als onderdeel van adaptieve strategie graag met de provincie en anderen de 
mogelijkheden verder onderzoeken om de Veluwe in te zetten als wateraccu voor de drinkwatervoorziening, 
in combinatie met ontwikkeling en versterking van natuurwaarden. Indiener benadrukt dat zij gezien de 
stijgende drinkwatervraag zich genoodzaakt ziet op korte termijn extra capaciteit te ontwikkelen en dat het 
dus van belang is opties open te houden voor onderzoek naar uitbreiding van bestaande winningen en 
realisatie van nieuwe winningen buiten drinkwaterreserveringsgebieden.

3. 

Indiener heeft bij drinkwaterreserveringsgebied Gelderse Vallei geconstateerd dat uitgegaan wordt van 
winning in het derde watervoerende pakket (de formatie van Maassluis). Indiener voorziet dat de opbouw en 

4. 
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waterkwaliteit van dat pakket mogelijk onvoldoende is om een duurzame drinkwaterwinning te realiseren. 
Indiener gaat zich via een project-m.e.r. inspannen om in het drinkwaterreserveringsgebied zo snel mogelijk 
tot een concrete, goed beschermde winlocatie te komen, zodat het ruimtelijke beslag in de Gelderse Vallei 
snel concreter en dus beperkter kan worden. Hierbij onderzoekt zij naast de mogelijkheden in het derde 
watervoerende pakket ook de mogelijkheden in het tweede pakket, waar duurzamere winningsmogelijkheden 
worden verwacht. Dit kan ertoe leiden dat er uiteindelijk een strenger beschermingsregime noodzakelijk zal 
zijn op het moment dat daadwerkelijk een winning wordt gestart. Indiener gaat ervan uit dat dit niet strijdig 
is met het ontwerp-actualisatieplan en dat de provincie hier geen bezwaar tegen heeft.

Indiener geeft aan dat in het Ontwerp-Actualisatieplan wordt verwezen naar een kaart met de indicatieve 
diepteligging van beschermende bodemlagen. Indiener denkt dat het voor het behoud van de beschermende 
werking onvoldoende is, als bij initiatieven alleen wordt getoetst op de indicatieve diepteligging. Indiener 
vraagt daarom in de Omgevingsverordening te borgen dat bij boringen de informatie uit de Basisregistratie 
Ondergrond gebruikt wordt voor het bepalen van de maximale boordiepte. Daarbij bepleit zij om een 
veiligheidsmarge aan te houden boven de kleilaag.

5. 

Antwoord
Wij beschouwen meer winningen uit grondwater ook al is dat op verschillende plekken niet als een vorm van 
diversificatie. Hierbij wordt uit dezelfde bron (het zoete grondwater) geput terwijl vraag en aanbod van deze 
bron door toenemende klimaatverandering onder druk staat. Daarom vinden wij het gebruik van diverse 
bronnen naast zoet grondwater zoals oppervlaktewater en eventueel brak water gewenst en zien dit als 
diversificatie van bronnen. Deze definitie van diversificatie is ook in overeenstemming met de Beleidsnota 
Drinkwater van het ministerie I&W. Daarbij zal inderdaad rekening gehouden moeten worden met 
verstoringen (door verontreinigingen) en met voldoende waterkwantiteit. Dit kan en moet worden 
meegenomen in de verdere uitwerking.

1. 

Voor de bescherming van het oppervlaktewater heeft het Rijk een rol als het gaat om de grote rivieren. De 
provincie heeft op dit punt geen bevoegdheid, behalve als het gaat om emissies op oppervlaktewateren van 
bedrijven onder de bevoegdheid van de provincie. Het rijk heeft in haar Beleidsnota Drinkwater aandacht 
voor de aanwezigheid van zogeheten zeer zorgwekkende stoffen en onderneemt momenteel actie om de 
aanwezigheid van bijvoorbeeld PFAS terug te dringen (Europees verbod PFAS). Ook heeft het rijk overleg 
met onder meer Duitsland om de instroom van ongewenste stoffen vanuit het buitenland te verminderen. 
Tot slot monitort zij de toestand van het water in de rivieren. Wij zien hierin dan ook geen aanvullende rol 
van de provincie, anders dan afstemming met het rijk.

2. 

Wij zijn verheugd dat u zich kunt vinden in de gekozen gebieden en de gekozen adaptieve strategie. Wij 
willen graag van uw aanbod gebruik maken de mogelijkheden van de wateraccu verder te onderzoeken. Het 
staat indiener vrij om vergunning aan te vragen voor uitbreiding van bestaande winningen en/of realisatie 
van nieuwe winningen buiten drinkwaterreserveringsgebieden. Aan de aanvraag moet dan een gedegen 
onderzoek en gebiedsproces ten grondslag liggen, en meerdere consequenties (qua effecten, watersysteem en 
ruimteclaim) zullen nadrukkelijk in de beoordeling worden betrokken.

3. 

Wij zijn verheugd dat snelle invulling wordt gegeven aan de invulling van drinkwaterreserveringsgebied 
Gelderse Vallei. Na de onderzoeken moet bekeken worden welke invulling wordt gegeven aan de winning. Als 
het nodig blijkt dat een strenger beschermingsregime noodzakelijk is zal dit onderdeel worden van het 
vastleggen van de definitieve beschermingszones. We vinden dit niet strijdig met dit ontwerp-
actualisatieplan. De huidige aanwijzing en bescherming heeft tot doel het grondwater te beschermen totdat 
dit verder wordt ingevuld. U benoemt het derde watervoerende pakket. Wij gaan ervan uit dat u hiermee het 
tweede filter bedoelt zoals in het MER is weergegeven.

4. 

Bij de indicatieve maximale boordiepte is een veiligheidsmarge van vijf meter aangehouden boven de diepten 
zoals die in de ondergrondmodellen in de BRO zijn weergegeven. Wij vinden het respecteren van de 
indicatieve maximale boordiepte daarom als voldoende. Als iemand graag dieper wil boren zal men op basis 
van het BRO-loket moeten controleren of dat kan; de beschermende kleilaag mag niet doorboord worden.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
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Gebied: Betuwe-West-Buren en Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 32

Indiener: Tree Centre Opheusden

Samenvatting
Laanboomtelers onderkennen het belang van een goede drinkwatervoorziening. Maar de laanboomtelers in het 
rivierengebied menen dat de vooraanstaande internationale positie teniet gedaan dreigt te worden met de 
aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden. Twee voorgestelde drinkwaterreserveringsgebieden zijn voor 
indiener van veel belang: Het minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied Betuwe-West-Buren en het 
kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk. Indiener ziet de volgende knelpunten:

Het actualisatieplan doorkruist het beleid van lokale overheden rond onder andere de Omgevingsvisie, 
klimaatadaptatie en energietransitie. De laanboomtelers hebben zich hier al op ingesteld in hun 
bedrijfsvoering en investeringen gedaan. Een sociaal-economische impactanalyse ontbreekt. Dit is een 
omissie volgens indiener.

1. 

De provincie stelt dat bij de keuze van drinkwaterreserveringsgebieden rekening is gehouden met stedelijke 
concentraties, bedrijfsterreinen en geothermie. Het is voor indiener onbegrijpelijk dat niet ook is gekeken 
naar één van de belangrijkste economische actoren in het Rivierenland, namelijk de laanboomsector en in 
het verlengde daarvan ook de fruitteeltsector.

2. 

Laanboomtelers hebben te maken met regelgeving vanuit het Waterschap Rivierenland 
rond wateronttrekking voor beregening en druppelirrigatie. Het Waterschap heeft het beleid ingezet om de 
wateronttrekking zoveel mogelijk op het grondwater te richten in plaats van op het oppervlaktewater. Met 
dit provinciale ontwerpplan wordt juist de rem gezet op boringen voor de aanleg van grondwaterbronnen 
(pulsen). Deze pulsen worden gezet door erkende boorbedrijven die werken volgens protocollen en worden 
daarop ook gecontroleerd. Indiener vraagt zich ook af of de juridische status van het eigendom van de 
diepe(re) ondergrond niet in strijd is met de provinciale voorstellen voor het zetten (dan wel het verbieden) 
van diepe boringen.

3. 

De provincie zet een rem op het aanleggen (of mogelijk ook vervangen) van pulsen, stelt regels voor de diepte 
van pulsen en het gebruik/omvang van dit water voor de teelt. Laanboontelers zijn direct afhankelijk van een 
ongestoorde toevoer van grondwater van goede kwaliteit. Met dit plan zet de provincie de bijl aan de wortel 
van de laanboomteelt.

4. 

In het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk wordt uitbreiding van teelt in de open lucht tot 
een mogelijk verboden werkzaamheid verklaard, een zogenaamde ‘nee-tenzij activiteit’. Dit vindt indiener 
een ongehoorde inbreuk op de groeimogelijkheden van telers in dit gebied.

5. 

Er ontstaat een tweedeling van boomteeltgronden. Gronden zonder en gronden met een waterwinrestrictie. 
Indiener noemt de volgende reële consequenties van het ontwerp:

Door allerlei beperkingen en voorwaarden zullen de grondprijzen in de reserveringsgebieden gaan 
dalen naar akkerbouwwaarde;

•

Daarmee verlies van de financieringsbasis van bedrijven;•

Dreiging van bedrijfsfaillissementen, afremmen verduurzamingsprocessen en verpaupering van 
het buitengebied;

•

Verlies van werkgelegenheid en regionale welvaart.•

6. 
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Indiener vraagt of de provincie (voldoende) financiële middelen gereserveerd heeft voor de 
schadeloosstelling van gedupeerde ondernemers die het gevolg zijn van dit plan? Er valt te denken aan:

Schade als gevolg van verzakking van gebouwen, verharding, boven- en ondergrondse leidingen, 
watertoe- en afvoer. Dit betreft zowel herstel als nieuwbouw;

•

Extra kosten omdat er niet meer geheid mag worden bij (ver)nieuwbouw;•

Geothermie behoort voor een aantal bedrijven niet langer tot de mogelijkheden;•

Opbrengstderving (stuks opbrengsten, maat en kwalitatief);•

Compensatie voor niet kunnen uitbreiden van bedrijfsactiviteiten;•

Risico van niet kunnen opvangen van weersextremen (vorst, droogte, hittestress).•

7. 

Er kan een verdringingseffect ofwel verplaatsingseffect optreden. Indien gronden in 
drinkwaterreserveringsgebieden te maken krijgen met nadere regelgeving zal de druk op andere gebieden 
(zonder die regels) groter worden. Ruimtelijk gezien kan dat zeer onwenselijk zijn en het zal ook 
economische gevolgen hebben vanwege sterk uiteenlopende grondprijzen.

8. 

Indiener stelt Gedeputeerde Staten voor eerst de project-m.e.r.'s uit te laten voeren, op basis daarvan de 
daadwerkelijke locaties in beeld te brengen en dan daarover te besluiten. Dat zou enorm veel onrust en 
onnodige regelgeving voorkomen. Indien de nu voorgestelde procedure wel doorloopt vraagt indiener met 
klem om bij de definitieve keuze van de drinkwaterreserveringsgebieden de gebieden met laanboomteelt er 
buiten te houden. Indiener is bereid om aan te geven welke locaties/gebieden in de huidige voorstellen dan 
uitgezonderd moeten worden. Ook dan blijven er volgens indiener voldoende potentiële waterwingebieden 
over (denk o.a. aan weidevogelgebieden en andere natuurgebieden).

9. 

Antwoord
Veel activiteiten kunnen plaatsvinden in de drinkwaterreserveringsgebieden. De aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden is over het algemeen geen belemmering voor het beleid in gemeentelijke 
Omgevingsvisies en het beleid voor klimaatadaptatie. Zie ook hoofdstuk 4 uit het actualisatieplan ('Wat 
betekent het beschermingsbeleid voor andere activiteiten'). Bij het zoeken naar concrete winlocaties in de 
vervolgfase wordt gekeken naar de beste plek. Het doel is om de uiteindelijke winlocatie zo goed mogelijk in 
te passen in de omgeving. 
Er komen wel beperkingen voor bodemenergiesystemen en geothermie in de 
drinkwaterreserveringsgebieden. Wij begrijpen dat dit de ondergrondse mogelijkheden voor de 
energietransitie, met name wat betreft de warmtetransitie, beperkt. Maar er zijn veel bovengrondse 
mogelijkheden in het kader van de energietransitie. Zie hoofdstuk 9 van deze reactienota. 
Om gebieden aan te wijzen in onze Omgevingsverordening is het nodig om een MER op te stellen. Een 
sociaal-economische impactanalyse is niet nodig. Een MER is bedoeld om de milieueffecten in beeld te 
brengen. Wij zijn verder gegaan en hebben daarnaast in het MER de impact van het beschermingsbeleid op 
andere activiteiten onderzocht. Dit is meegenomen bij de afweging en keuze van de 
drinkwaterreserveringsgebieden.

1. 

Ons onderzoek in het MER was gericht op het vergelijken en kiezen van gebieden op het niveau van heel 
Gelderland. Zie paragraaf 3.3 van de reactienota voor een toelichting op de getrapte aanpak. Bij de 
laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de waterbeschikbaarheid een 
rol. De grondwaterstandsdaling als gevolg van eventuele toekomstige drinkwaterwinning heeft maar beperkt 
invloed op de waterbeschikbaarheid. Beregening uit grondwater blijft mogelijk. Zie ook paragraaf 7.6, 
hoofdstuk 8, paragraaf 11.2 en 11.3 van deze reactienota en hoofdstuk 4 van het actualisatieplan. 
In het vervolgproces voor het onderzoeken van de mogelijkheden tot inperking van de relatief grote 
drinkwaterreserveringsgebieden, zullen wij kijken naar alle functies in een gebied in relatie tot de 

2. 
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inpasbaarheid van een toekomstige winning. Daar hoort ook de laanboomteelt en de fruitteelt bij. Vitens doet 
de project-m.e.r. procedure en is gewoon om hiervoor een gebiedsproces uit te voeren waarbij 
belanghebbenden worden betrokken. Het doel is om tot een tot een goede inpassing van de 
drinkwaterwinning in de omgeving te komen.

De provincie is wettelijk bevoegd om regels te stellen voor de bescherming van het grondwater.3. 

Zie punt 2.4. 

Door een aanpassing het vorige actualisatieplan, het definitieve Actualisatieplan 8 van de 
Omgevingsverordening, is het telen van gewassen in de open lucht niet meldingsplichtig of 
vergunningplichtig in drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota.

5. 

Met de aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden komt er geen beperking voor de hoeveelheid 
grondwateronttrekking; er is dus geen sprake van een waterwinrestrictie. Er komen een aantal regels voor 
boren, die ook betrekking hebben op beregeningsputten. Zie paragraaf 7.6 van deze reactienota en hoofdstuk 
4 van het actualisatieplan. Als gevolg van de nieuwe regels zien wij op voorhand geen beperkingen die 
partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Daarom verwachten we ook geen grote nadelige gevolgen 
in de vorm van een mogelijke tweedeling in gronden. Zie ook hoofdstuk 10 van deze reactienota.

6. 

We hebben nu geen financiële reservering, maar zijn op grond van de wettelijke regeling voor 
nadeelcompensatie (afdeling 15.1 van de Omgevingswet en titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht) 
verplicht om eventuele schade door de nieuwe regels (gedeeltelijk) te vergoeden. Zie paragraaf 10.2 van deze 
reactienota. Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied ontstaat nog geen schade als gevolg 
van verzakkingen, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken.

7. 

Iedere ruimtelijke ontwikkeling zou kunnen leiden tot verdringingseffecten. De meeste activiteiten blijven 
mogelijk in de drinkwaterreserveringsgebieden.

8. 

Om zeker te zijn, dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het belangrijk om nu de 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie verder 
paragraaf 3.3, 4.7 en 4.8. In het vervolgproces zullen wij de laanboomteelt meenemen. Zie punt 2.

9. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 33

Indiener: Menoelong BV

Samenvatting
Indiener heeft bedenkingen over de aanwijzing van drinkwatereserveringsgebied Tielerwaard. Indiener heeft zijn 
zienswijze (punt 1) later aangevuld met een brief (punten 2 tot en met 5).

Indiener voert een bedrijf met intensieve fruitteelt. Indiener ziet het gevaar om in de toekomst te worden 
beperkt in gewasbescherming en mesttoevoer. Hierdoor zou de indiener niet meer op de huidige manier de 
bedrijfsvoering kunnen uitoefenen. 

1. 

Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

2. 
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Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

3. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

4. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

5. 

Antwoord
Reguliere meststoffen kunnen worden gebruikt in drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor een toelichting 
op het gebruik van mest paragraaf 7.5 van deze reactienota. In de drinkwaterreserveringsgebieden komen 
geen extra regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. Zie 
verder paragraaf 10.4 van deze reactienota.

1. 

De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

2. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.4. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 34
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Indiener: V.O.F. Gebr. van Hilten

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.
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Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 35

Indiener: Gerwin van Maanen Kleinfruit

Samenvatting 
Indiener heeft gronden in het gebied Winssen-Slijk-Ewijk.  

Telen van gewassen in de openlucht staat in de Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten in 
kwetsbare grondwaterreserveringsgebied. Bestaande functies krijgen weliswaar geen beperkingen opgelegd, 
op grond van bestaand recht, maar bij toekomstige uitbreidingen of gedeeltelijke verplaatsing kunnen wel 
beperkingen aan de orde zijn. Indiener geeft aan dat er hierdoor geen toekomst perspectief meer is voor 
het bedrijf. En dat ook de grond in een klap minder waard is. 

1. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot. 

2. 

Beregening blijft mogelijk, maar nieuwe grondwateronttrekkingen mogen de mogelijkheden voor de 
openbare drinkwatervoorziening niet verkleinen. Omdat oevergrondwater ondiep wordt gewonnen 
betekent een nieuwe grondwateronttrekking altijd een verstoring tussen de grondwateraanvulling 
en–onttrekkingen. En zullen dus zeer waarschijnlijk worden afgewezen. 

3. 

Indiener heeft bezwaar tegen grondwaterstandsverlaging dicht bij het puttenveld. Oeverwaterwinningen 
hebben relatief minder groot effect op droogtegevoelige landbouwgronden dan grondwaterwinningen. 
Omdat de invloed van een oeverwaterwinning beperkt is tot een klein gebiedje rond de winning kan een 
oeverwaterwinning nog extra geoptimaliseerd worden in onttrekkingsdiepte en locatie van de winputten. 
Deze optimalisatieslag kan leiden tot minder omgevingseffecten. Voordeel van een buitendijks winputtenveld 
is dat de effecten op land binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn 
dan bij binnendijks gelegen puttenveld. 

4. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om het gebied niet op 
slot te gooien tot bekend is waar de oeverwaterwinning precies gaat komen en dan alleen dit beperkte gebied 
aan te wijzen. Indiener vindt het noodzakelijk dat de gevolgen van de aanwijzing als 
drinkwaterreserveringsgebied betaald wordt uit algemene middelen en niet voor rekening komt van 
individuele agrariërs. 

5. 

Antwoord 
Telen van gewassen in de open lucht worden niet meer vergunning- of meldingsplichtig in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

1. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota. 2. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota. 3. 

Met dit besluit vindt nog geen grondwaterwinning plaats. Het is nog onbekend waar de putten komen. Na de 
aanwijzing van de reserveringsgebieden gaan we op zoek naar de beste locatie voor de drinkwaterwinning. 
Daarbij kijken we zowel naar locaties binnen- als buitendijks. Zie verder paragraaf 4.8 van deze reactienota. 

4. 
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Zie paragraaf 4.6 en 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. 5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 36

Indiener: A.T.M. Janssen Fruitteelt en Snoeibedrijf vof

Samenvatting 
Indiener heeft gronden in het gebied Winssen-Slijk-Ewijk.  

Telen van gewassen in de openlucht staat in de Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten in 
kwetsbare grondwaterreserveringsgebied. Bestaande functies krijgen weliswaar geen beperkingen opgelegd, 
op grond van bestaand recht, maar bij toekomstige uitbreidingen of gedeeltelijke verplaatsing kunnen wel 
beperkingen aan de orde zijn. Indiener geeft aan dat er hierdoor geen toekomst perspectief meer is voor 
het bedrijf. En dat ook de grond in een klap minder waard is. 

1. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot. 

2. 

Beregening blijft mogelijk, maar nieuwe grondwateronttrekkingen mogen de mogelijkheden voor de 
openbare drinkwatervoorziening niet verkleinen. Omdat oevergrondwater ondiep wordt gewonnen 
betekent een nieuwe grondwateronttrekking altijd een verstoring tussen de grondwateraanvulling 
en–onttrekkingen. En zullen dus zeer waarschijnlijk worden afgewezen. 

3. 

Indiener heeft bezwaar tegen grondwaterstandsverlaging dicht bij het puttenveld. Oeverwaterwinningen 
hebben relatief minder groot effect op droogtegevoelige landbouwgronden dan grondwaterwinningen. 
Omdat de invloed van een oeverwaterwinning beperkt is tot een klein gebiedje rond de winning kan een 
oeverwaterwinning nog extra geoptimaliseerd worden in onttrekkingsdiepte en locatie van de winputten. 
Deze optimalisatieslag kan leiden tot minder omgevingseffecten. Voordeel van een buitendijks winputtenveld 
is dat de effecten op land binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn 
dan bij binnendijks gelegen puttenveld. 

4. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om het gebied niet op 
slot te gooien tot bekend is waar de oeverwaterwinning precies gaat komen en dan alleen dit beperkte gebied 
aan te wijzen. Indiener vindt het noodzakelijk dat de gevolgen van de aanwijzing als 
drinkwaterreserveringsgebied betaald wordt uit algemene middelen en niet voor rekening komt van 
individuele agrariërs. 

5. 

Verder vindt indiener dat deze plannen leiden tot beperkingen in de bedrijfsvoering. De hogere kosten voor 
de bedrijfsvoering en vermindering van opbrengsten kunnen niet enkel voor rekening van indiener komen. 
Indiener stelt de provincie alsdan aansprakelijk voor schade aan zijn bedrijfsvoering.

6. 

Antwoord
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Telen van gewassen in de open lucht wordt niet meer vergunning- of meldingsplichtig in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota. 2. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota. 3. 

Met dit besluit vindt nog geen grondwaterwinning plaats. Het is nog onbekend waar de putten komen. Na de 
aanwijzing van de reserveringsgebieden gaan we op zoek naar de beste locatie voor de drinkwaterwinning. 
Daarbij kijken we zowel naar locaties binnen- als buitendijks. Zie verder 4.8 van deze reactienota.

4. 

Zie paragraaf 4.6 en 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. 5. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.6. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  
 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 37

Indiener: V.o.f. Wiggelo

Samenvatting 
Indiener heeft gronden in het gebied Winssen-Slijk-Ewijk.  

Telen van gewassen in de openlucht staat in de Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten in 
kwetsbare grondwaterreserveringsgebied. Bestaande functies krijgen weliswaar geen beperkingen opgelegd, 
op grond van bestaand recht, maar bij toekomstige uitbreidingen of gedeeltelijke verplaatsing kunnen wel 
beperkingen aan de orde zijn. Indiener geeft aan dat er hierdoor geen toekomst perspectief meer is voor 
het bedrijf. En dat ook de grond in een klap minder waard is. 

1. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot. 

2. 

Beregening blijft mogelijk, maar nieuwe grondwateronttrekkingen mogen de mogelijkheden voor de 
openbare drinkwatervoorziening niet verkleinen. Omdat oevergrondwater ondiep wordt gewonnen 
betekent een nieuwe grondwateronttrekking altijd een verstoring tussen de grondwateraanvulling 
en–onttrekkingen. En zullen dus zeer waarschijnlijk worden afgewezen. 

3. 

Indiener heeft bezwaar tegen grondwaterstandsverlaging dicht bij het puttenveld. Oeverwaterwinningen 
hebben relatief minder groot effect op droogtegevoelige landbouwgronden dan grondwaterwinningen. 
Omdat de invloed van een oeverwaterwinning beperkt is tot een klein gebiedje rond de winning kan een 
oeverwaterwinning nog extra geoptimaliseerd worden in onttrekkingsdiepte en locatie van de winputten. 
Deze optimalisatieslag kan leiden tot minder omgevingseffecten. Voordeel van een buitendijks winputtenveld 
is dat de effecten op land binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn 
dan bij binnendijks gelegen puttenveld. 

4. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 5. 
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Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om het gebied niet op 
slot te gooien tot bekend is waar de oeverwaterwinning precies gaat komen en dan alleen dit beperkte gebied 
aan te wijzen. Indiener vindt het noodzakelijk dat de gevolgen van de aanwijzing als 
drinkwaterreserveringsgebied betaald wordt uit algemene middelen en niet voor rekening komt van 
individuele agrariërs. 

Antwoord 
Telen van gewassen in de open lucht worden niet meer vergunning- of meldingsplichtig in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

1. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota. 2. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota. 3. 

Met dit besluit vindt nog geen grondwaterwinning plaats. Het is nog onbekend waar de putten komen. Na de 
aanwijzing van de reserveringsgebieden gaan we op zoek naar de beste locatie voor de drinkwaterwinning. 
Daarbij kijken we zowel naar locaties binnen- als buitendijks. Zie verder 4.8 van deze reactienota. 

4. 

Zie paragraaf 4.6 en 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. 5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Algemeen

Reactienummer: 38

Indiener: Waterschap Rijn en IJssel

Samenvatting
Waterschap Rijn en IJssel waardeert het open, transparante en consistente traject van afgelopen twee jaar. Ze kan 
zich vinden in de aangewezen gebieden die in het besluit zijn opgenomen. Zij geeft aan dat ze graag mee wil werken 
aan het opstellen van de Adaptieve Strategie. Het Waterschap verwacht om op korte termijn uitgenodigd te worden 
voor een eerste bestuurlijk overleg over hoe de provincie dit traject gaat vormgeven en hoe zij betrokken wordt bij 
dat proces.

Antwoord
Wij danken u voor de waardering over het uitgevoerde proces. Graag nemen we u aanbod aan om te werken aan de 
Adaptieve Strategie. Nadat de drinkwaterreserveringsgebieden zijn aangewezen zullen we u voor een eerste 
bestuurlijk overleg uitnodigen.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  
 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 39

Indiener: Gemeente Duiven

Samenvatting
De gemeente Duiven ziet de noodzaak voor de reservering voor 55 miljoen m3, maar wil voor het gebied Liemers-
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West dat gedeeltelijk in gemeente Duiven ligt, een aantal zaken onder de aandacht brengen:

Het gebied Liemers-West is een groot gebied. De aanwijzing levert beperkingen op voor andere 
noodzakelijke ontwikkelingen. De gemeente mist een integrale benadering van het gebied. Het gebied ten 
noorden van de bestaande bedrijventerreinen is als zoekgebied voor de Regionale Energiestrategie (RES) 
aangewezen. Dit zoekgebied valt binnen het kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied. Dit zorgt voor extra 
maatregelen bij de fundering van windmolens en de afwatering van zonneparken. Dit maakt het lastiger om 
de doelstellingen voor energietransitie te halen. In het Regionaal programma Werklocaties is een uitbreiding 
van bedrijventerrein Centerpoort-Noord voorzien. De aanwijzing levert beperkingen op voor de 
daadwerkelijke realisatie. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied is het toepassen van bijvoorbeeld 
bodemenergie uitgesloten. Dit beperkt de gemeente in de ambitie om een duurzaam bedrijventerrein te 
realiseren. Ook beperkt het toekomstige bedrijven, omdat sommige bedrijfsactiviteiten niet zijn toegestaan. 
Daarnaast leidt een extra procedure voor grondwater tot extra administratieve lasten en kosten. De gemeente 
verzoekt de provincie om een buffer aan te houden tot het drinkwaterreserveringsgebied en een strook van 
het drinkwaterreserveringsgebied af te halen, zodat het zoekgebied RES en de uitbreiding van Centerpoort-
Noord buiten het drinkwaterreserveringsgebied vallen.

1. 

De Liemers is de laatste jaren bekend met verzakkingen van onder meer huizen door de lage 
grondwaterstanden in droge perioden. De gemeente vraagt wat voor effect grondwateronttrekking heeft op 
de kenmerken en biodiversiteit van dit gebied en op de bodemstructuur? Bestaat de kans op verzakkingen? 
Wat zijn de langetermijneffecten? Wordt hier onderzoek naar verricht?

2. 

Het Duivense Broek is een belangrijk landbouwgebied met potentie voor de bestaande agrarische bedrijven. 
De aanwijzing legt een extra claim op het gebied waar al meerdere opgaven spelen. Op dit moment wordt een 
landbouwvisie voor de Liemers opgesteld. Het aanwijzen van het gebied zorgt voor beperkingen voor de 
bestaande landbouwbedrijven. Bodemenergiesystemen zijn niet toegestaan. Voor een noodzakelijke 
toepassing als de aanleg van een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) is een melding nodig. Terwijl dit 
op dit moment de enige manier is voor opvang van huishoudelijk afvalwater. Op deze manier worden 
bedrijven en inwoners van het Duivense Broek verplicht tot extra administratieve lasten en wellicht ook 
kosten wat niet wenselijk is.

3. 

De gemeente vindt het opvallend, dat geothermie bij voorbaat niet is toegestaan in alle 
drinkwaterreserveringsgebieden. Dit terwijl de kansen voor geothermie in dit gebied nog niet volledig 
bekend zijn. De provincie is momenteel bezig om de gegevens van een landelijk seismografisch onderzoek te 
verwerken. De resultaten worden medio februari 2022 verwacht. De gemeente verzoekt om de resultaten van 
het onderzoek mee te wegen bij het vaststellen van de gebieden. De gemeente vindt daarnaast dat in de 
ontwerpverordening onvoldoende onderbouwd wordt waarom geothermie niet mogelijk is in een 
drinkwaterreserveringsgebied.

4. 

De gemeente weet dat de provincie onderzoek heeft laten doen naar andere bronnen voor drinkwater. De 
gemeente verzoekt alsnog alternatieve mogelijkheden zoals het gebruik van oppervlaktewater als 
drinkwaterreserveringsgebied te bekijken. Wanneer oppervlaktewater ook als 
drinkwaterreserveringsgebied gereserveerd wordt, kan wellicht het gebied Liemers-West verkleind worden. 
Ook kan communicatie en bewustwording over de mogelijkheden voor drinkwaterbesparing en het beperken 
van het onttrekken van grondwater leiden tot een lagere onttrekking van grondwater, waardoor een 
drinkwaterreserveringsgebied mogelijk kleiner kan worden.

5. 

Antwoord
Bij de keuze van de gebieden en de begrenzing daarvan hebben we de informatie betrokken die op dat 
moment openbaar beschikbaar was. Daarbij hebben we ook afstemming gezocht met diverse overleggroepen 
over de Regionale Energiestrategieën en de programma's werklocaties en wonen. Wij denken niet dat de 
extra regels om het grondwater te beschermen bij de aanleg van zonneparken en windmolens de 
doelstellingen voor de energietransitie lastiger maakt. Om de administratieve last te beperken hebben we de 

1. 
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dieptegrens waarboven een melding moet worden gedaan bij werkzaamheden in de grond zoals 
boren, aangepast van 3 meter naar 10 m, zie paragraaf 7.6 in deze reactienota. Voor ontgrondingen is geen 
melding meer nodig. 
Om het grondwater te beschermen is het nodig dat bepaalde risicovolle activiteiten worden beperkt. Voor de 
functies bodemenergie en drinkwater gaan wij conform de interprovinciale lijn uit van scheiding van 
functies, zie ook hoofdstuk 9 (energietransitie) van deze reactienota. De voorziene uitbreiding van 
Centerpoort-Noord is een klein gebied aan de rand van het reserveringsgebied. Als we dit gebied uit het 
reserveringsgebied halen, belemmert dit niet de zoekruimte en inpassingsmogelijkheden van een nieuwe 
drinkwaterwinning. Wij stemmen daarom in met uw verzoek en passen de grens van het 
drinkwaterreserveringsgebied Liemers-West aan.

In het MER zijn de effecten van een toekomstige drinkwaterwinning op hoofdlijnen in beeld gebracht. Wij 
zijn ons bewust van de risico's van bodemdaling door het onttrekken van grondwater. In het vervolgproces 
voor het zoeken naar de beste locatie van een drinkwaterwinning in het drinkwaterreserveringsgebied 
onderzoeken wij meer in detail de mogelijke bodemdaling en de risico's daarvan voor bebouwing en 
infrastructuur. Ook effecten van een grondwateronttrekking op andere belangen zoals natuur worden in een 
project-MER verder onderzocht. Als schade niet is uit te sluiten, dan verbinden we voorschriften aan de 
vergunning om het risico te verkleinen en om de werkelijke effecten te meten. Zie ook hoofdstuk 11 van deze 
reactienota.

2. 

Veeteelt en akkerbouwbedrijven staan niet meer op de lijst van verboden grondwaterbedreigende 
activiteiten, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. Daarnaast hebben we een aantal 
beschermingsregels aangepast. Zie hoofdstuk 7 van deze reactienota. Nieuwe huizen willen we zoveel 
mogelijk aan laten sluiten op riolering. Ook buiten drinkwaterreserveringsgebieden is dit gewenst. 
Schadelijke stoffen zoals bijvoorbeeld medicijnresten komen dan niet in het grondwater terecht. Wanneer dit 
echt niet mogelijk is, beoordelen we bij de melding of bij de gekozen soort IBA voldoende veiligheid tegen de 
verontreiniging van het grondwater is geborgd.

3. 

Zie hoofdstuk 9 (energietransitie) van deze reactienota. 4. 

Naast gebieden voor zoet grondwater hebben we ook 3 gebieden aangewezen voor oevergrondwaterwinning. 
Deze winningen onttrekken ook een deel oppervlaktewater. Omdat bij oevergrondwaterwinningen geen 
spaarbekkens nodig zijn, heeft dit op dit moment onze voorkeur. Wel gaan we in de adaptieve strategie 
andere mogelijkheden verder onderzoeken, zoals de wateraccu Veluwe, brak water en oppervlaktewater. Ook 
inzetten op waterbesparing hoort daarbij. De provincie heeft echter geen instrumenten om waterbesparing af 
te dwingen. Omdat het effect van communicatie en bewustwording onzeker is, moeten we nu wel 
drinkwaterreserveringsgebieden aanwijzen. We monitoren de vraag naar en het aanbod van drinkwater. Ook 
volgen we de ontwikkelingen op het vlak van ruimtelijke ordening, de transities, (drink)waterbesparing, de 
waterkwaliteit van drinkwatervoorraden en technologische ontwikkelingen. Het kan dus inderdaad zijn dat 
in de toekomst 1 of meerdere drinkreserveringsgebieden niet of pas later nodig zijn of kleiner kunnen 
worden. 

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 1. 

De grens van het kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied Liemers-West passen wij aan zodat Centerpoort-
Noord er buiten valt.

2. 

 

Gebied: Liemers-West en Olburgen-Doesburg

Reactienummer: 40

Indiener: Gemeente Doesburg
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Samenvatting
Een deel van de beoogde reserveringsgebieden ligt in de gemeente Doesburg en een zeer beperkt deel onder de wijk 
Beinum, de zuidelijke punt van de gemeente. De contour van het reserveringsgebied loopt nu precies langs 
de bestaande bebouwing. Maar in het deel van de wijk Beinum, waaronder het reserveringsgebied ligt, zijn plannen 
voor woningbouw in de toekomst. De geplande strategische drinkwaterreserve botst volgens de gemeente met een 
andere relevante nationale beleidsopgave, namelijk de energietransitie en in het bijzonder de warmtetransitie. Met 
het vaststellen van de voorgestelde contouren kan de oplossing op basis van warmte uit de ondergrond niet meer. 
Dat is onwenselijk voor de energietransitie.

Een collectieve oplossing op basis van aquathermie uit de IJssel is een ander alternatief, dat later het onderzoeken 
waard is. Voor die optie moet een warmtenet aangelegd worden. Het is nu nog niet duidelijk op welke diepte dat 
gebeurt. Ook deze optie loopt door de aanwijzing volgens de gemeente dood. Een duurzame energievoorziening 
voor nieuwbouw in de gemeente wordt hiermee erg lastig.

De gemeente pleit voor een kleine aanpassing van de contour, waarmee de Doesburgse wijk Beinum buiten het 
reserveringsgebied valt, zodat de gemeente in de toekomst niet wordt belemmerd in de aanleg van essentiële 
(bodem)energiesystemen.

Antwoord
De gevraagde aanpassing bij Beinum verkleint de mogelijkheden voor een oevergrondwaterwinning. Omdat er toch 
nog voldoende zoekruimte voor een drinkwaterwinning over blijft, stemmen wij in met uw verzoek en passen de 
grens van het drinkwaterreserveringsgebied Liemers-West aan. Los daarvan willen we aangeven dat het aanleggen 
van een warmtenet mogelijk is in een drinkwaterreserveringsgebied. De eventuele benodigde bronnen voor de 
opslag van energie in de bodem vallen onder een bodemenergiesysteem. Deze bronnen zullen daarom buiten het 
drinkwaterreserveringsgebied aangelegd moeten worden.

Wijzigingen
De grens van het kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied Liemers- West passen we zo aan dat de wijk Beinum er 
niet meer in ligt. Ook hebben we een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze 
reactienota. 

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 41

Indiener: Gemeente Lochem

Samenvatting
Het drinkwaterreserveringsgebied Deventer-Zutphen ligt grotendeels in de gemeente Lochem. De gemeente heeft 
begrip voor de aanpak van de provincie om met de aanwijzing en bescherming van 
drinkwaterreserveringsgebieden ook voor de toekomst te kunnen voorzien in voldoende drinkwater. De gemeente 
kan zich vinden in de aanpak en het voorgestelde beschermingsregime en gaat er vanuit dat toekomstige 
woningbouw en voortzetting van gezonde agrarische bedrijfsvoering mogelijk is en blijft binnen het 
drinkwaterreserveringsgebied Deventer-Zutphen.

De gemeente heeft in haar voorontwerp kernvisie wonen Gorssel een aantal potentiële in- en 
uitbreidingslocaties voor woningbouw aangewezen. Een eventuele keuze voor één of meerdere locaties 
betekent dat er in de toekomst mogelijk gebouwd gaat worden in het 
drinkwaterbeschermingsgebied nabij Gorssel. Ook een groot deel van de bestaande bebouwing van de kern 
Gorssel ligt in het drinkwaterbeschermingsgebied. De gemeente heeft geconstateerd dat woningbouw 
mogelijk blijft binnen de reserveringsgebieden. Maar het beschermingsbeleid beperkt de aanleg 
van bodemenergiesystemen, en daarmee de energietransitie. De gemeente vraagt om te onderzoeken of de 
kern Gorssel zoveel mogelijk buiten de begrenzing van het drinkwaterbeschermingsgebied kan worden 

1. 
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gehouden.
Verder heeft de gemeente geconstateerd dat bestaande bedrijven (ook agrarische) hun bestaande activiteiten 
gewoon kunnen blijven uitvoeren zonder aanvullende regels op grond van bestaand recht, tenzij het gaat om 
uitbreiding of nieuw vestiging van bedrijven die staan op de lijst van verboden grondwaterbedreigende 
activiteiten in de Omgevingsverordening (dan kan in sommige gevallen onder voorwaarden nog een 
vergunning mogelijk zijn).

2. 

Een operationele winning kan op de toch al verdrogingsgevoelige gronden op met name de hogere gronden 
leiden tot mogelijke opbrengstderving van agrarische bedrijven en schade aan natuur en landschap, 
waaronder enkele landgoederen. De gemeente verzoekt nadrukkelijk hier in de fase van de project-m.e.r. 
bijzondere aandacht aan te schenken en onderzoek naar te verrichten.

3. 

Niet alleen voor het drinkwaterreserveringsgebied Deventer-Zutphen, maar in het algemeen, roept de 
gemeente de provincie op om een regeling op te zetten voor nadeelcompensatie voor agrarische bedrijven in 
drinkwaterwinningsgebieden. Hiermee bedoelt de gemeente niet droogtecompensatie door Vitens, waarvan 
bekend is dat deze moeizaam verleend wordt, maar een extra regeling.

4. 

De gemeente maakt graag gebruik van het aanbod om mee te praten en denken over de inrichting van en 
bouwmogelijkheden binnen het gebied, als de locatie Deventer-Zutphen verder wordt uitgewerkt. In het 
voortraject van deze aanwijzing is er meermalen op gewezen dat in de fase van de project-m.e.r. nog 
optimalisatie en mitigerende maatregelen mogelijk zijn. Het streven moet daarbij zijn om verdrogingsschade 
op z’n minst zoveel mogelijk te beperken, maar beter nog, te voorkomen. De gemeente wil in die fase 
betrokken worden in het zoeken naar oplossingsrichtingen voor mogelijk optredende verdrogingschade.

5. 

Antwoord
De provincie vindt het niet wenselijk om delen van de kern Gorssel uit het drinkwaterreserveringsgebied te 
halen. Dit zou door de geringe afstand van Gorssel tot de IJssel de zoekruimte om de meest geschikte plek 
voor een concrete oevergrondwaterwinning te vinden sterk beperken.

Voor de warmtetransitie zijn ook alternatieven mogelijk naast bodemenergiesystemen zie hoofdstuk 9 
(energietransitie) van deze reactienota.

•

In relatie tot het bouwen wijzen we op de aanpassingen van de regels naar aanleiding van de 
zienswijzen die zijn beschreven in hoofdstuk 7 van deze reactienota. 

•

1. 

De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

2. 

Wij zullen inderdaad in de project-m.e.r. meer onderzoek doen naar de effecten van een drinkwaterwinning 
op landbouw en andere belangen. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 in deze reactienota.4. 

Vitens doet de project-m.e.r. procedure en is gewoon om hiervoor een gebiedsproces uit te voeren waarbij 
gemeenten en andere belanghebbenden worden betrokken.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 42

Indiener: Gemeente Oude IJsselstreek

Samenvatting
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De gemeente Oude IJsselstreek onderschrijft het maatschappelijk belang van een adequate drinkwatervoorziening. 
Maar de gemeente constateert ook dat de aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft een groot 
deel van het oppervlak van de gemeente beslaat en aanzienlijke gevolgen heeft. De gemeente ziet door de 
aanwijzing de volgende harde en zachte belemmeringen in ontstaan in drie prioritaire gebieden in de Toekomstvisie 
Oude IJsselstreek: Oude-IJsselzone, Vitaal Platteland en Energiehotspot Netterden.

Geothermie is een belangrijke techniek om invulling te geven aan de opgave voor de energietransitie bij 
nieuwe woningbouwlocaties. De nauwe aansluiting van het drinkwaterreserveringsgebied op het stedelijk 
gebied Gendringen-Ulft-Terborg werkt belemmerend op de verduurzamingsopgave waarvoor we staan en 
voor (woningbouw) ontwikkelingen die de gemeente wil realiseren binnen de Woonvisie en de in 
ontwikkeling zijnde gebiedsvisie Oude IJsselzone. Een bufferzone van voldoende omvang is daarvoor van 
belang. De gemeente vraagt om de begrenzing van het drinkwaterreserveringsgebied ten westen van de N317 
en de N817 te leggen.

1. 

Oude IJsselstreek vraagt om de begrenzing aan de noordkant niet bij de A18 te leggen, maar ten minste over 
de Oude-IJsselweg in zuidelijke richting te verplaatsen i.v.m. bestaande activiteiten en ontwikkelingen dicht 
bij de grens met Doetinchem en Montferland. De gemeente noemt het nieuwe Slingelandziekenhuis in 
Doetinchem, het landgoed Kemenade en natuurgebied Het Waalsche Water in Montferland, 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie De Pol dat zijn effluent loost op de Oude-IJssel en aan de Oude-IJsselweg is 
een eigenaar van een Vrijkomende Agrarisch Bebouwing met de gemeente in gesprek over een nieuwe 
invulling op de grens met Doetinchem en Montferland.

2. 

Oude IJsselstreek vraagt om de regels m.b.t. uitbreiding en nieuwvestiging van landbouwbedrijven te 
heroverwegen in verband met toekomstperspectief in dit voor de landbouw belangrijke gebied.

3. 

Oude IJsselstreek vraagt om een heroverweging van de aanwijzing voor Netterden, dat als zoekgebied voor 
zonne- en windenergie is aangewezen, mede i.v.m. de aanvullende regels die gaan gelden.

4. 

Oude IJsselstreek vraagt om een heroverweging van de aanwijzing voor het grensgebied met Montferland 
i.v.m. verkenningen voor bedrijventerreinen en i.v.m. het feit dat voor milieucategorie 4 en hoger een 
vergunningplicht gaat gelden.

5. 

De huidige kleiproductie en de uitbreiding mag niet belemmerd worden door de aanwijzing. 6. 

Welke gevolgen heeft een mogelijke drinkwaterwinning op de zettingsgevoelige grond in het gebied Zeddam-
Ulft en geeft dit nog aanleiding tot wijziging van het drinkwaterreserveringsgebied of tot een andere keuze 
van drinkwaterreserveringsgebieden?

7. 

Oude IJsselstreek vraagt om de kern Etten en camping Scholtenhof-Slootermeer buiten het 
drinkwaterreserveringsgebied te houden.

8. 

Oude IJsselstreek verzoekt om te beoordelen of natuurgebied in de directe nabijheid op Duits grondgebied 
grondwaterafhankelijk is en zo nodig mee te nemen in de MER-studie.

9. 

Oude IJsselstreek verzoekt om zo snel mogelijk het vervolgproces te starten om te komen tot een concrete 
winlocatie.

10. 

Oude IJsselstreek verzoekt om de koppelkansen van de aanwijzing met de gebiedsopgaven met haar en de 
gebiedspartners te onderzoeken.

11. 

Gezien de impact die de voorgenomen aanwijzing heeft op de grondeigenaren en gebruikers in het gebied, is 
wat Oude IJsselstreek betreft een actievere communicatiewijze op zijn plaats.

12. 

Antwoord
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Wij onderkennen dat Geothermie een goed perspectief biedt op de energietransitie voor woningbouwlocaties. 
Maar er zijn ook nog veel onzekerheden over de (on)mogelijkheden van de ondergrond. Om op de 
energietransitie en andere ruimtelijke ontwikkelingen in te kunnen spelen is daarom in ons ontwerp besluit 
een adaptieve strategie voorzien, waarbij er ook in de toekomst nog wijzigingen in de begrenzing in 
overweging kunnen worden genomen als daarvoor de belangen doorslaggevend zijn. Het is niet onze 
bedoeling om de verduurzamingsopgave van dit gebied te blokkeren, wel willen wij samen onderzoeken hoe 
die ontwikkelingen mogelijk zijn, waarbij een duurzame drinkwatervoorziening ook wordt gerealiseerd. Zoals 
ook in de warmtetransitievisies van gemeenten is te lezen zijn er ook andere (niet bodem-afhankelijke) 
technieken beschikbaar voor de warmtetransitie.  Het inperken van het drinkwaterreserveringsgebied 
volgens de door u voorgestelde lijn vinden wij te groot. Wij passen de begrenzing aan bij de kom Etten en het 
gebied tussen Etten en Gaanderen en bij de kern Netterden. De camping Scholtenhof-Slootermeer blijft 
binnen de begrenzing vallen. 

1. 

Het inperking van de begrenzing tot onder de Oude IJsselweg vinden wij een te grote aanpassing.  Die 
aanpassing maakt dat er minder inpassingsmogelijkheden over blijven voor de uiteindelijke winning. Die 
keuze tot de meest geschikte locatie willen wij graag doen op basis van een integrale afweging. De door u 
geschetste ontwikkelingen bieden hiervoor nu niet genoeg basis. Overigens is met de begrenzing al rekening 
gehouden met de bouwlocatie voor het nieuwe ziekenhuis. 

2. 

Door een aanpassing in het voorgaande actualisatieplan, het definitieve Actualisatieplan 8, is ook de lijst met 
vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden aangepast. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van 
de reactienota. Veel landbouwbedrijven, waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer 
onder de meldings- of vergunningplicht in drinkwaterreserveringsgebieden. Ook een aantal andere regels 
is gewijzigd. Zie hoofdstuk 7 van deze reactienota.

3. 

U verzoekt om de kom van Netterden er uit te halen. Wij denken niet dat de extra regels om het grondwater 
te beschermen bij de aanleg van zonneparken en windmolens de doelstellingen voor de energietransitie 
lastiger maakt. Om de administratieve last te beperken hebben we de dieptegrens, waarboven een melding 
moet worden gedaan bij een boring, verhoogt van 3 meter naar 10 meter (zie paragraaf 7.6 ). Omdat de 
gevraagde aanpassing maar een heel kleine aanpassing is, levert dit geen grote beperking op voor het 
toekomstige zoekproces voor een concrete winlocatie. Wij kunnen daarom ook instemmen met uw verzoek 
en zullen de kom van Netterden uit het reserveringsgebied halen. 

4. 

Veel bedrijven zijn mogelijk in het drinkwaterreserveringsgebied. Voor een aantal (bedrijfs)activiteiten is een 
melding of vergunning nodig. Het grensgebied tussen Montferland en Oude IJsselstreek loopt midden door 
het geplande drinkwaterreserveringsgebied. Onze heroverweging leidt niet tot aanpassing van de begrenzing 
van het drinkwaterreserveringsgebied in het grensgebied van beide gemeenten, omdat we voldoende 
zoekruimte willen houden voor de inpassing van een toekomstige winning. 

5. 

Bestaande ontgrondingen vallen onder het overgangsrecht, zie paragraaf 6.5 van deze reactienota. 6. 

Voor bodemdaling zie paragraaf 11.1 van deze reactienota. Het leidt nu niet tot een andere afweging. 
Bodemdaling zal op project-m.e.r. niveau uitvoeriger worden onderzocht. 

7. 

Zie antwoord 1.8. 

Effect op grondwaterafhankelijke habitattypen in N2000 gebied zal altijd worden voorkomen. Dit wordt in 
meer detail meer uitgezocht in de project-m.e.r. procedure. De Bezirksregierungen Münster en 
Düsseldorf hebben het MER ook in Duitsland ter visie gelegd. We hebben daarop geen reacties ontvangen.

9. 

Als we de drinkwaterreserveringsgebieden hebben vastgesteld, onderzoeken we of we de 4 relatief grote 
gebieden, waaronder Zeddam-Ulft, kunnen verkleinen. Het gaat dan om een tussenstap vóór de project-
m.e.r.-procedures van Vitens. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota.

10. 
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In het gebiedsproces om te komen tot een daadwerkelijke drinkwaterwinning onderzoeken we graag samen 
met de gemeente en gebiedspartners de koppelkansen van de drinkwaterwinning met andere 
gebiedsopgaven.

11. 

Omdat in heel Gelderland gezocht is naar gebieden, was het niet mogelijk om in het plan-m.e.r. proces alle 
grondeigenaren en gebruikers in het gebied actief te betrekken. Vitens zoekt in de project-m.e.r. procedure 
naar de precieze plek voor de drinkwaterwinning. Hiervoor is Vitens gewoon om een gebiedsproces uit te 
voeren waarbij gemeenten en andere belanghebbenden worden betrokken. Zie ook toelichting op de getrapte 
aanpak in paragraaf 3.3 van deze reactienota.

12. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. Verder wordt de 
grens aangepast bij Netterden en Etten.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 43

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 44

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

Antwoord 
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Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 45

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener geeft aan een zorgplicht te hebben voor 6 monumentale bomen. Deze bomen hebben veel water nodig om 
uitdroging te voorkomen. Daarvoor heeft indiener een waterpuls geslagen op 8 meter diep waaruit indiener 80 m³ 
per seizoen onttrekt. Als indiener geen gebruik meer mag maken van de waterpuls, zullen de bomen afsterven en 
kunnen takken afbreken. Provincie zou in dat geval de verantwoording moeten nemen voor de daardoor ontstane 
gevaarlijke situaties.

Antwoord
De bestaande waterpuls mag in gebruik blijven en ook wanneer deze in de toekomst moet worden vervangen is dat 
toegestaan. Zie 11.3 van deze reactienota. Verder heeft de provincie waardering voor uw zorg voor deze 
monumentale bomen. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 46

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt bezwaar tegen het aanwijzen van oevergrondwaterbouwsteen Deventer-Zutphen als (kwetsbaar) 
drinkwaterreserveringsgebied. 

In paragraaf 4 wordt gesteld dat bestaande landbouwbedrijven kunnen blijven zonder aanvullende regels op 
grond van bestaand recht. De aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden heeft als doel het tot 
2040 borgen van de drinkwatervoorziening. Een zo lange termijn maakt dat "bestaand recht" echt geen 
garantie biedt. Indiener vreest dat vooral de regelgeving voor het beregenen (hoeveelheid, brondiepte) 
gevoelig zal blijken te zijn voor aanpassingen.

1. 

De landbouwtransitie brengt grote investeringen met zich mee voor betrokken bedrijven. Ook die bedrijven 
zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van een gegarandeerde watervoorziening. Deze komt in het gedrang 
door de aanwijzing van dit drinkwaterreserveringsgebied.   

2. 

Antwoord
Bestaande activiteiten kunnen zonder aanvullende regels door blijven gaan. Zie paragraaf 6.5 van deze 1. 
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reactienota. Voor overige regels zie hoofdstuk 7. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota.2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Liemers-West en Zeddam-Ulft

Reactienummer: 47

Indiener: Gemeente Montferland

Samenvatting
De aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden Zeddam-Ulft en Liemers-Oost ligt over een groot deel van 
het oppervlak van Montferland. De gemeente denkt, dat dit belemmeringen kan opleveren voor huidige en  
toekomstige ontwikkelingen zoals de woningbouwversnelling, uitbreiding innovatief bedrijventerrein (clean- 
energy hub) en de energietransitie. De gemeente heeft de volgende punten:

Geothermie is een belangrijke techniek om invulling te geven aan de opgave voor de energietransitie bij 
nieuwe woningbouwlocaties. De grenzen van de reserveringsgebieden Zeddam-Ulft en Liemers-Oost sluiten 
aan op de bebouwde kommen van 's Heerenberg en Didam-Loil. Dit werkt belemmerend op (woningbouw) 
ontwikkelingen die de gemeente wil realiseren voor hun woonvisie. Gemeente verzoek om de begrenzing 
verder van deze bebouwde kommen te leggen.

1. 

De gemeente vraagt om de gebiedsaanwijzing te heroverwegen in verband met de regels voor uitbreiding en 
nieuwvestiging van landbouwbedrijven, dit in relatie tot het toekomstperspectief in dit voor de landbouw 
belangrijke gebied.

2. 

Het zuidoosten van de gemeente is aangewezen als ontwikkelgebied voor windenergie. Dit is vastgelegd in de 
RES 1.0 Achterhoek. Voor windturbines gelden in drinkwaterreserveringsgebieden aanvullende 
voorwaarden. Gemeente vraagt om gebiedsaanwijzing op dit punt te heroverwegen.

3. 

De gemeente vraagt om een heroverweging van de aanwijzing voor het grensgebied met gemeente Oude 
IJsselstreek i.v.m. verkenningen voor bedrijventerreinen en i.v.m. het feit dat voor milieucategorie 4 en 
hoger een vergunningplicht gaat gelden.

4. 

De huidige kleiproductie en de uitbreiding mag niet belemmerd worden door de aanwijzing.5. 

De gemeente verzoekt om de koppelkansen van de aanwijzing met de gebiedsopgaven met haar en de 
gebiedspartners te onderzoeken.

6. 

Welke gevolgen heeft een mogelijke drinkwaterwinning op de zettingsgevoelige grond in het gebied Zeddam-
Ulft en geeft dit nog aanleiding tot wijziging van het drinkwaterreserveringsgebied of tot een andere keuze 
van drinkwaterreserveringsgebieden?

7. 

De gemeente vraagt om te beoordelen of natuurgebied in de directe nabijheid op Duits grondgebied 
grondwaterafhankelijk is en zo nodig mee te nemen in de MER-studie.

8. 

In het gebied liggen zowel SED watergangen als het GNN gebied Bergherbos dat gevoelig is voor droogte. 
Gemeente vraagt zicht af of de gevolgen van toekomstige drinkwaterwinning op de langere termijn 
voldoende onderzocht is voor het Bergherbos en SED watergangen.

9. 

De gemeente verzoekt om zo snel mogelijk het vervolgproces te starten om te komen tot een concrete 
winlocatie.

10. 

Antwoord

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 108 van 489



Wij onderschrijven het belang van de energietransitie. Bodemenergie kan daarin een rol spelen. Door de 
gevraagde grensaanpassingen blijft er nog voldoende zoekruimte over voor een toekomstige 
drinkwaterwinning. Wij stemmen daarom in met uw verzoek en passen de grenzen van de 
drinkwaterreserveringsgebieden Liemers-West en Zeddam-Ulft aan.

1. 

Door een aanpassing in het voorgaande actualisatieplan, het definitieve Actualisatieplan 8, is ook de lijst met 
vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden aangepast. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van 
de reactienota. Veel landbouwbedrijven, waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer 
onder de meldings- of vergunningplicht in drinkwaterreserveringsgebieden. Ook een aantal andere regels 
is gewijzigd. Zie hoofdstuk 7 van deze reactienota.

2. 

Windenergie is mogelijk in drinkwaterreserveringsgebieden. Wel gelden een aantal regels om het grondwater 
te beschermen. Wij denken dat de regels beperkt zijn en dat deze het halen van de energiedoelstellingen niet 
belemmeren.

3. 

Veel bedrijven zijn mogelijk in het drinkwaterreserveringsgebied. Voor een aantal (bedrijfs)activiteiten is een 
melding of vergunning nodig. Het grensgebied tussen Montferland en Oude IJsselstreek loopt midden door 
het geplande drinkwaterreserveringsgebied. Onze heroverweging leidt niet tot aanpassing van de begrenzing 
van het drinkwaterreserveringsgebied in het grensgebied van beide gemeenten, omdat we voldoende 
zoekruimte willen houden voor de inpassing van een toekomstige winning.

4. 

Bestaande ontgrondingen vallen onder het overgangsrecht, zie paragraaf 6.5 van deze reactienota. 5. 

In het gebiedsproces om te komen tot een daadwerkelijke drinkwaterwinning onderzoeken we graag samen 
met de gemeente en gebiedspartners de koppelkansen van de drinkwaterwinning met andere 
gebiedsopgaven.

6. 

Voor bodemdaling zie paragraaf 11.1 van deze reactienota. Het leidt nu niet tot een andere afweging. 
Bodemdaling zal op project-m.e.r. niveau uitvoeriger worden onderzocht. 

7. 

Effect op grondwaterafhankelijke habitattypen in N2000 gebied zal altijd worden voorkomen. Dit wordt in 
meer detail meer uitgezocht in de project-m.e.r. procedure. De Bezirksregierungen Münster en 
Düsseldorf hebben het MER ook in Duitsland ter visie gelegd. We hebben daarop geen reacties ontvangen.

8. 

In het plan-MER zijn de effecten op natuur op hoofdlijnen in beeld gebracht. In een project-MER zullen de 
effecten op het Gelders Natuurnetwerk en natuurwateren nader worden onderzocht.

9. 

Als we de drinkwaterreserveringsgebieden hebben vastgesteld, onderzoeken we of we de 4 relatief grote 
gebieden, waaronder Liemers-West en Zeddam-Ulft, kunnen verkleinen. Het gaat dan om een tussenstap 
vóór de project-m.e.r.-procedures van Vitens. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben de grens van de drinkwaterreserveringsgebieden Liemers-West en Zeddam-Ulft aangepast.1. 

We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 2. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 48

Indiener: Fruitbedrijf D. Van Rooijen

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 1. 
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100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 49
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Indiener: Van Mourik VOF

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.
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Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 50

Indiener: Driehoek Advocaten

Samenvatting
Indiener dient een zienswijze in namens de zes leden van Maatschap Betuwemolen. De zienswijze gaat over 
drinkwaterreserveringsgebied Winssen Slijk-Ewijk. In dit gebied, ten zuiden van de A15, ontwikkelen cliënten een 
windmolenpark met waarschijnlijk vier windturbines, evenwijdig naast de A15, op grondgebied van de 
gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe. Cliënten hebben in verband met deze ontwikkeling 
een intentieovereenkomst gesloten met deze gemeenten. Aan de noordkant van de A15 wordt ook een 
windmolenpark ontwikkeld. Samen staan deze twee windturbine-lijnen bekend onder de naam Windpark Midden 
Betuwe. De definitieve keuze voor de windmolenposities is nog niet gemaakt, maar voor alle alternatieven aan de 
zuidkant van de A15 geldt dat deze zijn gelegen in het 'kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied' Winssen Slijk-
Ewijk.

Voor cliënten is van belang dat het windmolenpark kan worden gerealiseerd. Dit is tevens een algemeen belang om 
te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Voorkomen moet 
worden dat het belang van de klimaatdoelstellingen en het belang van het behoud van zuiver drinkwater met elkaar 
gaan botsen. Op basis van de nu voorliggende ontwerpregels en de voor cliënten nog onbekende 'algemene regels' 
als bedoeld in de Toelichting, valt niet in te schatten of deze regels belemmerend kunnen werken voor de realisering 
van het windmolenpark.

Indiener wil daarom concreet antwoord op de volgende vragen:

Klopt het dat het aanbrengen van heipalen onder de windturbines (dieper dan 3 meter) niet verboden is en 
evenmin vergunningplichtig, maar wel meldingsplichtig?

1. 

Klopt het dat de provincie naar aanleiding van een melding, maatwerkvoorschriften kan stellen? Wat zou de 
inhoud van deze maatwerkvoorschriften kunnen zijn? Kunt u hiervan voorbeelden geven, met betrekking tot 
een melding voor heiwerkzaamheden?

2. 

Op het moment van melding doen van de heiwerkzaamheden zal de omgevingsvergunning voor deze 
activiteiten al zijn verleend door de gemeenten. Het moet niet zo zijn dat de maatwerkvoorschriften zouden 
noodzaken tot een andere manier van uitvoering van de heipalen of heiwerkzaamheden dan voorgeschreven 
in de omgevingsvergunning. Kunnen cliënten er zeker van zijn dat de vergunningen en toestemmingen die te 
zijner tijd voor het windmolenpark zullen zijn afgegeven, door de provincie volledig worden gerespecteerd bij 
het stellen van eventuele maatwerkvoorschriften?

3. 

Zijn er volgens de provincie anderszins situaties denkbaar waarin de maatwerkvoorschriften belemmerend 
kunnen werken voor de realisering van de windturbines?

4. 

Wie is bevoegd gezag voor de vaststelling van deze algemene regels?5. 

Wat is de juridische grondslag van deze algemene regels?6. 

Wanneer worden deze algemene regels vastgesteld en krijgen belanghebbenden vooraf de mogelijkheid tot 
inspraak?

7. 

Wat is al bekend over de inhoud van deze algemene regels?8. 

Wat is de verhouding tussen deze algemene regels en de maatwerkvoorschriften? Kunnen er naast de 
algemene regels ook nog maatwerkvoorschriften worden gesteld naar aanleiding van een specifieke melding 
van heiwerkzaamheden voor windturbines?

9. 
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Kunnen de algemene regels belemmerend werken voor de realisering van de windturbines? Zo ja, in welk 
opzicht?

10. 

Indien de ontwerpregels van de Omgevingsverordening en de (voor cliënten nog onbekende) 'algemene regels' voor 
de aanleg van windturbines op enigerlei wijze belemmerend kunnen gaan werken voor de realisering van het door 
cliënten te realiseren windmolenpark, dan verzoekt indiener de provincie deze regels zodanig aan te passen dat de 
belemmeringen worden weggenomen.

Antwoord
Naar aanleiding van zienswijzen is de meldingsvrije diepte aangepast. We wijzigen de diepte van 3 meter 
naar 10 meter onder maaiveld waaronder een melding nodig is en algemene regels gelden. Boringen en 
funderingen kunnen zonder melding tot 10 meter diep. Boringen en funderingen van meer dan 10 meter diep 
zijn vervolgens inderdaad niet verboden, maar wel meldingsplichtig.

1. 

Naar aanleiding van een melding kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld. Dit zal aan de orde zijn als 
op basis van de verstrekte gegevens blijkt dat niet of niet voldoende wordt voldaan aan de algemene regels 
(zie vraag 5). Een voorbeeld hiervan is het voorkomen van verspreiding van verontreiniging bij het heien in 
verontreinigde grond. Voorbeelden hoe kan worden voldaan aan de algemene regels zijn op dit moment te 
vinden in onderdeel F van de bijlage Grondwaterbescherming bij de huidige Omgevingsverordening 
Gelderland. Bij inwerkingtreding van de nieuwe regels onder de Omgevingswet wordt dat anders. Dan wordt 
in de algemene regels van de omgevingsverordening volstaan met de doelvoorschriften en verhuizen de 
concrete voorbeelden van hoe daaraan kan worden voldaan naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 
Het is overigens altijd mogelijk om voor andere maatregelen te kiezen als wordt aangetoond dat ook daarmee 
nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater worden voorkomen.

2. 

Regels vanuit de provinciale omgevingsverordening zijn aanvullend op de regels vanuit de 
omgevingsvergunning van de gemeente. Het kan dus zijn dat de uitvoering moet worden gewijzigd. Als bij de 
uitvoering rekening wordt gehouden met het voorkomen van verspreiding van verontreiniging kunnen 
eventuele aanvullende maatregelen wellicht beperkt of niet nodig zijn. Zo zijn maatwerkoplossingen altijd 
mogelijk als wordt aangetoond dat nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater worden 
voorkomen.

3. 

Naast de regels over "het roeren van de bodem" zien wij geen andere situaties waarin de algemene regels of 
maatwerkvoorschriften belemmerend zouden kunnen werken voor de realisering van de windturbines.

4. 

De in de toelichting genoemde "algemene regels" maken deel uit van voorliggend besluit en worden 
opgenomen in de artikelen 4.34g en 4.34l van de omgevingsverordening. Provinciale staten stellen deze 
regels vast.

5. 

De juridische grondslag van deze algemene regels is artikel 7.11 van het Besluit kwaliteit leefomgeving: een 
omgevingsverordening bevat in ieder geval regels over het beschermen van de kwaliteit van het grondwater 
vanwege de waterwinning in bij de omgevingsverordening aangewezen gebieden.

6. 

 Zie het antwoord op vraag 5. Met de mogelijkheid tot het indienen van uw zienswijze had u de gelegenheid 
tot inspraak over de regels.

7. 

Zie het antwoord op vraag 5.8. 

Als naar aanleiding van een melding en de daarbij verstrekte gegevens blijkt dat niet of niet voldoende wordt 
voldaan aan de algemene regels kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld. Zie het antwoord op vraag 2.

9. 

De algemene regels zullen naar verwachting niet direct belemmerend zijn, tenzij de heiwerkzaamheden toch 
nadelige gevolgen kunnen hebben voor de grondwaterkwaliteit. Zie ook het antwoord op vraag 2 en vraag 4.

10. 

Wijzigingen
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We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 51

Indiener: Boomkwekerij Het Binnen BV

Samenvatting
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering:

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes•

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie.

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker.

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren.

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied.

5. 

Antwoord
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3. 

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.  
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden. 

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota.

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 
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Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota. 

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren

Reactienummer: 52

Indiener: LTO Noord de Betuwe

Samenvatting
In het werkgebied van LTO Noord de Betuwe vallen de gemeenten West Betuwe en Culemborg in een 
drinkwaterreserveringsgebied. Indiener geeft aan dat waterwinning een algemeen belang is, maar dit niet op een 
individuele agrarische ondernemer kan worden afgewenteld. Indiener vindt dat er verschillende belangen 
onderbelicht zijn gebleven:

Er wordt te weinig duidelijkheid gegeven over de waardedaling/ compensatie regeling/ planschade van 
agrarische bedrijven. Zodra er een claim op de grond ligt daalt de waarde van een bedrijf of perceel. Dit is een 
belemmering in de bedrijfsvoering. Volgens indiener moet daar een vergoeding voor ingecalculeerd zijn.

1. 

Bij vergunning aanvraag en bij uitbreiding / verbouwing komen er aanvullende eisen zolang deze reservering 
er op blijft, dit brengt extra kosten met zich mee die vergoed moeten worden.

2. 

Er liggen binnen de gemeentegrenzen verschillende kassengebieden. Deze bedrijven staan voor een hele 
grote transitie om een omslag te maken naar duurzame energie. Dan zijn ze juist op de bodem aangewezen 
door warmte koude opslag in de bodem of door middel van geothermie.

3. 

Voor fruitteelt, akkerbouw en melkveebedrijven is het van belang dat grondwater op peil blijft en dat er 
voldoende oppervlaktewater beschikbaar blijft in het groeiseizoen.

4. 

Is er voldoende onderzoek geweest naar bodemdaling?5. 

De golfbanen in Spijk gemeente West Betuwe?6. 

Antwoord
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.1. 

De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

2. 

Zie hoofdstuk 9 energietransitie in relatie tot de drinkwaterreserveringsgebieden.3. 

Zie paragraaf 11.2, 11.3 en 11.4 van deze reactienota. 4. 

Zie paragraaf 11.1 van deze reactienota.5. 

In dit MER-rapport zijn de effecten van een nieuwe drinkwaterwinning globaal in beeld gebracht. In het 
project-m.e.r. onderzoeken we de beste locatie van een drinkwaterwinning in het 

6. 
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drinkwaterreserveringsgebied. Dan onderzoeken we meer in detail de effecten op andere functies, waaronder 
ook de golfbanen. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 53

Indiener: De Bomenspecialist B.V.

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.  
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 

3. 
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drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 54

Indiener: Combinatie Mauritz b.v.

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 

2. 
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is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 55

Indiener: Arends Plant

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 

2. 
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drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 56

Indiener: Boomkwekerij A. van Setten

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 1. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 119 van 489



verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 57

Indiener: Boomkwekerij G. Brienesse en Zn

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 4. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 120 van 489



dit gaat oplossen en/of compenseren. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 58

Indiener: G&M v.o.f.

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 
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Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 59

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk vanwege 
verzakkingen en risico op scheurvorming van de woning/rijksmonument van indiener.
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Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog geen 
grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Tielerwaard

Reactienummer: 60

Indiener: AR Plant

Samenvatting
Indiener uit drinkwaterreserveringsgebied Tielerwaard werkt voor de agrosector en geeft de volgende punten aan:

Indiener is bezorgd voor de continuïteit van agrarische bedrijven, in het bijzonder fruittelers en 
laanboomkwekers door de beschermingsregels die mogelijk beperkingen geven voor de bedrijfsvoering. 
Indiener geeft de volgende voorbeelden:

gewasbeschermingsmiddelen en•

bemesting •

gebruik van (grond)water •

1. 

Antwoord
Zie paragraaf 10.4 over gewasbeschermingsmiddelen, 7.5 over meststoffen en 7.6 over het boren van 
beregeningsputten en 10.3 over het gebruik van grondwater. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Algemeen

Reactienummer: 61

Indiener: CAF

Samenvatting
Indiener uit drinkwaterreserveringsgebied Tielerwaard werkt voor de agrosector en geeft de volgende punten aan:

Indiener is bezorgd voor de continuïteit van agrarische bedrijven, in het bijzonder fruittelers en 
laanboomkwekers door de beschermingsregels die mogelijk beperkingen geven voor de bedrijfsvoering. 
Indiener geeft de volgende voorbeelden:

gewasbeschermingsmiddelen en•

bemesting •

gebruik van (grond)water •

1. 

Antwoord
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Zie paragraaf 10.4 over gewasbeschermingsmiddelen, 7.5 over meststoffen en 7.6 over het boren van 
beregeningsputten en 10.3 over het gebruik van grondwater. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 62

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

De beperking voor gebruik gewasbescherming.3. 
Antwoord 

Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota. 

2. 

In een kwetsbaar drinkwatereserveringsgebied gaan geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. Zie paragraaf 10.4 van deze reactienota.

3. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Tielerwaard

Reactienummer: 63

Indiener: Verstegen VOF

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 124 van 489



Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van de reactienota.

 

Gebied: Tielerwaard

Reactienummer: 64

Indiener: MAATSCHAP VAN TOORN FRUIT

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 

2. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 125 van 489



mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van de reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 65

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 
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De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 66

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk vanwege 
de beperking voor het uitvoeren van een boomkwekerij.

Antwoord
De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen aangepast. Zie hoofdstuk 7.   
Zie ook paragraaf 10.4 over gewasbeschermingsmiddelen, 7.5 over meststoffen en 7.6 over het boren van 
beregeningsputten en 10.3 over het gebruik van grondwater. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 67

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 en van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
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Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 68

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 
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Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 69

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft gronden in het gebied Winssen-Slijk-Ewijk.  

Telen van gewassen in de openlucht staat in de Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten in 
kwetsbare grondwaterreserveringsgebied. Bestaande functies krijgen weliswaar geen beperkingen opgelegd, 
op grond van bestaand recht, maar bij toekomstige uitbreidingen of gedeeltelijke verplaatsing kunnen wel 
beperkingen aan de orde zijn. Indiener geeft aan dat er hierdoor geen toekomst perspectief meer is voor 
het bedrijf. En dat ook de grond in een klap minder waard is. 

1. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot. 

2. 

Beregening blijft mogelijk, maar nieuwe grondwateronttrekkingen mogen de mogelijkheden voor de 
openbare drinkwatervoorziening niet verkleinen. Omdat oevergrondwater ondiep wordt gewonnen 
betekent een nieuwe grondwateronttrekking altijd een verstoring tussen de grondwateraanvulling 
en–onttrekkingen. En zullen dus zeer waarschijnlijk worden afgewezen. 

3. 

Indiener heeft bezwaar tegen grondwaterstandsverlaging dicht bij het puttenveld. Oeverwaterwinningen 
hebben relatief minder groot effect op droogtegevoelige landbouwgronden dan grondwaterwinningen. 
Omdat de invloed van een oeverwaterwinning beperkt is tot een klein gebiedje rond de winning kan een 
oeverwaterwinning nog extra geoptimaliseerd worden in onttrekkingsdiepte en locatie van de winputten. 
Deze optimalisatieslag kan leiden tot minder omgevingseffecten. Voordeel van een buitendijks winputtenveld 
is dat de effecten op land binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn 
dan bij binnendijks gelegen puttenveld. 

4. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om het gebied niet op 
slot te gooien tot bekend is waar de oeverwaterwinning precies gaat komen en dan alleen dit beperkte gebied 
aan te wijzen. Indiener vindt het noodzakelijk dat de gevolgen van de aanwijzing als 
drinkwaterreserveringsgebied betaald wordt uit algemene middelen en niet voor rekening komt van 
individuele agrariërs. 

5. 

Antwoord 
Telen van gewassen in de open lucht worden niet meer vergunning- of meldingsplichtig in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

1. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota. 2. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota. 3. 
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Met dit besluit vindt nog geen grondwaterwinning plaats. Het is nog onbekend waar de putten komen. Na de 
aanwijzing van de reserveringsgebieden gaan we op zoek naar de beste locatie voor de drinkwaterwinning. 
Daarbij kijken we zowel naar locaties binnen- als buitendijks. Zie verder paragraaf 4.8 van deze reactienota. 

4. 

Zie paragraaf 4.6 en 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. 5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 70

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 71

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt zich zorgen over schade aan het huis. Schade is achteraf moeilijk vast te stellen. Indiener begrijpt 
dat drinkwater belangrijk is, maar als indiener als individu hier schade aan ondervindt, is dit geen sociale 
oplossing.

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog geen 
grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 130 van 489



Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 72

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is. 

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld. 

2. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van de reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 73

Indiener: VHL Verhuur

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:

Een verhoogd risico op verzakking en scheurvorming woning,1. 

Beperking gebruik grondwater voor beregening2. 

Beperking van duurzame energie door grond geboorde warmtepomp. 3. 

Antwoord
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Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Omdat er in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden geen diepe beschermende kleilaag is zijn 
bodemenergiesystemen niet toegestaan. Zie paragraaf 9.2 van deze reactienota.

3. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 74

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener is bang voor verzakking en dat indiener geen grondwater meer mag oppompen.

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog geen 
grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota. Het aanleggen van nieuwe 
beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een melding. Zie verder paragraaf 
11.3 van deze reactienota.  

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 75

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener vraagt wie aardwarmte / puls / waterbron compenseert.

Antwoord
De aanleg van een puls om grondwater op te pompen is toegestaan als u een melding heeft gedaan bij de provincie. 
Ook gaan er algemene regels gelden om te zorgen dat met de boring het grondwater niet verontreinigd.  
Zie verder hoofdstuk 10 van deze reactienota.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 76

Indiener: NN
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Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 77

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft gronden in het gebied Tielerwaard/Betuwe-West-Buren. Indiener maakt bezwaar en heeft een aantal 
vragen:  

Het gebruik van mest en het bestrijden van onkruiden en schadelijke insecten worden ingeperkt. Als 
daadwerkelijk tot grondwaterwinning wordt overgegaan is zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Tevens geeft de indiener aan belemmerd te worden om 
diepere grondbewerkingen uit te voeren. De bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf op slot. Tevens 
staan hier geen redelijke vergoedingen tegenover. 

1. 

Het akkerbouw- en fruitteeltbedrijf van indiener is afhankelijk van water. Door een eventuele winning van 
grondwater kan de beregeningsvraag stijgen. Indiener voorziet in de toekomst meer beregeningsverboden en 
beperkingen waardoor de oogst zal mislukken. Indiener vraag of het mogelijk blijft om een grondwaterpuls te 
verkrijgen?

2. 

Indiener geeft aan dat deze reservering geen toekomstperspectief voor het bedrijf biedt. Indiener vraagt 
hoelang de provincie het gebied denkt te moeten claimen. Indiener verzoekt de aanwijzing van Tielerwaard 
en Betuwe-West-Buren als reserveringsgebied te laten vervallen.

3. 

Indiener adviseert om pas na nader onderzoek alleen die gebieden aan te wijzen waar daadwerkelijk 
grondwater gewonnen kan worden. De provincie zou samen met het waterschap moeten investeren in een 
omvangrijk toekomstbestendig watersysteem, waarmee er buffers worden gecreëerd.

4. 

Antwoord
De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen gedeeltelijk aangepast. Zie hoofdstuk 7 van 
deze reactienota. In drinkwaterreserveringsgebieden gaan geen aanvullende regels gelden voor het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. In de minder 
kwetsbare gebieden Tielerwaard en Betuwe-West-Buren gaan geen extra regels gelden voor mest of voor 
diepe grondbewerkingen. Zodra een concrete locatie voor drinkwaterwinning gevonden is (en vergunning 

1. 
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aan Vitens verleend is) zal dit gebied begrensd worden voor de bescherming van het grondwater. Dat kan een 
grondwaterbeschermingsgebied en/of een boringsvrije zone en/of een KWO-vrije zone zijn. Dit nieuwe 
beschermingsgebied zal meestal kleiner zijn dan het drinkwaterreserveringsgebied. In de minder kwetsbare 
reserveringsgebieden Tielerwaard en Betuwe West Buren zal de omvang van het 
grondwaterbeschermingsgebied naar verwachting heel klein of niet aanwezig zijn, afhankelijk van de 
optimalisatiemogelijkheden en de dikte van de beschermende kleilaag. Na realisatie vervalt de rest van het 
drinkwaterreserveringsgebied, evenals de regels. Alleen als er een grondwaterbeschermingsgebied aan 
maaiveld nodig is mogen op basis van landelijke regelgeving sommige stoffen niet meer worden gebruikt.  
Nadeelcompensatie voor zover dat van toepassing is wordt beschreven in hoofdstuk 10 van deze reactienota.

Het aanleggen van een beregeningsput / puls is met een melding mogelijk boven de diepe beschermende 
kleilaag. De diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-Buren mag niet worden 
doorboord. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van het grondwater voor drinkwater. 
In het actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde drinkwaterreserveringsgebieden een 
indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een aantal kleinere gebieden gelden 
ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u controleren of dat kan door de diepte 
en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke ondergrondmodel REGIS II in de 
Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl). Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag 
grondwater te onttrekken voor beregening. Eventuele bestaande diepere beregeningsputten mogen in 
gebruik blijven. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 van deze reactienota.

2. 

Voor de duur van de reservering zie paragraaf 4.6 en 4.7 van deze reactienota. Voor zover dat nog van 
toepassing is door de aangepaste beschermingsregels wordt nadeelcompensatie toegelicht in hoofdstuk 10 
van deze reactienota.

3. 

Uit de onderzoeken die we afgelopen jaren hebben gedaan blijkt dat in de gebieden die we nu aanwijzen goed 
grondwater gewonnen kan worden. Om ook in de toekomst voldoende schoon grondwater te hebben voor 
drinkwater is het nodig om nu al deze gebieden te reserveren. De start van een drinkwaterwinning biedt ook 
kansen om het gehele watersysteem toekomstbestendig te maken. We werken hieraan samen met 
de waterschappen en Vitens.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 78

Indiener: Boomkwekerij De Tol Opheusden

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 
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Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 79

Indiener: Mabo Boomkwekerijen

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

1. 
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Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 80

Indiener: NN

Samenvatting
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Indiener maakt bezwaar tegen het onttrekken van grondwater onder de woning in verband met zorg voor 
gebouwschade door bodemdaling ten gevolge van het onttrekken. 

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog geen 
grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 81

Indiener: Boomkwekerij H.Roodbeen

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
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mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 82

Indiener: Boomkwekerij Gebroeders Roodbeen

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
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blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreseverringsgebieden gehouden.  

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 83

Indiener: Izak Mauritz Boomkwekerijen B.V.

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 
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In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 84

Indiener: H Bunt Boomkwekerij en Dienstverlening

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 
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Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren

Reactienummer: 85

Indiener: Boomkwekerij V.O.F. J.D. van de Bijl B.V. en Zn.

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 141 van 489



Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 86

Indiener: Sierboomkwekerij De Rauwe Bongerd

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

1. 
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Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 87

Indiener: NN

Samenvatting 
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Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren

Reactienummer: 88

Indiener: Boomkwekerij H.J. van Dee

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3 van deze reactienota. 

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 

2. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 144 van 489



blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 van deze reactienota en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 89

Indiener: W van Lent en zn. B.V.

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3 van deze reactienota.  

1. 
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In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 van deze reactienota en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 90

Indiener: Van Driel Fruit v.o.f.

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 
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De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 91

Indiener: Boomkwekerij van de Koppel B.V.

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 
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Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3 van deze reactienota.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 van deze reactienota en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 92

Indiener: Boomkwekerij G. Stoker Vof

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes•

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 148 van 489



Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3 van deze reactienota.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 van deze reactienota en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 93

Indiener: Fruitpact

Samenvatting
Zienswijze is gericht op aanwijzing van Tielerwaard en Betuwe-West-Buren.

Indiener;

Is bezorgd over de toekomst van de fruitteelt in dit gebied en benoemt kentallen uit 2007 ter onderbouwing 1. 
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van de economische waarde (€ 0,5 miljard omzet, 6600 arbeidsplaatsen) en benoemt ook de bredere 
betekenis als 2e tuinbouwgebied van Nederland. Indiener is van mening dat met het aanwijzen van de 
drinkwaterreserveringsgebieden in het Rivierengebied het fruitcluster op slot gaat.

Vraagt om een grondige impactanalyse te laten uitvoeren naar het effect voor de fruittelers, het fruitcluster 
en de brede welvaart in het Rivierengebied. Waaronder de sociale impact op de dorpen, kernen en het 
landschap wanneer de fruitteelt en het totale fruitcluster uit deze gebieden verdwijnt.

2. 

Vraagt om herbegrenzing zodat het gebied met beperkingen zo minimaal mogelijk is.3. 

Vraagt om prioriteit op nader onderzoek voor de gebieden met de grootste sociaal-economische betekenis.4. 

Biedt aan in gesprek met waterschap en provincie mee te willen denken aan het oplossen van de Gelderse 
waterproblematiek en geeft aan al aandacht te besteden aan waterkwantiteit en waterkwaliteit.

5. 

Antwoord
Wij erkennen het belang en de economische waarde van de fruitteelt voor het Rivierengebied. Wij denken dat 
het aanwijzen van het drinkwaterreserveringsgebied de toekomst van de fruitteelt niet in de weg staat. De 
beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen gedeeltelijk aangepast. Zie ook hoofdstuk 7 en 8 
van deze reactienota. Daarmee worden de (administratieve) lasten kleiner.

1. 

In dit MER-rapport zijn de effecten van een nieuwe drinkwaterwinning globaal in beeld gebracht, zie ook 
toelichting op de getrapte aanpak in paragraaf 3.3 van deze reactienota. In het project-m.e.r. onderzoeken we 
de beste locatie van een drinkwaterwinning in het drinkwaterreserveringsgebied. Dan onderzoeken we meer 
in detail de effecten op andere functies, waaronder ook de fruitteelt.

2. 

Om tegemoet te komen aan de zorgen over de grootte van de drinkwaterreserveringsgebieden en de tijdsduur 
van de reservering gaan wij op korte termijn na dit besluit onderzoeken of het mogelijk is de 4 relatief grote 
drinkwaterreserveringsgebieden, waaronder Tielerwaard en Betuwe-West-Buren, binnen een aantal jaren in 
te perken. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota.

3. 

Samen met Vitens bepalen we in welke drinkwaterreserveringsgebieden het eerst verder onderzoek gedaan 
wordt om te komen tot een concrete winlocatie. Dit gebeurt in een project-m.e.r.. Niet alleen sociaal-
economische redenen zijn belangrijk bij de keuze van de volgorde. Ook de locatie waar Vitens het meeste 
drinkwater nodig heeft, is daarbij van belang. Het doel is om tot een tot een goede inpassing van de 
drinkwaterwinning in de omgeving te komen.

4. 

Wij nemen graag uw aanbod aan om mee te denken over de waterbeschikbaarheid in het rivierengebied, nu 
en in de toekomst, ook met het ook op de klimaatverandering. Wij zijn hierover al het gesprek met u gestart 
parallel aan dit besluit.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 94

Indiener: Roelofse-Jager V.O.F.

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 

1. 
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eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3 van deze reactienota.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 van deze reactienota en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 95
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Indiener: Melkveebedrijf Lindner B.J. en Lindner-Hengeveld G.G.

Samenvatting
Indiener onderkent het belang voor het veiligstellen van de drinkwatervoorziening.

Indiener heeft de volgende punten voor het gebied Deventer-Zutphen:

Hoe lang duurt de reservering en de ruimtelijke claim?1. 

Indiener heeft zorgen over het toekomstperspectief voor hun melkveehouderij en de beperkingen die de 
aanwijzing oplevert, bijvoorbeeld de extra vergunning aanvragen die nodig zullen zijn en al dan niet 
vergunbaar zijn.

2. 

Het onttrekken van water voor drinkwater uit deze omgeving heeft een zeer nadelig effect op de landbouw 
vanwege de droogtegevoelige grond.

3. 

De kans bestaat dat de bereikte resultaten door Natuur Collectieven voor de weidevogelstand teniet worden 
gedaan door de onttrekking.

4. 

Indiener adviseert een veldstudie te doen en de haalbaarheid voor drinkwaterwinning te toetsen door een 
proefboring.

5. 

Antwoord
Zie paragraaf 4.6 van deze reactienota.1. 

De bedrijfsactiviteit 'melkveehouderij' kan voortgezet worden. Hiervoor geldt geen meldings- of 
vergunningplicht. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. Voor bepaalde specifieke activiteiten gaan 
wel regels gelden. Zie hoofdstuk 7 van deze reactienota.

2. 

Zie ook paragraaf 11.2 'Effecten op gewassen' van deze reactienota. 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken.  
Het effect op de gewasopbrengst ten gevolge van een toekomstige winning is niet exact bepaald omdat er nog 
te veel ontwerpaspecten onbepaald zijn. Aspecten zoals de afstand tot de rivier en de diepte en spreiding van 
de putten langs de rivier. In het MER is alleen getoetst hoe de effecten op landbouw zich verhouden tot de 
effecten in bouwstenen elders in Gelderland op basis van een standaard oevergrondwaterwinning. Voor het 
drinkwaterreserveringsgebied Deventer-Zutphen is berekend dat er 90 hectare droogtegevoelige 
bodemtypen voorkomen binnen de lijn van 5 cm grondwaterstandsdaling en 33 hectare binnen de lijn met 
20 cm grondwaterstandsdaling. Hierbij is er nog geen mitigatie (maatregelen om de effecten te verminderen) 
meegenomen. Met mitigatie en met optimalisatie kan dit lager worden. Ook bodemverbetering en andere 
maatregelen kunnen de effecten van de winning op de droogtegevoeligheid van de bodem verbeteren. Bij de 
project-m.e.r van een toekomstige winning zal meer in detail worden onderzocht hoe groot de grondwater-
standsdaling en het effect op de landbouwgronden kan worden.

3. 

In de voortoets bij het MER is aangenomen dat de effecten op vogels van waterrijke milieus in het algemeen 
niet significant zullen zijn, doordat deze vooral voorkomen in gebieden waarbij de aanwezigheid van 
oppervlaktewater de sturende factor is, zoals bij rivieren en de randmeren. In die situaties is sprake van 
gereguleerd peilbeheer en/of natuurlijke overstromingsdynamiek en is de invloed van het 
grondwatersysteem op de geschiktheid van het leefgebied van ondergeschikt belang. Bij de project-m.e.r. van 
een toekomstige winning zal meer in detail worden onderzocht of er een effect op de weidevogels kan 
optreden. 

4. 

Voor het zoeken naar de concrete plek voor de uiteindelijke drinkwaterwinning zal Vitens verdere 
onderzoeken en een project-m.e.r. uitvoeren.

5. 
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Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 96

Indiener: Fruitbedrijf W.D. van Kranenburg

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 
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Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 97

Indiener: Boomkwekerij Mts. Jochemsen

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3 van deze reactienota.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 van deze reactienota en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 

3. 
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akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 98

Indiener: VOF Gebr. van Kessel Fruitteelt

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 

1. 
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drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 99

Indiener: Nederlandse Fruittelers Organisatie, kring Midden Nederland

Samenvatting
De Nederlandse Fruittelers Organisatie heeft een zienswijze ingediend voor de drinkwaterreserveringsgebieden 
Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk. De NFO vindt dat bij de afweging onvoldoende rekening 
is gehouden met de gevolgen voor de fruitteelt. Indiener heeft de volgende opmerkingen:

Indiener verwijst onder andere naar het rapport 'Kiezen en delen' van het ministerie LNV en BZK. Daarin 
staat dat naast water en bodem ook nog twee andere principes sturend zijn voor de inrichting van het 
landelijk gebied, namelijk of functies elkaar in de weg zitten (scheiden) of goed samengaan (combineren). 
Ook wordt ingezet om functies te clusteren om de identiteit van een gebied te beschermen of te versterken. 
Fruitteelt hoort bij de geschiedenis en het cultuurlandschap van de Betuwe. Het beleid van de provincie zou 
er op gericht moeten zijn om dit te beschermen en versterken.

1. 

Voor een toekomstbestendige sector en florerende Fruit Delta is de beschikbaarheid van voldoende water een 
voorwaarde. Het aanwijzen van deze zeer grote grondwaterreserveringsgebieden heeft grote gevolgen voor de 
fruitbedrijven in deze gebieden. De beschikbaarheid van water wordt direct verlaagd. Daarnaast zorgt de 
onzekerheid om op termijn opgenomen te worden in een grondwaterbeschermingsgebied voor het stilvallen 
van de ontwikkeling. Indiener onderstreept de grote geschiktheid van dit gebied voor grondgebonden 
landbouw.

2. 

Indiener vraagt aandacht voor de ontwikkeling van een robuust en veerkrachtig watersysteem. Hiervoor zijn 
meerdere mogelijkheden in de Betuwe gezien zijn ideale ligging tussen de grote rivieren.

3. 

Indiener ziet in de plannen geen inzet om de vraag naar drinkwater te verlagen, waardoor minder of geen 
extra drinkwaterwinning nodig is. Indiener meent dat inzet nodig is van alle gebruikers van (drink)water om 
het watergebruik te beperken. Indiener merkt op dat in de fruitteelt in de afgelopen jaren met ondersteuning 
van de waterschappen fors is geïnvesteerd in waterbesparende systemen, zoals druppelbevloeiing. Indiener 
vraagt de provincie om in te zetten op het verlagen van de drinkwaterbehoefte.

4. 

Indiener merkt op dat de drinkwaterreserveringsgebieden terecht komen in agrarische gebieden en dat 
andere economische activiteiten en de natuur in zijn geheel zijn ontzien. De NFO ziet met name 

5. 
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mogelijkheden om de functies natuur en waterwinning te combineren. Er wordt ten onrechte geen rekening 
gehouden met de in ontwikkeling zijnde wateraccu op de Veluwe. De NFO vraagt de provincie om de 
combinatie drinkwaterwinning en natuur beter te onderzoeken en deze niet bij voorbaat als ongewenst te 
benoemen.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Vanwege de zorgplicht in artikel 4.15 lid 1 maakt indiener zich zorgen of 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst nog wel toegestaan blijven. Indiener vraagt bevestiging dat 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst ook mogen worden gebruikt in 
drinkwaterreserveringsgebieden. 
Bij omzetting naar grondwaterwingebied met het bijbehorende grondwaterbeschermingsgebied vervalt 
conform de landelijke wetgeving de mogelijkheid om diverse onmisbare gewasbeschermingsmiddelen in te 
zetten. Door deze serieuze potentiële inperking wordt het toekomstperspectief van de bedrijven fors lager en 
bij omzetting naar grondwaterwingebied is dit een bedreiging van het voortbestaan.

6. 

Indiener merkt op, dat in het planMER ASV staat dat grondwaterwinning leidt tot extra infiltratie vanuit 
oppervlaktewater naar de ondergrond. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is zal dit ten koste 
gaan van doorspoeling, peilhandhaving en beregening vanuit oppervlaktewater. Waterschap Rivierenland 
heeft aangegeven dat er in 2018 problemen waren met de aanvoer van water uit het hoofdwatersysteem. Het 
waterschap heeft toen een beperkt beregeningsverbod ingesteld. Indiener voorziet, dat bij extra 
grondwaterwinning de kans op een beregeningsverbod sterk toeneemt.

7. 

Indiener is van mening dat als de provincie de bouwstenen Tielerwaard en Betuwe-West-Buren aanwijst voor 
een nieuwe winning er ook geïnvesteerd moet worden in ontwikkeling van een robuust toekomstbestendig 
watersysteem. In het ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Rivierenland is 
Tielerwaard-Oost aangewezen als focusgebied om te komen tot een toekomstbestendig watersysteem waarbij 
waterbeschikbaarheid het doel is. Hier is synergie mogelijk.

8. 

Indiener vraagt de provincie om in de instructieregels in de Omgevingsverordening voor Waterschap 
Rivierenland op te nemen, dat bij waterschaarste de prioriteit bij akkerbouw en vollegrondstuinbouw ligt 
boven grasland en mais. Net als het geval is voor Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rijn en IJssel.

9. 

In het ontwerp-Actualisatieplan staat dat beregening mogelijk blijft. Wel kan er een dieptebeperking gelden, 
zodat de beschermende kleilaag intact blijft. Indiener geeft aan, dat de aangegeven maximale boordieptes 
voor de gebieden Tielerwaard en Betuwe West-Buren te ondiep zijn. Om bij een juiste kwaliteit grondwater te 
komen om mee te kunnen beregenen wordt gewoonlijk 100 meter diep geboord. De opgenomen toezegging 
dat beregening mogelijk blijft kan daardoor niet nagekomen worden.

10. 

Indiener is van mening dat de ondernemers in de aan te wijzen gebieden onmiskenbaar te maken krijgen met 
een verminderend toekomstperspectief. Hierdoor daalt de waarde van hun bedrijven en gronden. Indiener 
mist in de stukken een economische impactanalyse en een voorstel voor schadevergoeding.

11. 

In de grondwaterreserveringsgebieden worden voorwaarden verbonden aan het plaatsen van zonneparken, 
die niet te combineren zijn met de teelt van fruit. Indiener vraagt om deze gewenste ontwikkeling niet te 
blokkeren.

12. 

Het planMER geeft aan dat kapitaalintensieve landbouw niet in het beoordelingskader is meegenomen, 
omdat deze steeds minder grondwaterafhankelijk wordt als gevolg van niet grondgebonden teelt 
(bijvoorbeeld in potten) en/of high tech beregeningssystemen. Indiener merkt op, dat dit niet geldt voor de 
fruitteelt sector. Indiener vraagt daarom om heroverweging van de drinkwaterreserveringsgebieden in 
rivierenland.

13. 

Indiener vraagt om eerst de project-m.e.r.-procedures te doen voor de daadwerkelijke winlocaties en dan pas 
een besluit te nemen, zodat geen onnodige beperkingen worden opgelegd aan een groot gebied.

14. 
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Antwoord
De Omgevingsvisie en andere beleidsprogramma's van de provincie onderschrijven deze 
inrichtingsprincipes.

1. 

Er wordt nog geen grondwater onttrokken in de drinkwaterreserveringsgebieden ten gevolge van dit besluit. 
De beschikbaarheid van water wordt dus niet direct verlaagd zoals indiener stelt. De regels voor het 
beschermingsbeleid zijn naar aanleiding van de zienswijzen gedeeltelijk aangepast. Zie hoofdstuk 7 en 8 
van deze reactienota. Wij onderkennen, dat er onzekerheid is of men op termijn in een 
grondwaterbeschermingsgebied komt te vallen. Zie ook paragraaf 10.4 van deze reactienota. Overigens 
constateren wij dat er ook nu al fruittelers en laanboomtelers binnen de bestaande 
grondwaterbeschermingsgebieden voorkomen. 

2. 

Een robuust en veerkrachtig watersysteem is één van de doelen uit onze Omgevingsvisie en ons Regionaal 
Water Programma. Hier werken wij samen met de waterschappen en Vitens aan. Zie ook paragraaf 3.8 van 
deze reactienota.

3. 

Wij zijn het met indiener eens, dat inzet nodig is van alle gebruikers van (drink)water om het watergebruik te 
beperken. Wij gaan de komende jaren ook inzetten op het verminderen van het (drink)watergebruik en op 
een balans tussen watervraag en -aanbod. Zie ook paragraaf 3.7 van deze reactienota.

4. 

De functiecombinatie waterwinning en natuur maakt nu ook al onderdeel uit van het voorstel. De 
drinkwaterreserveringsgebieden voor oevergrondwaterwinning raken immers aan de uiterwaarden die 
grotendeels een Natura 2000 status hebben. Een functiecombinatie van drinkwater met 
grondwaterafhankelijke (kwel) natuur is echter onwenselijk en ook niet toegestaan door de Europese status 
van de Natura 2000 gebieden.  
De wateraccu Veluwe wordt ook door de provincie als een interessante mogelijkheid gezien. Deze 
mogelijkheid heeft echter nog te veel onzekerheden om daar de drinkwatervoorziening tussen nu en 2040 
mee zeker te stellen. De wateraccu onderzoeken we daarom verder in de adaptieve strategie, zie paragraaf 3.8 
van deze reactienota. Als de wateraccu in de toekomst gerealiseerd wordt, kan dat betekenen dat daardoor 
bestaande reserveringsgebieden niet of pas later nodig zijn of dat overbelaste bestaande winningen kunnen 
worden ontlast. Ook dat is onderdeel van de adaptieve strategie.

5. 

Als er in de toekomst in een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied een concrete drinkwaterlocatie wordt 
gevonden, wijzen wij een grondwaterbeschermingsgebied aan. In het grondwaterbeschermingsgebied gaat 
dan de landelijke regelgeving gelden. Wij kunnen u daarom niet toezeggen dat in 
grondwaterbeschermingsgebieden alle gewasbeschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden. Zie verder 
paragraaf 10.4 van deze reactienota. 

6. 

Zie voor waterbeschikbaarheid paragraaf 11.2, 11.3 en 11.4 van deze reactienota.7. 

Zie het antwoord bij punt 3.8. 

Voorliggende actualisatie heeft geen betrekking op waterschaarste of de prioritering in het geval van 
waterschaarste. In de reactienota is wel ingegaan op de waterbeschikbaarheid als gevolg van toenemend 
gebruik van grondwater. Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota.

9. 

De dieptebeperking geldt voor de minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden Tielerwaard en Betuwe-
West-Buren. Bestaande beregeningsputten, ook op 100 meter diepte, kunnen blijven bestaan. Nieuwe 
beregeningsputten mogen wel boven de diepe beschermende kleilaag, maar niet er in of er door heen. 
Beregening blijft dus mogelijk. Ondieper gewonnen grondwater kan zo nodig behandeld worden om de juiste 
kwaliteit te krijgen. 
De dieptebeperking geldt niet in het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk.

10. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Om gebieden aan te wijzen in onze Omgevingsverordening is het 11. 
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nodig om een MER op te stellen. Een sociaal-economische impactanalyse is niet nodig.

Het is voor ons niet duidelijk welke voorwaarden aan zonneparken niet te combineren zijn met de fruitteelt.12. 

De benoemde zorgpunten gaan feitelijk over waterbeschikbaarheid. Zie het antwoord bij vraag 7.  
De benoemde zorgpunten leiden niet tot een aanpassing van de voorgestelde 
drinkwaterreserveringsgebieden, maar worden wel meegenomen als aandachtspunten voor het vervolg.

13. 

Om zeker te zijn, dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het belangrijk om nu de 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Het 
initiatief voor het doen van verder onderzoek en project-m.e.r.-procedures ligt bij Vitens. In het kader van 
onze adaptieve strategie kijken wij samen met Vitens hoe we het proces om tot een concrete locatie voor 
drinkwaterwinning te komen het best vorm kunnen geven, zodat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over 
komt en de reservering van de rest van het gebied kan vervallen. Zie verder ook paragraaf 3.3, 4.7 en 4.8.

14. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 100

Indiener: Gemeente Voorst

Samenvatting
De gemeente Voorst brengt de volgende zienswijze in: 

Verzoekt om een kleine herbegrenzing rondom de kern Voorst in verband met perspectief voor de 
energietransitie

1. 

Verzoekt het gebied Voorster Klei in verband met verdrogingsgevoeligheid te ontzien en aan te merken als 
ongeschikt voor drinkwaterwinning (mogelijke oorzaak te diepe nevengeul)

2. 

Vraagt in welke mate rekening is gehouden met lage IJsselstanden3. 

Vraagt naar samenhang tussen de aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) in het gebied buiten de 
zomerdijk en oevergrondwaterwinning

4. 

Vraagt om nader onderzoek in verband met effecten op landgoederen de Poll, Beekzicht, 't Schol en de Beele 
(bodemdaling / gebouwschade en natuurschade)

5. 

Biedt aan mee te denken bij de inrichting van het wingebied in het vervolgproces6. 

Vraagt aandacht voor bouwmogelijkheden voor agrariërs (heien)7. 

 Vraagt om nadeelcompensatie voor de agrariërs aanvullend op de droogteregeling8. 

Antwoord
Wij onderschrijven het belang van de energietransitie. Bodemenergie kan daarin een rol spelen. Omdat er 
voldoende zoekruimte voor een drinkwaterwinning over blijft, stemmen wij in met uw verzoek en passen de 
grens van het drinkwaterreserveringsgebied aan.

1. 

(zie 133) De rivierdynamiek is veel bepalender voor het watersysteem en het grondwater dan een eventuele 
nieuwe winning. Bij de locatiekeuze voor een eventuele nieuwe oevergrondwaterwinning wordt rekening 
gehouden met de bestaande waarden en daar hoort een passende beoordeling van de habitattypen bij en de 
mogelijke effecten op het watersysteem en de daarvan afhankelijke waarden. Onderdeel daarvan zijn waar 
mogelijk ook mitigerende maatregelen met watertoevoer en water vasthouden. Wij verwachten dat een 
toekomstige oevergrondwaterwinning goed is in te passen in een systeem dat wordt bepaald door 

2. 
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rivierdynamiek. Wij verwachten daarom geen nadelig effecten op de natuur in het gebied Voorster Klei.
Lagen rivierstanden zijn onder deel van de natuurlijke dynamiek van het riviersysteem. Door 
klimaatverandering zullen lage rivierstanden vaker voorkomen. Als er in het gebied maatregelen zijn te 
treffen om de effecten hiervan te verzachten, dan zal dat ook worden bekeken bij het proces van locatiekeuze 
van een nieuwe winning.

3. 

Binnen het proces van GMS was de Wilpse klei en Ravenswaarden een pilot gebied voor de analyse. Hierbij 
de  belangrijkste conclusies ecologische systeemanalyse: 
     º Riviersysteem is dominant: geo(morfo)logisch (nu vastgelegd); hydrologisch: de waterstanden in het 
gehele   
        gebied worden bepaald door de rivierstand; biotisch: de aanwezige natuur is voor een belangrijk deel 
        riviergebonden (aan water of juist aan de oeverwallen). 
     º Relaties met achterland zijn er vooral op gebied van basisnatuur en andere niet natuurfuncties. 
     º Belangrijkste knelpunt voor N2000-instandhoudingsdoelen is landbouwgebruik met behulp van mest en 
        pesticiden, samen met een versnipperde aanwezigheid van natuurterreinen. 
En uit de ecologische assessment:  Verminderen grondwateronttrekkingen: Dit is nauwelijks van belang in 
dit gebied, omdat de stand van de rivier zeer dominant is in de waterstanden in het gebied en de 
natuurwaarden daarmee niet afhankelijk zijn van grondwater c.q. kwel. 
De rivier blijft dus ook bij de realisatie van een oevergrondwaterwinning de dominante factor in het gebied. 
Binnen de project-m.e.r. zullen de effecten, die de winning toch nog heeft, worden meegewogen in de 
locatiekeuze. U zult worden meegenomen in dit proces.

4. 

In het MER-rapport zijn de effecten op hoofdlijnen beschreven. Daarbij hebben we ook de risico's op 
bodemdaling en de grondwaterstandverlagingen bij grondwaterafhankelijke natuur in beeld gebracht. In een 
project-m.e.r. zullen we in hier meer in detail onderzoek naar doen. Om zo te komen tot de beste inpassing 
van een drinkwaterwinning in dit gebied.

5. 

Vitens doet de project-m.e.r. procedure en is gewoon om hiervoor een gebiedsproces uit te voeren waarbij 
gemeenten en andere belanghebbenden worden betrokken.

6. 

Heien was in het ontwerp-actualisatieplan al toegestaan mits aan de algemene regels wordt voldaan. 
Daarnaast wijzigen we nu de diepte waaronder een melding nodig is en algemene regels gelden (voor boren 
en grondwerkzaamheden) van 3 meter naar 10 meter onder maaiveld. Boringen en funderingen kunnen 
zonder melding tot 10 meter diep worden uitgevoerd. Wel zijn de generieke landelijke regels van toepassing. 
Zie ook paragraaf 7.6 van deze reactienota.

7. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.8. 
Wijzigingen
Wij passen de grens bij de kern Voorst, zodat de kern buiten het drinkwaterreserveringsgebied ligt. 

We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Liemers-West, Olburgen-Doesburg en Velp-Doesburg

Reactienummer: 101

Indiener: Gemeente Rheden

Samenvatting
De gemeente Rheden onderkent het belang van drinkwaterreserveringsgebieden, maar vindt het resultaat erg 
belastend voor de gemeente. De gemeente brengt de volgende punten in:

Van de 11 ASV-gebieden vallen 3 kwetsbare ASV-gebieden binnen de gemeente (Olburgen-Doesburg, Velp-
Doesburg en Liemers-West). Daarnaast liggen er twee bestaande drinkwaterwinningen binnen de gemeente 
(Ellecom-Dieren en Pinkenberg). Het grondgebied van de gemeente Rheden wordt bijna volledig geraakt 
door dit besluit. Dit lijkt in strijd met de uitgangspunten 'rekening houden met andere functies' en 'regionale 
spreiding'.

1. 
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Inwoners en ondernemers in de gemeente Rheden dragen de lasten waarbij in een groter gebied de lusten 
worden ervaren. De lasten hebben een negatief effect op de bedrijvigheid en de warmtetransitie. De 
gemeente vraagt aandacht voor het feit dat de gemeente al belast is met beperkingen: de 2 wingebieden en 
twee N2000 gebieden. De gemeente vindt de bijkomende ASV-beperkingen onacceptabel.

2. 

De gemeente stelt voor de naam voor het drinkwaterreserveringsgebied Velp-Doesburg aan te passen 
naar Velp-Rheden.

3. 

De gemeente vraagt om het drinkwaterreserveringsgebied Olburgen-Doesburg laten vervallen. Daarmee 
vallen de dorpen Dieren en Spankeren buiten het gebied. In plaats daarvan kan de provincie landelijk gebied 
aanwijzen op de Veluwezoom bijvoorbeeld bij de Steeg. Uit het MER blijkt, dat dit gebied bijna hetzelfde 
scoort als Olburgen-Doesburg.

4. 

Wanneer geen aanpassing mogelijk is vraagt de gemeente om financiële steun en compensatie, bijvoorbeeld 
voor administratieve lasten van bedrijven of onderzoek naar alternatieve oplossingen voor de 
warmtetransitie. In het algemeen vraagt de gemeente om meer duidelijkheid bij aanvraagprocedures voor 
bedrijven.

5. 

De gemeente verzoekt het verbod op toepassen van grond klasse Industrie binnen de eigen zone te schrappen 
en de meldingsplicht te laten vervallen, of  een generieke ontheffing te verlenen omdat dit niet proportioneel 
is.

6. 

Het College heeft vanuit economisch oogpunt bezwaar tegen het ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit kan 
leiden tot (forse) beperking van economische activiteiten, met name voor Dieren en Spankeren: 

Nieuwe regels bemoeilijken de taak van de gemeente om te zorgen voor een vitaal economisch klimaat.•

Onduidelijk is hoe compensatie gaat plaatsvinden voor ondernemers en de gemeente.•

De gemeente wil graag uitleg over de belangenafweging met betrekking tot het bedrijfsleven.•

De gemeente wil graag eerst de exacte waterwinningslocaties weten, zodat de impact voor de gemeente 
en de ondernemers inzichtelijker wordt.

•

De regels leiden mogelijk tot minder aanbod van areaal voor landbouw en bedrijventerreinen.•

Voor een aantal activiteiten gaat een vergunningplicht gelden. De lijst is veelomvattend en onduidelijk 
is hoe de lijst tot stand is gekomen in relatie tot de provinciale doelstelling.

•

De vergunningplicht voor nieuwvestiging en uitbreiding maakt de groeimogelijkheden van 
bedrijven onzeker. Als in de toekomst het gebied wordt aangewezen 
als grondwaterbeschermingsgebied, dan verandert de vergunningplicht in een algeheel verbod.

•

7. 

Voor andere ruimtelijke ontwikkelingen levert de aanwijzing weinig belemmeringen op. Maar dat verandert, 
wanneer een grondwaterbeschermingsgebied wordt aangewezen. Op dat moment gaan meer regels 
gelden. Dit is een ongewenste belemmering en kan in het ongunstigste geval ertoe leiden dat zeer gewenste 
en benodigde uitbreidingen van woningbouw niet mogelijk zijn, mede omdat ook bodemenergiesystemen en 
diepinfiltratie dan niet meer kunnen.

8. 

De gemeente vindt, dat lopende projecten in de beoogde ASV gebieden, die benadeeld worden door deze 
strengere provinciale regels op het gebied van grondwater uitgezonderd dienen te worden van deze 
regeling. Dit betreft alle aanvragen / initiatieven ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling. Eén 
daarvan is de lopende procedure voor de aanleg van een dierenbegraafplaats in Spankeren.

9. 

De gemeenteraad heeft begin 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. Warmte-Koude opslag (WKO) is als 10. 
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kansrijk alternatief benoemd. Onderzoek naar de potentie van geothermie loopt nog. Nu deze 
mogelijkheden worden beperkt, vraagt de gemeente de provincie om (financiële) ondersteuning in haar 
zoektocht naar alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld voor de toepassing van Thermische Energie 
uit Oppervlaktewater (TEO). De gemeente vraagt zich af of er nog wat ruimte zit om minder diepe vormen 
van bodemwarmte of -energie in kwetsbare drinkwaterreserveringsbieden toch (eventueel onder 
voorwaarden) toe te staan. Zijn er mogelijkheden voor ondergrondse (seizoens-)opslag bij technieken 
als bijvoorbeeld TEO.

De gemeenten heeft opgaven voor klimaatadaptatie in de dorpen Velp, Dieren, Rheden en de kleinere 
kernen. Het gaat voornamelijk om watergerelateerde maatregelen. Door de aanvullende voorwaarden/regels 
wordt de klimaatadaptatie-opgave en bepaalde gemeentelijke taken zoals het omgaan met 
afvloeiend hemelwater, complexer en (nog) duurder. Daarnaast is (extra) maatwerk en afstemming benodigd 
(langere procedures). Als de aanwijzing als ASV-gebied over de dorpen Dieren en Spankeren niet wordt 
gewijzigd gaat de gemeente er van uit dat de provincie de gemeente Rheden ondersteunt met alternatieve 
oplossingen, bijvoorbeeld (financiële) ondersteuning bij onderzoeken en maatregelen.

11. 

Gelet op de gevolgen voor de gemeente wil het college graag in gesprek met de provincie.12. 

Antwoord
Wij begrijpen dit punt. In het plan-MER is rekening gehouden met andere functies. Voor de regio Oost-
Gelderland kom je dan in de Liemers terecht. Voor de regio Veluwe kom je dan in Velp-Rheden terecht. Door 
de invloed van de Veluwe komt het grondwater voor de Liemers voor een groot deel uit uw gemeente. De 
gekozen criteria, rekening houden met andere functies en spreiding van drinkwaterreserveringsgebieden 
over de regio's, valt voor de gemeente Rheden zo uit, dat bijna het hele grondgebied in een 
drinkwaterreserveringsgebied ligt.

1. 

Wij hebben gezocht naar relatief de beste gebieden voor toekomstige drinkwaterwinning. Voor de 
bescherming van het grondwater moeten regels gesteld worden. Het is onvermijdbaar dat dit leidt tot 
bepaalde beperkingen en dus lasten voor de inwoners en bedrijven in het betreffende gebied. Om u enigszins 
tegemoet te komen zullen wij de regels zodanig veranderen dat alleen regels voor de grootste risico's 
overblijven en voor veel activiteiten gaat een meldingsplicht in plaats van een vergunningplicht. (Voor details 
zie algemene tekst regels bescherming.) Vanwege het maatschappelijk belang van de drinkwatervoorziening 
vinden wij dit te verantwoorden. Het is de wettelijke taak van de provincie om te zorgen voor voldoende en 
schone bronnen voor de drinkwatervoorziening. Ook voor andere maatschappelijke belangen (bijvoorbeeld 
infrastructuur) geldt, dat dit kan leiden tot lasten voor inwoners of bedrijven in een gebied.

2. 

Wij zijn het er mee eens dat de naam Velp-Rheden gezien de geografische ligging beter past. Wij passen de 
naamgeving aan.

3. 

Keuze Veluwezoom ontstaat er de cumulatie tussen Veluwezoom, Liemers-West en Velp-Rheden. Wij 
houden vast aan Olburgen Doesburg, maar zullen wel zorgen dat er in het gebied snel wordt begonnen met 
de uitwerking en verkleining van het beschermingsgebied.

4. 

De provincie heeft de taak om het grondwater te beschermen en de bevoegdheid om hiervoor regels te 
stellen. Dat betekent niet dat de provincie daarmee ook financiële compensatie of ondersteuning moet geven. 
Zie verder hoofdstuk 10 van deze reactienota. 
Aanvraagprocedures (melding of vergunningaanvraag) zullen straks via het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet lopen. Wanneer een initiatiefnemer een melding of vergunningaanvraag doet via dit systeem, 
krijgt hij te zien welke maatregelen genomen kunnen worden of welke vereisten er zijn. Dit systeem moet een 
melding of vergunningaanvraag gemakkelijker maken.

5. 

 De regels in de Omgevingsverordening zijn zo aangepast dat alleen voor toepassing van grond en bagger in 
oppervlaktewater en bij grootschalige toepassingen meer dan 5000 m3 in kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden eisen zijn opgenomen over de kwaliteit. Andere regels laten we in deze 

6. 
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gebieden vervallen, zie paragraaf 7.4 van deze reactienota.

Naar aanleiding van uw zienswijze en andere zienswijzen zullen wij de regels zo veranderen dat alleen regels 
voor de grootste risico's overblijven en voor veel activiteiten gaat een meldingsplicht in plaats van een 
vergunningplicht, zie hoofdstuk 6 en 7 van deze reactienota.

7. 

Binnen de keuze voor de daadwerkelijke winning zal er in overleg met u in meer detail naar het gebied 
worden gekeken en de daarin te verwachten ontwikkelingen.

8. 

Wij hebben de geplande dierenbegraafplaats is Spankeren uit het drinkwaterreserveringsgebied gehaald. 
Overigens geldt dat voor lopende procedures het algemene overgangsrecht van de Omgevingswet van 
toepassing is. Dat betekent dat procedures die zijn gestart vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
(en de nieuwe omgevingsverordening) worden afgerond op basis van het oude recht.

9. 

De provincie heeft de taak om het grondwater te beschermen en de bevoegdheid om hiervoor regels te 
stellen. Dat betekent niet dat de provincie daarmee ook financiële compensatie of ondersteuning moet geven 
vanwege bepaalde beperkingen door die regels. Het onderzoeken van alle mogelijkheden in het kader van de 
warmtetransitie (ook alternatieven nu bodemenergie of geothermie niet kunnen in het 
drinkwaterreserveringsgebied) ligt bij de gemeente. Uw vraag of  ondergrondse (seizoens-)opslag bij 
technieken als bijvoorbeeld Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) kan worden toegestaan kunnen 
wij nu nog niet goed beoordelen en beantwoorden. Dit hangt ook af van de invulling, maar wij zijn graag 
bereid hierover met u van gedachten te wisselen. 

10. 

De regels gaan alleen gelden voor de volgende nieuwe activiteiten moeten bij de provincie worden 
gemeld: zonneparken, provinciale en rijkswegen, parkeerplaatsen > 100 voertuigen, bedrijventerreinen 
met milieubelastende activiteiten die op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving vergunningsplichtig 
of meldingsplichtig zijn. Zie paragraaf 7.7 van deze reactienota.

11. 

Wij hebben ambtelijk contact gehad met uw gemeente en aangegeven, dat we u betrekken bij het 
vervolgtraject voor de verdere zoektocht naar concrete winlocaties binnen de 
drinkwaterreserveringsgebieden in uw gemeente. 

12. 

Wijzigingen
Wij veranderen de naam van het drinkwaterreserveringsgebied Velp-Doesburg in Velp-Rheden. 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 102

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener geeft aan dat de drinkwaterwinning een direct risico vormt voor scheurvorming in de woning.1. 
Ook wil de indiener de woning verduurzamen met een bodemenergiesysteem. Aardwarmtesystemen of 
waterpulsen dieper dan drie meter zijn niet meer toegestaan in het drinkwaterbeschermingsgebied Winssen-
Slijk-Ewijk. 

2. 

Antwoord
Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

1. 

Bodemenergiesystemen zijn niet toegestaan in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden, zoals Winssen-
Slijk-Ewijk. Zie ook hoofdstuk 9 van deze reactienota. Het boren voor het aanleggen van nieuwe 
beregeningsputten is mogelijk met een melding en als voldaan wordt aan algemene regels. Zie paragraaf 11.3 

2. 
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van deze reactienota. Daarnaast hebben we de regels voor grondwerkzaamheden aangepast. We wijzigen de 
diepte waaronder een melding nodig is en algemene regels gelden voor boren en grondwerkzaamheden van 3 
meter naar 10 meter onder maaiveld. Zie paragraaf 7.6 van deze reactienota. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 103

Indiener: Van Kempen Agrarisch Bedrijf v.o.f.

Samenvatting 
Indiener heeft gronden in het gebied Winssen-Slijk-Ewijk.  

Telen van gewassen in de openlucht staat in de Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten in 
kwetsbare grondwaterreserveringsgebied. Bestaande functies krijgen weliswaar geen beperkingen opgelegd, 
op grond van bestaand recht, maar bij toekomstige uitbreidingen of gedeeltelijke verplaatsing kunnen wel 
beperkingen aan de orde zijn. Indiener geeft aan dat er hierdoor geen toekomst perspectief meer is voor 
het bedrijf. En dat ook de grond in een klap minder waard is. 

1. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot. 

2. 

Beregening blijft mogelijk, maar nieuwe grondwateronttrekkingen mogen de mogelijkheden voor de 
openbare drinkwatervoorziening niet verkleinen. Omdat oevergrondwater ondiep wordt gewonnen 
betekent een nieuwe grondwateronttrekking altijd een verstoring tussen de grondwateraanvulling 
en–onttrekkingen. En zullen dus zeer waarschijnlijk worden afgewezen. 

3. 

Indiener heeft bezwaar tegen grondwaterstandsverlaging dicht bij het puttenveld. Oeverwaterwinningen 
hebben relatief minder groot effect op droogtegevoelige landbouwgronden dan grondwaterwinningen. 
Omdat de invloed van een oeverwaterwinning beperkt is tot een klein gebiedje rond de winning kan een 
oeverwaterwinning nog extra geoptimaliseerd worden in onttrekkingsdiepte en locatie van de winputten. 
Deze optimalisatieslag kan leiden tot minder omgevingseffecten. Voordeel van een buitendijks winputtenveld 
is dat de effecten op land binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn 
dan bij binnendijks gelegen puttenveld. 

4. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om het gebied niet op 
slot te gooien tot bekend is waar de oeverwaterwinning precies gaat komen en dan alleen dit beperkte gebied 
aan te wijzen. Indiener vindt het noodzakelijk dat de gevolgen van de aanwijzing als 
drinkwaterreserveringsgebied betaald wordt uit algemene middelen en niet voor rekening komt van 
individuele agrariërs. 

5. 

Antwoord 
Telen van gewassen in de open lucht worden niet meer vergunning- of meldingsplichtig in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

1. 
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Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota. 2. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota. 3. 

Met dit besluit vindt nog geen grondwaterwinning plaats. Het is nog onbekend waar de putten komen. Na de 
aanwijzing van de reserveringsgebieden gaan we op zoek naar de beste locatie voor de drinkwaterwinning. 
Daarbij kijken we zowel naar locaties binnen- als buitendijks. Zie verder paragraaf 4.8 van deze reactienota. 

4. 

Zie paragraaf 4.6 en 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. 5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 104

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
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drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 105

Indiener: Maatschap van Doorn-Treuren

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
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De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 106

Indiener: Boomkwekerij en Loonbedrijf R. Verwoert

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 2. 
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bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 107

Indiener: Fruitbedrijf van Arkel

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 
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De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 108

Indiener: Fruitbedrijf Snijder v.o.f.

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
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gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 109

Indiener: Jan van den Berg vof

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 
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Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 110

Indiener: Gemeente West Betuwe

Samenvatting
De gemeente West Betuwe onderschrijft het belang voor een goede drinkwatervoorziening, voor nu en in de 
toekomst. De gemeente ziet ook een aantal negatieve consequenties. Deze hebben betrekking op het volgende:

Binnen de grenzen van de gemeente ligt de relevante beschermende kleilaag op een diepte van 35 tot 75 
meter onder maaiveld. Dat betekent dat activiteiten waarvoor dieper in de bodem wordt geboord niet meer 
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zijn toegestaan, zoals geothermie en bodemenergiesystemen waarvoor dieper geboord moet worden. 
De Transitievisie Warmte is recent door het college vastgesteld en wordt ter vaststelling aan de raad 
aangeboden in januari. Met de voorgestelde regels en de voorgestelde omvang van het 
drinkwaterreserveringsgebied kan mogelijk tot 95% van de kansrijke projecten uit onze warmtetransitievisie 
niet worden uitgevoerd. In het uitgestrekte buitengebied van de gemeente is het gebruik van 
bodemenergiesystemen een van de meest kansrijke oplossingen om de bebouwing daar aardgasvrij te maken. 
In de gemeente lopen op dit moment twee pilots waar mogelijk vóór 2030 daadwerkelijk Warmte Koude 
Opslag (WKO) aan de orde is. Bij het gemeentehuis loopt een project voor een WKO. En diverse particulieren 
hebben gekozen voor een individueel bodemenergiesysteem tot wel 150 meter diep.

De gemeente vraagt om de volgende verbetervoorstellen mee te nemen of eerst verder onderzoek te doen 
voor de vaststelling:

Houd de termijn van reservering zo kort mogelijk en verbind een termijn aan de regel in de 
verordening;

•

Haal de kernen aan de rand van het drinkwaterreserveringsgebied, waaronder het pilotgebied 
Enspijk, er uit (kaart is bij de zienswijze gevoegd). De gemeente gaat graag in gesprek met de provincie 
over de exacte begrenzing;

•

Onderzoek de mogelijkheid voor maatwerk voor initiatieven in de rest van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Bijvoorbeeld voor de glastuinbouwbedrijven die ook een belangrijke 
opgave hebben in de warmtetransitie.

•

2. 

In de Omgevingsvisie staat de ambitie om ook in 2040 dé fruitgemeente van Nederland te zijn. De fruitsector 
maakt werk van innovatie en zet in op druppelirrigatie en vernevelsystemen. Deze systemen hebben zeer 
schoon en ijzerarm water nodig om te voorkomen dat ze verstopt raken. Dit water wordt (in de toekomst 
steeds vaker) uit bronnen onder de beschermende kleilaag gepompt. De gemeente roept de provincie op om 
samen met de fruitsector tot een oplossing te komen die zowel het belang van bescherming van drinkwater 
als het belang van de (innovatie in de) fruitsector dient.

3. 

Het opnemen van een meldingsplicht zorgt ervoor dat voor veel activiteiten een extra 
administratieve handeling moet worden verricht. De gemeente hecht er waarde aan de administratieve lasten 
niet onnodig te verzwaren. De gemeente vraagt de volgende verbetervoorstellen mee te nemen of eerst verder 
onderzoek te doen voor de vaststelling:

Neem een aantal veelvoorkomende, maar risicoloze activiteiten op waarvoor geen meldingsplicht 
geldt. Daarbij denkt de gemeente bijvoorbeeld aan het aanbrengen van heipalen tot 20 meter boven de 
beschermende kleilaag;

•

Ga terughoudend om met het stellen van maatwerkvoorschriften, doe dit alleen als het 
strikt noodzakelijk is.

•

4. 

Antwoord
Bodemenergie is mogelijk boven de diepe beschermende kleilaag. Er blijft voldoende ruimte voor 
bodemenergie, ook in het grote buitengebied van de gemeente. Geothermie is inderdaad niet toegestaan in 
drinkwaterreserveringsgebieden. In het kader van de adaptieve strategie zou in de toekomst, bij een zeer 
zwaarwegend maatschappelijk belang van een andere ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld een concreet initiatief 
voor geothermie, overwogen kunnen worden de begrenzing van het drinkwaterreserveringsgebied aan te 
passen om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

1. 

Met betrekking tot de verbetervoorstellen:

De aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden heeft tot doel om op de middellange termijn tot •

2. 
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2040 voldoende drinkwater te hebben. Binnen deze termijn loopt het proces om tot concrete 
winlocaties binnen de drinkwaterreserveringsgebieden te komen. In de verordening gaan wij geen 
nadere termijn stellen voor de duur van de reservering en de regels 
in drinkwaterreserveringsgebieden. 
Wij begrijpen de wens om de reservering zo kort mogelijk te houden. Om tegemoet te komen aan de 
zienswijzen over de grootte van de drinkwaterreserveringsgebieden en onduidelijkheid over de duur 
van de reservering, gaan we op korte termijn (na de vaststelling van de 
drinkwaterreserveringsgebieden) onderzoeken of het mogelijk is om de 4 relatief grote 
drinkwaterreserveringsgebieden te verkleinen, waaronder de drinkwaterreserveringsgebieden Betuwe-
West-Buren en Tielerwaard. Dan moet er wel voldoende zoekruimte blijven voor winningen met de 
beoogde capaciteit. Het gaat dan om een tussenstap vóór de project-m.e.r.-procedures van Vitens. In 
de latere project-m.e.r.-procedure zoekt Vitens naar een concrete winlocatie. Als de winlocatie 
gevonden is en de bijbehorende beschermingszone vastgesteld is, vervalt de reservering voor de rest 
van het gebied, als de gevonden winlocatie voorziet in de beoogde hoeveelheid grondwater. Daarmee 
vervallen ook de regels in de rest van het gebied. Zie paragraaf 4.6 en 4.7 van deze reactienota.

Binnen Gelderland is dit gebied één van de weinige gebieden waar én de beschermbaarheid van het 
grondwater heel goed is én er weinig nadelige effecten aan maaiveld zijn én er voldoende 
mogelijkheden zijn voor andere functies in het eerste watervoerend pakket (bodemenergie en 
beregening). Wij willen dit gebied in zijn volledige omvang behouden als zoekruimte voor concrete 
winlocaties inclusief beschermingszones om tot de benodigde hoeveelheid van 8 Mm3 te komen en om 
de beste plek te vinden voor een goede inpassing van de drinkwaterwinning. Wij passen de begrenzing 
daarom niet aan. De meeste activiteiten kunnen samengaan met het drinkwaterreserveringsgebied. In 
Enspijk kan een bodemenergie in ieder geval aangelegd worden tot NAP -75 m. Voor diepere boringen 
moet de initiatiefnemer controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen 
op te zoeken in het landelijke ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond 
(broloket.nl). Doorboren van de diepe beschermende kleilaag is niet toegestaan. 
Wij hebben ambtelijk en bestuurlijk overleg met uw gemeente gehad over de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden. We zullen u ook betrekken in het vervolgproces voor de mogelijke 
inperking van de drinkwaterreserveringsgebieden. Vitens zoekt in de project-m.e.r. procedure naar de 
precieze plek voor de drinkwaterwinning. Hiervoor is Vitens gewoon om een gebiedsproces uit te 
voeren waarbij gemeenten en andere belanghebbenden worden betrokken. 

•

Er zijn nog geen concrete initiatieven voor geothermie in dit gebied. Als in dit gebied wel concrete 
plannen zijn voor geothermie dan zullen we op dat moment beoordelen of we de grens van het 
reserveringsgebied aanpassen, zie ook paragraaf 9.3 van deze reactienota.  
Afdeling 1.3 van de omgevingsverordening biedt ons afwegingsruimte en de mogelijkheid van de regels 
af te wijken door middel van een maatwerkvoorschrift of maatwerkregels. Zie paragraaf 6.3 van deze 
reactienota.

•

De provincie is in overleg met de fruitsector om onduidelijkheden weg te nemen en te bespreken welke 
mogelijkheden er al dan niet zijn.

3. 

Om de administratieve last te beperken hebben we de dieptegrens waarboven een melding moet worden 
gedaan bij werkzaamheden in de grond zoals boren, aangepast van 3 naar 30 meter, zie hoofdstuk 8 van deze 
reactienota. Voor werkzaamheden in de grond dieper dan 30 meter is wel een melding nodig en moet 
voldaan worden aan algemene regels. De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag 
wordt doorboord blijft ongewijzigd. Voor boren en heien hebben we in het Digitale Stelsel Omgevingswet 
(DSO) maatregelen opgenomen waarmee in ieder geval aan de algemene regels wordt voldaan. De 
initiatiefnemer kan ook andere maatregelen nemen. Wij beoordelen dat of deze maatregelen voldoende zijn 
om de bodem en het grondwater te beschermen.  Deze maatregelen nemen we dan als maatwerkvoorschrift 
op. 
Andere bovengrondse activiteiten waarvoor in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden wel regels gelden, 
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kunnen in een minder kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied, zoals Betuwe-West-Buren en 
Tielerwaard zonder aanvullende regels plaatsvinden.

Wijzigingen
Wij hebben de grens van het drinkwaterreserveringsgebied niet aangepast. Wel hebben we een aantal 
beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 111

Indiener: V.O.F. G. van Setten

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 3. 
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aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 112

Indiener: Boomkwekerij Cor Huibers BV

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 

2. 
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glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Apeldoorn-Noord

Reactienummer: 113

Indiener: gemeente Apeldoorn

Samenvatting
De gemeente Apeldoorn ziet het belang van een toekomstbestendige watervoorziening, maar vindt de keuze van de 
provincie voor het drinkwaterreserveringsgebied Apeldoorn-Noord niet in lijn met de ontwikkelingen die de 
gemeente in dit gebied voorziet in haar Omgevingsvisie. In het drinkwaterreserveringsgebied Apeldoorn-Noord 
heeft de gemeente ambities waarover met de provincie afspraken zijn gemaakt, zoals over woningbouw, nieuwe 
bedrijfslocaties, (natte) natuurontwikkeling in het kader van Gelderse Maatregelen Stikstof en grootschalige opwek 
van duurzame energie.

De gemeenten heeft de volgende punten:

In de Omgevingsvisie zijn zoekgebieden opgenomen voor bedrijfslocaties aan de noordkant van de stad. 
Apeldoorn heeft nauwelijks meer uitgeefbaar bedrijventerrein voor regionale en autonome groei. Omdat de 
gemeente de bedrijventerreinen in de huidige stad transformeert tot woningen, zoekt de gemeente voor de 
betreffende bedrijven ruimte op de nieuw te ontwikkelen bedrijfslocaties. Tot 2030 gaat het om Ecofactorij 2 
en De Kar. Tussen 2030 en 2040 komt daar mogelijk Stadhoudersmolen-noord en/of een locatie ten 
noorden van de Oost-Veluweweg bij. De aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied kan bepaalde 
bedrijfsactiviteiten uitsluiten of werpt belemmeringen op in de vorm van vergunningsplicht en 
beschermende maatregelen. De toepassing van bodemenergiesystemen als duurzame energiebron voor 
bedrijven wordt niet toegestaan. Hierdoor kan er tussen 2030 en 2040 een probleem ontstaan om ruimte te 
bieden aan bedrijven.

1. 

In Apeldoorn-noord is een tweetal zoekgebieden voor duurzame energie opwek opgenomen: ten noorden van 
het Wenums beekdal (ten westen van de A50) en in Beemte-Broekland (ten oosten van de A50). In Beemte 
Broekland vindt op korte termijn de inpassing van deze opgave plaats via een integrale 
gebiedsontwikkeling. De opgave voor de opwek van duurzame energie wordt door de reservering complexer 
in de vorm van algemene regels of aanvullende voorwaarden.

2. 

Apeldoorn werkt met de klimaatrobuuste Groene Mal aan een hoofdgroenstructuur in en om de 
stad. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling en versterking van een groene en ecologische verbinding tussen 

3. 
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de Veluwe en de IJsselvallei in het Wenumse beekdal. Hierin is ruimte voor waterberging en 
(natte) natuurontwikkeling. De provincie is bij deze opgave betrokken. Drinkwateronttrekking in deze 
overgangszone van Veluwe naar IJsseldal is van invloed op het hydrologisch systeem (verdroging) en de 
kwelpotenties van deze zone. De ontwikkeling van toekomstige natte natuur staat hiermee onder druk. Ook 
kan een drinkwaterwinning in strijd zijn met natuurmaatregelen in het kader van Gelderse Maatregelen 
Stikstof. De beïnvloeding van de beeksystemen op de flank (waaronder het stelsel van de Wenumse beken dat 
tot in Natura 2000 gebied reikt) kan tot problemen leiden. Dit ook in het licht van de al bestaande 
onttrekking aan de Amersfoortseweg die al invloed heeft.
De gemeente wil graag meedenken in de opgave om te komen tot een toekomstbestendige en duurzame 
waterwinning. De gemeente ziet mogelijkheden voor optimalisatie van de verdeling van drinkwater uit 
bestaande winningen ook in combinatie met andere bouwstenen (potentiële reserveringsgebieden) met 
minder omgevingseffecten. Ook wil de gemeente graag een verkenning naar de potenties 
van verdere circulaire drinkwaterwinning, differentiatie van winningen met de seizoenen en de 
mogelijkheden voor waterbesparing. De gemeente constateert dat door de verdere inzet op 
drinkwaterwinning uit grondwater het totale watersysteem verder uit balans raakt en pleit voor een 
verschuiving naar oppervlaktewater (in combinatie met bodemfiltering) als bron voor drinkwater.

4. 

In het Milieueffectrapport (MER) is bij de selectie van de bouwstenen primair gekeken naar de hydrologische 
effecten op bestaande landbouw, natuur en bodemdaling en zijn secundair de negatieve effecten op andere 
(toekomstige) ontwikkelingen meegenomen. De gemeente is van mening dat door deze getrapte aanpak geen 
goede integrale afweging heeft plaatsgevonden, de focus is komen te liggen op de geselecteerde bouwstenen 
en andere wellicht meer geschikte gebieden vanuit bijvoorbeeld functiecombinatie zijn afgevallen en niet zijn 
meegenomen in het MER.

5. 

De gemeente is van mening dat de enkelvoudige keuze van de provincie voor het 
drinkwaterreserveringsgebied Apeldoorn-Noord niet past bij de zorgvuldig gewogen integrale keuzes in haar 
Omgevingsvisie. De gemeente denkt ook dat een ander gebied of een andere oplossing kansrijker kan zijn 
dan dit drinkwaterreserveringsgebied. Overheden moeten gezamenlijk en integraal naar dergelijke 
afwegingen kijken. Dat is in de ogen van de gemeente onvoldoende gebeurd. De gemeente pakt dit graag 
alsnog op met de provincie en wil het gebied niet nu al vastleggen in de omgevingsverordening van de 
provincie.

6. 

Antwoord
De meeste bedrijven zijn mogelijk in het drinkwaterreserveringsgebied. Voor sommige bedrijfsactiviteiten 
met een risico voor het grondwater is een melding of vergunning nodig. We hebben een aantal 
beschermingsregels aangepast, waardoor de (administratieve) lasten verminderen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Bovendien is de ontwikkeling van de mogelijke bedrijventerreinen in Apeldoorn-noord voorzien 
voor na 2030. Dit geeft nog tijd voor verdere afstemming in het vervolgproces voor het zoeken naar een 
concrete winlocatie en biedt de mogelijkheid om naar functiecombinaties te zoeken. Daarnaast zijn er voor 
duurzame energie voor bedrijven ook andere mogelijkheden dan bodemenergie.

1. 

Windenergie en zonneparken zijn mogelijk in het drinkwaterreserveringsgebied als aan algemene regels 
wordt voldaan. Ook hier is functiecombinatie mogelijk. De aanpassing van de beschermingsregels bieden ook 
hier enige beperking van de (administratieve) last. We hebben we de dieptegrens, waarboven een melding 
moet worden gedaan bij een boring, gewijzigd van 3 meter naar 10 meter onder maaiveld in kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden. Funderingen voor zonneparken zullen niet meer dan 10 meter diep gaan. 
Voor de aanleg zal daarom geen melding voor grondwerkzaamheden nodig zijn. Wel gelden de algemene 
regels voor het op of in de bodem brengen van afstromend water voor zonneparken groter dan 1 hectare.

2. 

Er liggen veel natuurwaarden ten noorden van Apeldoorn. In het vervolgproces voor het zoeken naar een 
concrete winlocatie op project-m.e.r.-niveau zullen de effecten van een drinkwaterwinning in meer detail 
onderzocht worden. Aandachtspunten zijn de beperkte wateraanvoer in droge situaties en de mogelijke 
effecten op de beken. Wij denken dat inpassing van een drinkwaterwinning in dit gebied goed mogelijk is 
door een juiste locatiekeuze en met aanvullende maatregelen gericht op het watersysteem. 
Het drinkwaterreserveringsgebied Apeldoorn-Noord ligt geheel in een indicatief overgangsgebied naar 

3. 
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Natura 2000-gebied. Dit gebied ligt op de overgang van de Veluwe en het weteringen-gebied. Hier zit een 
maaiveld-knik in het landschap. Hierdoor is hier water beschikbaar. Er zijn wel uitstralingseffecten, die zijn 
te mitigeren als er extra water beschikbaar is. Vanuit de oostelijke wijken van Apeldoorn is er een extra 
waterstroom beschikbaar. In uw recente waterbalansstudie laat u zien dat er in de regio veel water is om mee 
te werken. Er zijn veel mogelijkheden om koppelingen te maken tussen stedelijke ontwikkeling, natuur en 
landschap en drinkwaterwinning, waarbij ook effecten van de bestaande winning Amersfoortseweg in beeld 
zijn. Uw waterbalansstudie geeft hiervoor aanknopingspunten en ook in uw omgevingsvisie geeft u de 
mogelijkheid van infiltratie aan.

Wij gaan graag in op het aanbod van de gemeente om mee te denken in de opgave om te komen tot een 
toekomstbestendige en duurzame waterwinning. We zijn hierover ook al overleg gestart met de gemeente. 
Ook Vitens is recent gestart met een verdere verkenning en gebiedsproces voor drinkwaterwinning in dit 
gebied. Daarnaast zal in de komende jaren het proces lopen voor de uitwerking van het Natura-2000 
overgangsgebied. Deze sporen samen geven invulling aan een goede inpassing van de drinkwatervoorziening. 
Wij onderzoeken daarbij alle mogelijkheden voor optimalisatie. We streven ernaar de omgevingseffecten op 
het watersysteem zo klein mogelijk te laten zijn en een balans in het watersysteem te vinden.

4. 

Het MER is primair bedoeld om de milieueffecten van een initiatief in beeld te brengen. In ons MER hebben 
wij veel meer onderzocht, onder andere de gevolgen van het beschermingsbeleid voor andere functies. In de 
afweging en keuze van gebieden hebben wij veel aspecten meegenomen. Wij vinden dat we hiermee een 
integrale afweging hebben gemaakt, die op dit moment nodig is voor het kiezen van gebieden. Zie verder 
paragraaf 4.3 en 4.4 van deze reactienota. De Commissie m.e.r. concludeert dat wij in de m.e.r.-procedure 
zeer uitgebreid en zorgvuldig onderzoek hebben gedaan dat verder gaat dan nodig is voor het besluit over de 
drinkwaterreserveringsgebieden. En dat op basis van de informatie in het MER een onderbouwd besluit 
genomen kan worden. Zie ook hoofdstuk 2 van deze reactienota. In het vervolgproces zullen we 
gebiedskenmerken en omgevingsaspecten in meer detail meenemen.

5. 

Vastleggen van reserveringsgebieden is nodig om duidelijkheid te scheppen voor Gelderland en de 
drinkwatervoorziening. Het drinkwaterreserveringsgebied Apeldoorn-Noord is nodig om voldoende 
reserveringsgebieden in het gebied van de Veluwe te hebben. Omdat het drinkwaterreserveringsgebied 
Apeldoorn-Noord relatief klein is, is het hele gebied nodig om te zoeken naar een goede inpassing van een 
concrete winlocatie. Het ontwikkelen van een drinkwaterwinning heeft altijd effect op alle bestaande en 
mogelijk toekomstige ontwikkelingen. Omgekeerd vragen ontwikkelingen van wonen en werken ook weer om 
drinkwater. Drinkwaterreserveringsgebied Apeldoorn-Noord is bij uitstek een gebied waar het vervolgproces 
snel moet worden opgepakt om te komen keuzes voor de toekomstige drinkwaterwinning. Dit moet integraal 
en met gemeente en belanghebbenden worden opgepakt. Wij zijn hierover al ambtelijk en bestuurlijk in 
overleg met uw gemeente. Er lopen al diverse onderzoeken. Wij zien de gemeente als een belangrijke partner 
om tot een goede inpassing te komen van nieuwe en bestaande drinkwaterwinningen in hun omgeving.

6. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 114

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener vindt het onverstandig om het gebied Zeddam-Ulft aan te wijzen voor waterwinning.

Indiener geeft aan dat mocht er bij verkoopplannen blijken dat potentiële kopers afhaken bij het 1. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 178 van 489



onderkennen van de wijziging voor waterwinning van het land, dit al een vorm van schade is die meteen al in 
de tonnen loopt. Mocht blijken dat de boerderij van indiener afgewaardeerd wordt omdat de bestemming 
deels gewijzigd is, dan heeft dit gevolgen voor de zekerheid van de bank en dient indiener hiervoor 
maatregelen te treffen.

Het bedrijf van indiener ligt in een zoeklocatie voor windenergie. Mocht blijken dat een eventuele 
ontwikkeling van windenergie niet mogelijk is door de aanwijzing voor waterwinning dan wil de indiener die 
gederfde inkomsten vergoed zien door Vitens.

2. 

Antwoord
Met de aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden wijzigt de bestemming in het bestemmingsplan 
van de gemeente niet. Wel komen er regels voor de bescherming van het grondwater. Zie voor schade en 
nadeelcompensatie hoofdstuk 10 van deze reactienota.

1. 

Windenergie is mogelijk in de drinkwaterreserveringsgebieden als aan algemene regels wordt voldaan. Zie 
paragraaf 9.1 van deze reactienota.

2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 115

Indiener: Maatschap Dorresteijn

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 

2. 
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beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk 

Reactienummer: 116

Indiener: Boomkwekerij J. Bunt V.O.F.

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
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Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk 

Reactienummer: 117

Indiener: C B &P Boomkwekerijen Opheusden VOF

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 
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Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 118

Indiener: Rentmeesterskantoor Korevaar

Samenvatting
Indiener maakt bezwaar tegen het klakkeloos overnemen van de 30% groei doelstelling van het Rijk. 
Indiener onderbouwt dat met cijfers en rapporten. Geeft hierbij aan dat de drinkwaterwinning de laatste 30 
jaar niet sterk mee is gegroeid met de sociale en economische ontwikkeling.

1. 

Indiener geeft aan dat de grootte van de reserveringsgebieden niet in verhouding staan met de 
uitbreidingsopgave van de drinkwaterwinning. Andere functies worden belemmerd.

2. 

Indiener verzoekt om de eigendommen van zijn cliënt nabij Wilp uit de begrenzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied Deventer-Zutphen te verwijderen.

3. 

Antwoord
De door u genoemde rapporten en databronnen zijn bij ons bekend. Voor het veiligstellen van de 1. 
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drinkwatervoorziening is lange termijn beleid nodig. Scenario studies kunnen daarbij houvast geven. Bij 
vraagontwikkelingen moet er rekening worden gehouden met bandbreedtes. Het Rijk heeft ons gevraagd 
om met de meest extreme ontwikkeling van de vraag rekening te houden. Samen met Vitens is dit in het 
begin van het proces gecheckt met hun ervaringen. De conclusie was dat dit scenario een goed richtsnoer is. 
De opgave is voor Gelderland verder ingevuld voor drie regio's Veluwe, Rivierengebied en Oost-Gelderland. 
De opgave van 30% is dus goed onderzocht en vertaald in een opgave per regio. Omdat in mogelijk winbare 
hoeveelheid per reserveringsgebied ook nog onzekerheden zitten die dan meestal zo uitwerken, dat er minder 
kan worden gewonnen, is er voor gekozen om meer gebieden aan te wijzen.
Een groot reserveringsgebied geeft de mogelijkheid om binnen dit gebied samen met betrokkenen een locatie 
te vinden die het best past in het gebied. Bij een klein gebied ligt de locatie al bijna vast. Keerzijde van grote 
gebieden is dat de beschermingsregels over een groot gebied gaan gelden. Hier een evenwicht in zoeken is de 
opgave van dit besluit. Zie verder paragraaf 3.3 en 5.2 van deze reactienota. De meeste functies en 
activiteiten zijn mogelijk in de drinkwaterreserveringsgebieden. Soms is een melding of een vergunning 
nodig. Voor melkveehouderijen zijn er in kwetsbare reserveringsgebieden geen beperkingen in normaal 
gebruik van mest, gewasbeschermingsmiddelen en grondwater. Zie ook hoofdstuk 7 van deze reactienota.

2. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing kunnen wij niet honoreren omdat anders de mogelijkheden 
voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt.

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren

Reactienummer: 119

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener is tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Betuwe-West-Buren vanwege:

waardevermindering bedrijf1. 

mogelijk lastiger uitvoeren melkveebedrijf2. 

Antwoord
Voor schade zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.1. 
We hebben naar aanleiding van de zienswijzen een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 8 van 
deze reactienota. Wij gaan er van uit dat een normale bedrijfsvoering voor een melkveehouderij goed 
mogelijk blijft. 

2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 120

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 2. 
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de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 121

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 

1. 
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ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 122

Indiener: VANGOUD ADVOCATEN B.V.
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Samenvatting
Indiener dient een zienswijze in namens acht cliënten als belangengroep Andelst-Herveld. Indiener geeft aan 
dat cliënten zijn overvallen door het voornemen tot aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-
Slijk-Ewijk op de gronden van cliënten. Indiener brengt het volgende naar voren:

Indiener verzoekt tot het stellen van een nadere termijn voor het aanvullen van deze zienswijze. De 
aanvulling is hier toegevoegd vanaf punt 17.

1. 

Cliënten zijn eigenaar/pachter van gezamenlijk ongeveer 498 hectare grond (akkerbouw, fruitteelt, 
grasland). Zij exploiteren hun bedrijf in dit drinkwaterreserveringsgebied en wonen hier ook allemaal. De 
aanwijzing leidt direct tot vergaande beperkingen. Het toekomstperspectief van de bedrijven wordt in gevaar 
gebracht. De inbreuk op de bedrijfsvoering en de waardedaling (van de grond) is al een feit voordat de 
daadwerkelijke grondwateronttrekking plaatsvindt.

2. 

De ondernemingen van cliënten staan op de lijst (artikel 4.34b) van 'verboden grondwaterbedreigende 
activiteiten' waarvoor een vergunningplicht geldt. Het toetsingskader is onbekend. Direct bij de 
inwerkingtreding zijn de activiteiten van de ondernemingen 'bevroren' en is de huidige flexibiliteit weg. 
Een agrarisch ondernemer die op enig moment besluit om te stoppen met zijn veehouderij kan niet (zonder) 
meer een doorstart maken met een akkerbouwtak, omdat nieuwe activiteiten verboden zijn. Dit is 
ontoelaatbaar. Cliënten verzoeken om hun ondernemingen en activiteiten van de lijst te halen.

3. 

Het overgangsrecht is onduidelijk. Dit luidt: 'De artikelen 4.34a, 4.34b en 4.34j, eerste lid, zijn niet van 
toepassing op een grondwaterbedreigende activiteit, die vóór 1 juli 2022 rechtmatig werd verricht, mits die 
activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals deze werd verricht vóór 1 juli 2022'.  

Wat wordt bedoeld met 'rechtmatig verricht'?•

Had in plaats van 'mits' hier misschien moeten staan 'en ook niet voor'?•

Wat wordt precies bedoeld met 'aard en omvang'?•

In de toelichting staat: "Lid 2: Ook voor de verboden activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden 
geldt dat als die al werden verricht op het moment dat die beschermingsgebieden voor het eerst in het 
leven werden geroepen, ze in beginsel niet verboden zijn".   Wat moet worden verstaan onder 'in 
beginsel niet verboden'? 'In beginsel niet verboden' is ook volstrekt rechtsonzeker.

•

4. 

De regeling werpt zijn schaduw vooruit en zorgt ook direct voor omvangrijke schade. Daar komen de 
verboden, de meldingsplicht en de vergunningplicht nog bij. In de toelichting op de Omgevingsverordening 
ASV is geen enkele aandacht voor de schade die deze permanente reservering veroorzaakt. Daarmee staat 
vast dat de provincie het aspect schade niet bij de belangenafweging heeft betrokken. Dit dient de 
provincie alsnog te doen door een inventarisatie te maken van de veroorzaakte en nog te veroorzaken schade. 
Als deze stap wordt overgeslagen, handelt de provincie in strijd met artikel 3:2 en artikel 3:4 Awb. Cliënten 
vragen de provincie om de feitenverzameling en belangenafweging alsnog te doen. Cliënten menen dat de 
schade op voorhand zo groot is, dat de aanwijzing onevenredig is.

5. 

Cliënten willen compensatie voor de veroorzaakte schade. De verwijzing naar de regeling onder de Waterwet, 
naar aanleiding van vragen tijdens de informatiebijeenkomst, is onvoldoende omdat de schade hier al 
voortvloeit uit de aanwijzing van de gebieden en de vergaande beperkingen daarbij. Het verbaast cliënten 
ook, dat in de beantwoording op de vragen wordt gezegd, dat er een nieuwe regeling onder Omgevingswet 
wordt gemaakt en vervolgens wordt gezegd, dat de provincie nog niet met zekerheid kan zeggen of die op 
dezelfde manier gaat gelden als de huidige regeling. Het is ontoelaatbaar, dat niet duidelijk is welke 
schadevergoedingsregeling onder de nieuwe wet gaat gelden. Cliënten zien dit graag ruim voor de 
besluitvorming hersteld.

6. 
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Cliënten vragen zich daarnaast af waarom een normaal ondernemersrisico van 20% zou moeten gelden, zoals 
in de circulaire bij de Wet milieubeheer. Bij schade als gevolg van (vergunde) wateronttrekkingen (artikel 
7.18 Waterwet) geldt geen aftrek van normaal maatschappelijk risico, terwijl de gebiedsreservering daar juist 
op gericht is.

7. 

Uit de toelichting op de keuze voor oevergrondwaterwinning naast waterwinning onder beschermende 
kleilagen blijkt dat men in Gelderland ervaring wil opdoen met oevergrondwaterwinning en inzicht wil 
krijgen in de mogelijkheden en obstakels. Dit experimentele karakter kan niet de inbreuk op de 
eigendommen en rechten van cliënten rechtvaardigen. De provincie moet eerst een proportionaliteitstoets 
doen. Door concreter onderzoek te doen vóórdat beperkingen worden opgelegd, kan onnodige schade als 
gevolg van veel te grofmazig juridisch instrumentarium en een grofmazige ruime gebiedsaanwijzing 
voorkomen worden. Daarbij komt dat oevergrondwaterwinning ook duidelijke nadelen heeft, zoals géén 
beschermende kleilaag in de aanwijzigingsgebieden en end-of-pipe-zuivering.

8. 

Cliënten wijzen er op, dat het waterschap bij de dijkverzwaring langs de hele dijk aan de noordkant een 
waterdicht damwandscherm zet van wel 14 meter diep. Daardoor is het niet mogelijk om oevergrondwater 
binnendijks op te pompen (aan de noordkant). Omdat de damwand zo diep zit, zijn er ook geen 
waterstromen onder de dijk door. Daardoor hoeft er in ieder geval binnendijks aan de noordkant van de 
Waal geen gebied te worden gereserveerd, als er buitendijks oevergrondwater wordt gewonnen. Cliënten 
vragen de provincie om voorlopig van de gebiedsreservering af te zien en eerst nader onderzoek te doen.

9. 

Cliënten gebruiken in eerste instantie oppervlaktewater voor beregening. Maar bij droogte en slechte 
waterbeschikbaarheid valt men terug op grondwater. Cliënten geven aan, dat in hun peilvak van het 
waterschap de wateraanvoer in de watergangen zeer beperkt is. Regels en beperkingen voor nieuwe bronnen 
vormen een gevaar voor de toekomstige bedrijfsvoering. De Omgevingsverordening ASV is voor huidige en 
nieuwe bronnen rechtsonzeker, omdat onduidelijk is welke eisen gelden bij vergunningaanvragen en 
wanneer cliënten te maken krijgen met (beperkend) maatwerk na een melding van een nieuwe of gewijzigde 
bron. Zeer zorgelijk is daarbij het uitgangspunt, dat de waterkwantiteit voor drinkwaterwinning behouden 
moet blijven: Nieuwe grondwateronttrekkingen in een drinkwaterreserveringsgebied krijgen alleen een 
vergunning als de totale effecten van drinkwaterwinning én het nieuwe initiatief als aanvaardbaar worden 
beoordeeld. Cliënten vragen de provincie om buiten twijfel te stellen, dat grondwaterwinning voor 
beregening met bestaande en nieuwe bronnen onder alle omstandigheden blijft toegestaan en niet feitelijk 
onmogelijk wordt gemaakt door de beoogde drinkwaterwinning. Op dit moment ontbreekt ook nog 
onderzoek naar de concrete effecten van de drinkwaterwinning op de mogelijkheden voor beregening met 
grondwater. Cliënten vragen de provincie om vóór de besluitvorming eerst dit onderzoek te doen en de 
belangen van het gebied voor ogen te houden. Een concreet belang in dit verband is bijvoorbeeld, dat het 
(economisch) uitvoerbaar blijft om ook moeilijke teelten als aardappelen en uien te realiseren.

10. 

Gewasbeschermingsmiddelen zijn conform landelijke regelgeving in alle drinkwaterreserveringsgebieden 
toegestaan. Cliënten krijgen graag de bevestiging, dat de (specifieke) zorgplichtbepaling van artikel 4.14 en 
4.15 Omgevingsverordening ASV dit niet anders maakt en vragen de provincie om dit helder in de 
Omgevingsverordening neer te zetten.

11. 

Voor het op of in de bodem brengen van dierlijke meststoffen, compost, anorganische meststoffen, 
kalkmeststoffen of dierlijke uitwerpselen geldt geen meldingsplicht. Hoe verhoudt zich dit tot de beperkingen 
die de nieuwe (specifieke) zorgplichtbepaling met zich mee brengt?

12. 

Cliënten horen graag welke beoordelingsregels worden gehanteerd, als er melding wordt gedaan van een 
andere meststof, zodat zij kunnen begrijpen welke beperkingen er zijn en zij hun bedenkingen naar voren 
kunnen brengen.

13. 

Cliënten krijgen graag inzicht in de maatregelen en voorzieningen die straks gaan gelden voor 'afstromend 
water'. Op dit moment is de impact op de bedrijfsvoering niet te beoordelen, wat in strijd is met de 

14. 
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rechtszekerheid.

Indiener verzoekt om het gehele beschermingsbeleid te heroverwegen. Indiener vraagt om de 
reserveringsgebieden nu niet aan te wijzen en eerst met de stakeholders in het gebied in overleg te gaan. 
Cliënten zijn graag bereid om hun zienswijze toe te lichten en krijgen graag een uitnodiging voor een gesprek.

15. 

Indiener verzoekt om de kosten die cliënten hebben gemaakt in het kader van deze zienswijze, waaronder 
ook de later ingediende notitie van De Bakelse Stroom, te vergoeden. 
 
Namens acht leden van de belangengroep Andelst-Herveld heeft indiener een aanvulling gedaan op de eerder 
ingediende zienswijze. Dit betreft een notitie van De Bakelse Stroom. De conclusies uit de notitie worden 
ingebracht als herhaalde en ingevoegde punten:

16. 

Het plan-MER is erg globaal van opzet: Een analyse op 2 x 2 kilometer niveau en een daaraan verbonden niet 
geobjectiveerde score techniek. Op basis van de grofmazige en op onderdelen ongeschikte opzet vallen er in 
het aanwijzingsproces (op zichzelf geschikte) gebieden af en worden er tegelijkertijd op bedrijfs- en 
perceelsniveau beperkingen opgelegd voor gebieden die op voorhand minder geschikt zijn, zoals het gebied 
Winssen-Slijk-Ewijk. Dit laat zich moeilijk rijmen.

17. 

Het bepalen van de effecten en het vervolgens omzetten naar scores is subjectief, maar wel bepalend voor de 
gebiedstrechtering. Hier kan niet mee worden ingestemd, omdat:

Het wel of niet kwetsbaar zijn van een winning is te allesoverheersend om in een scoretabel te worden 
opgenomen. Alle kwetsbare winningen, waaronder Winssen-Slijk-Ewijk, zouden in de 
selectieprocedure moeten afvallen.

•

De score voor effect op landbouw is nu gebaseerd op de verlaging van de grondwaterstand. Maar dit is 
van veel minder belang ('effect') dan bijvoorbeeld een verbod op het slaan van putten voor beregening 
of het niet kunnen starten van nieuwe activiteiten. Deze notie is in de onderzoeksopzet van Tauw niet 
onderkend.

•

De scores tussen gebieden zijn volstrekt onvergelijkbaar, terwijl een scoretabel dat wel suggereert. Zo 
is de veroorzaakte schade in het geheel niet in beeld gebracht en dus kan de scoretabel ook niet 
gebruikt worden om belangen (van landbouw) af te wegen c.q. verantwoorde keuzes te maken.

•

18. 

De damwand aan de noordzijde van de rivier is niet in het model opgenomen. Daardoor is het aandeel 
grondwater hoger dan berekend. Als gevolg daarvan is de kwetsbaarheid groter omdat dit gebied veel meer 
gaat lijken op een kwetsbare grondwaterwinning.

19. 

Antwoord
Onze reactie op de aanvulling staat in de punten 17 t/m 19.1. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de landelijke wettelijke 
regeling voor nadeelcompensatie.

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent onder meer dat een 
veehouderij en akkerbouw (telen in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden 
in drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota.

3. 

Het overgangsrecht is aangepast. Bestaande activiteiten kunnen zonder aanvullende vergunning of melding 4. 
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door blijven gaan, want de verbodsbepalingen van de nieuwe regels gelden daarvoor niet. Uitbreiding van 
bestaande activiteiten is mogelijk zonder vergunning of melding als deze activiteiten al rechtmatig werden 
verricht vóór 1 januari 2023 en de uitbreiding het risico op aantasting van de kwaliteit van het grondwater 
niet vergroot. Met rechtmatig verricht wordt bedoeld 'legaal uitgevoerd', oftewel dat de activiteiten voldoen 
aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. In de toelichting staat 'in beginsel', omdat lost van het 
overgangsrecht bijvoorbeeld ook sprake is van een zorgplicht waar minimaal aan moet worden voldaan.

Op voorhand zien wij geen onevenredig nadeel als gevolg van de nieuwe regels. Zie hoofdstuk 10 van deze 
reactienota. En als dat voor een individueel geval onverhoopt toch het geval blijkt te zijn, voorziet de 
landelijke wettelijke regeling met betrekking tot nadeelcompensatie eventueel in een gedeeltelijke 
schadevergoeding. Daarbij geldt wel dat pas aanspraak op nadeelcompensatie bestaat als de beperking zich 
daadwerkelijk voordoet. Er wordt (naar huidig recht) geen vergoeding toegekend vanwege de dreiging van  
beperkingen.

5. 

Onder de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5) is er een landelijke 
regeling voor nadeelcompensatie. Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Schade als gevolg van de (grondwaterbeschermings)regels en de beperkingen die daaruit voortvloeien voor 
activiteiten gaat over schade die de overheid rechtmatig veroorzaakt, oftewel nadeelcompensatie. Dergelijke 
schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als de schade uitgaat boven het normale 
maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico. Dit heet de abnormale last . En alleen als de schade 
iemand in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft. Dus de last drukt onevenredig zwaar op een 
beperkte groep burgers of bedrijven. Dit is de speciale last . Schade als gevolg van een (vergunde) 
wateronttrekking gaat niet over schade die een overheid rechtmatig veroorzaakt (nadeelcompensatie), maar 
schade die de initiatiefnemer veroorzaakt en op grond van de daarvoor geldende wettelijke regeling (schade 
bij gedoogplichten; afdeling 15.2 van de Omgevingswet) moet worden vergoed aan de benadeelde. Het betreft 
dus twee verschillende soorten schadevergoedingsregelingen.

7. 

Als eerste merken wij op dat oevergrondwaterwinningen bij Vitens een bewezen techniek is (niet 
experimenteel) die echter nog niet veel is toegepast doordat in het verleden nog meer mogelijkheden 
beschikbaar waren voor de conventionele grondwaterwinning. Uit de vergelijking van de mogelijkheden 
(bouwstenen) in het MER komt, dat de gebieden voor oevergrondwaterwinning een goede optie zijn. In de 
meeste delen van Gelderland is er geen optie om onder een diepe beschermende kleilaag de 
drinkwatervoorziening te realiseren. De nadelen van oeverwinning zoals het niet kunnen benutten van een 
diepe beschermende kleilaag, en een zwaardere eindzuivering zijn bekend, maar ook onvermijdelijk. Het 
veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening voor de toekomst kan helaas niet zonder mogelijke 
effecten of invloed op eigendommen en rechten van belanghebbenden worden gerealiseerd. Wel kan hier zo 
goed mogelijk rekening mee worden gehouden. Het was niet mogelijk om nog gedetailleerder onderzoek te 
doen én tijdig voldoende gebieden te beschermen voor de drinkwatervraag. Daarvoor is een getrapte aanpak 
nodig zie paragraaf 3.3 van deze reactienota. Zie ook hoofdstuk 4 van deze reactienota over het 
vervolgproces. Verder zijn de beschermingsregels naar aanleiding van de zienswijzen aangepast waardoor er 
minder beperkingen zijn voor de belanghebbenden. Zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

8. 

De door u genoemde damwand is in hydrologisch opzicht geen obstakel. Een oevergrondwaterwinning zal 
hier ruim onder zitten, bijvoorbeeld op 25 meter diepte. Er is daarom geen reden om een deel van het 
reserveringsgebied niet te reserveren. Verder verwijzen wij ook naar paragraaf 4.7 van deze reactienota over 
een vervolgstap naar inperking van de gebieden. 

9. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk met een melding. Bestaande beregeningsputten 
kunnen blijven. Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota. 
De algemene regel is dat risico’s voor de grondwaterkwaliteit moeten worden voorkomen. Wanneer een 
initiatiefnemer straks een melding doet via het digitaal stelsel omgevingswet (DSO), krijgt hij te zien welke 
maatregelen genomen kunnen worden om te voldoen aan deze algemene regel. Andere maatregelen zijn ook 

10. 
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mogelijk, maar dan moet de initiatiefnemer aantonen dat ook die maatregelen geen nadelige gevolgen 
hebben voor de kwaliteit van het grondwater. Als de provincie vindt dat de maatregelen onvoldoende zijn, 
dan zal aanvullende maatregelen vragen en vastleggen als maatwerkvoorschrift. Zie paragraaf 7.1 van deze 
reactienota. 
Vergunningen voor grondwateronttrekking voor beregening worden verleend door het waterschap. De 
provincie is vergunningverlener voor onttrekkingen van meer dan 150.000 m³ per jaar. Bij aanvragen voor 
nieuwe grondwateronttrekkingen van meer dan 150.000 m³ per jaar beoordeelt de provincie of deze de 
mogelijkheden voor de openbare drinkwatervoorziening niet verkleinen en of de vergunning verleend kan 
worden. 
We merken op dat met het aanwijzen van de drinkwaterreserveringsgebieden nog geen onttrekking van 
grondwater voor drinkwater plaatsvindt. Er zijn nu dus nog geen effecten op de mogelijkheden voor 
beregening met grondwater. Gedetailleerder onderzoek wordt gedaan in de project-m.e.r.-procedures voor 
het zoeken naar concrete winlocaties.
Gewasbeschermingsmiddelen zijn conform landelijke regelgeving in alle drinkwaterreserveringsgebieden 
toegestaan. De (specifieke) zorgplichtbepaling van artikel 4.15 van de omgevingsverordening maakt dit niet 
anders.

11. 

Het op of in de bodem brengen van reguliere meststoffen blijft zonder meer toegestaan conform de daarvoor 
geldende landelijke regels. De (specifieke) zorgplicht kan bijvoorbeeld een rol spelen bij calamiteiten of 
illegaal gebruik.

12. 

Zie paragraaf 7.5 van deze reactienota. Het op of in de bodem van overige organische meststoffen is niet 
langer verboden, maar er gaat wel een meldingsplicht en een algemene regel gelden dat er geen nadelige 
gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater mogen zijn. Bij de melding moet de initiatiefnemer aantonen 
dat de meststoffen de grondwaterkwaliteit niet negatief beïnvloeden. Als de provincie de risico’s van deze 
meststof voor het grondwater niet aanvaardbaar vindt, mogen deze stoffen alsnog niet worden gebruikt in 
het kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied.

13. 

Wij hebben de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie paragraaf 7.7 van deze reactienota. 
De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet voor landbouwgronden (tenzij er een 
zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

14. 

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om deze 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in de gebieden te beschermen. Bij de 
project-m.e.r. voor het zoeken naar de precieze plek voor de drinkwaterwinning hoort ook een gebiedsproces, 
waarbij lokale partijen en belanghebbenden betrokken worden. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota.

15. 

We vinden het belangrijk om de mening van inwoners over ons beleid te horen. Daarom geven we aan 
iedereen de kans op onze ontwerpbesluiten te reageren door het ontwerpbesluit ter visie te leggen. Wij 
stellen geen vergoeding beschikbaar voor de kosten die gemaakt worden voor het indienen van een 
zienswijze. 
 
Reactie op aanvulling:

16. 

Om op de schaal van heel Gelderland de door het rijk gevraagde aanvullende strategische voorraden te 
kunnen kiezen is een getrapte benadering onvermijdelijk. Dat betekent ook van grof naar fijn en eerst op 
basis van het plan-MER de zoekgebieden selecteren, en vervolgens op basis van een project-m.e.r. en een 
gebiedsproces in meer detail zoeken naar de uiteindelijke winlocatie. Zie verder paragraaf 3.3 en 5.1 van deze 
reactienota.

17. 

 

Het laten afvallen van alle kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden is geen optie omdat het er toe 
zou leiden dat er niet voldoende drinkwater kan worden gewonnen. Zie verder paragraaf 4.4. van deze 
reactienota.

•

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk met een melding. Zie ook paragraaf 11.3 van 
deze reactienota.

•

18. 
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Wij hebben de beperkingen door het beschermingsbeleid voor andere functies in beeld gebracht in het 
MER en meegenomen bij de afweging en keuze van gebieden. Eventuele schade kan niet op voorhand 
bepaald worden, want dit is sterk afhankelijk van de individuele situatie. Zie verder hoofdstuk 10 van 
deze reactienota.

•

Het is nog onbepaald aan welke zijde van de damwand een oeverwinning zal worden ontwikkeld. Op dit 
moment zijn daar geen besluiten over genomen. Zowel opties binnendijks als buitendijks en zowel de noord- 
als zuidoever behoren tot de mogelijkheden. Overigens steken deze damwanden niet zo diep en hebben ze op 
de grondwaterstroming ter hoogte van mogelijke bronnen (bijvoorbeeld 25 meter diep) geen grote invloed.

19. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 123

Indiener: Glastuinbouw Nederland Gelderland West

Samenvatting
In de gemeente West Betuwe liggen in Tuil en Est een tweetal moderne glastuinbouwclusters. Indiener vraagt om 
deze glastuinbouwclusters uit het drinkwaterreserveringsgebied te halen.

Indiener maakt zich grote zorgen over de drinkwaterreserveringsgebieden in en nabij deze glastuinbouwclusters 
omdat:

De glastuinbouwsector wil in 2040 volledig klimaat-neutraal produceren. Bodemenergiesystemen, zoals 
onder andere geothermie, vormen een belangrijk onderdeel in de energietransitie. 

1. 

De glastuinbouw heeft voor hoogwaardig gietwater naast hemelwater ook grondwater nodig is.2. 

Inzet van de bodem is cruciaal voor wateropslag van overtallig hemelwater.3. 

Antwoord
In het minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied Tielerwaard zijn bodemenergiesystemen mogelijk 
boven de diepe beschermende kleilaag. Geothermie is niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2, 9.3 en 9.4 
van deze reactienota.

1. 

Boven de diepe beschermende kleilaag is het met een melding mogelijk om nieuwe beregeningsputten aan te 
leggen. Bestaande beregeningsputten kunnen blijven. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

2. 

De opslag van hemelwater in de bodem bij glastuinbouw is bij ons bekend als innovatieve techniek om de 
waterbeschikbaarheid te verbeteren en is uit oogpunt van klimaatrobuustheid een positieve ontwikkeling. 
Ook is bekend dat deze techniek nog onderwerp van discussie is (er lopen pilots met monitoring o.a. in 
Noord Brabant), met name hoe de techniek kan worden toegepast zonder nadelige beïnvloeding van het 
grondwater. Zie verder hoofdstuk 8. Verder zijn de bestaande regels die ook buiten de reserveringsgebieden 
gelden van toepassing: 
zie o.a. helpdeskwater.nl onderwerp lozen naar de bodem.

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Deventer-Zutphen
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Reactienummer: 124

Indiener: agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom

Samenvatting
Agrarische natuurvereniging Veluwe IJsselzoom (VIJZ) begrijpt dat drinkwatergebieden nodig zijn maar wil voor 
een zorgvuldige besluitvorming het huidige natuurbeheer onder de aandacht brengen. Indiener noemt de volgende 
punten:

In het voorgenomen drinkwaterreserveringsgebied Deventer-Zutphen liggen de deelgebieden Voorsterklei en 
Wilpseklei. In deze gebieden wordt een speciaal beheer uitgevoerd voor de weidevogels en voor botanisch 
beheer. De watervoorziening is daarbij essentieel voor het habitat (leefgebied). Dit is van belang voor de 
voedselvoorziening van de weidevogels en hun kuikens. Een verlaging van de grondwaterstand, met 
verdroging in deze gebieden als gevolg, is voor VIJZ niet acceptabel.

1. 

In het noordelijk deel van de Wilpseklei heeft VIJZ in samenwerking met de agrarische bedrijven een 
beheerplan uitgevoerd. Via beheercontracten met de Provincie Gelderland is er veel in de 
weidevogelstand geïnvesteerd. Er is ook een botanische doelstelling. Voor de aanwezige 
glanshaverhooilanden en stroomdalgraslanden kan een verlaging van de grondwaterstand negatieve 
gevolgen hebben.

2. 

In het nieuwe buitendijksgebied van de Voorsterklei is een nieuw beheergebied ontwikkeld. In samenwerking 
met provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Vogelwerkgroep Zutphen, Landgoed Beekzicht en 
de pachters wordt ook hier een weidevogelbeheer uitgevoerd. Omdat er een nieuwe dijk is aangelegd is het 
gebied afgesloten van watertoevoer via de Veluwse beken. Daarom is er een plan in voorbereiding om de 
watertoevoer weer mogelijk te maken en water ook langer vast te houden. Ook op de Voorsterklei zijn 
kostbare botanische gebieden. Zowel vogels als flora zullen slecht reageren op een verlaging van de 
grondwaterstand.

3. 

Antwoord
Het lijkt tegenstrijdig, een waterwinning in een uiterwaardengebied met veel water afhankelijke natuur en 
landschapswaarden. Het antwoord ligt in de kracht van de rivier. De rivierdynamiek is veel bepalender voor het 
watersysteem en het grondwater dan een eventuele nieuwe winning. Tijdens het proces van studie is al bekeken hoe 
het zit met de glanshaver hooilanden. Deze graslanden liggen vooral op hoge delen van het uiterwaardenlandschap 
en zijn afhankelijk van een bepaalde overstromingsfrequentie en niet van het grondwater. 

Bij de locatiekeuze voor een eventuele nieuwe overwinning wordt er natuurlijk rekening gehouden met de 
bestaande waarden en daar hoort een passende beoordeling van de habitattypen bij en de mogelijke effecten op het 
watersysteem en de daarvan afhankelijke waarden. Onderdeel daarvan zijn waar mogelijk ook mitigerende 
maatregelen met watertoevoer en water vasthouden. Wij verwachten dat een toekomstige oevergrondwaterwinning 
goed is in te passen in een systeem dat wordt bepaald door rivierdynamiek. Wij verwachten daarom geen nadelig 
effecten op de botanische waarden en het weidevogelbeheer.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 125

Indiener: Fa. Gebr. Van Haarlem en Zn.

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 1. 
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100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 126
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Indiener: Fa. Gebr. Van Haarlem en Zn.

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.
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Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 127

Indiener: Fa. Gebr. Van Haarlem en Zn.

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 195 van 489



We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 128

Indiener: Fa. Gebr. Van Haarlem en Zn.

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 
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Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 129

Indiener: Fa. Gebr. Van Haarlem en Zn.

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 
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Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Algemeen

Reactienummer: 130

Indiener: LTO Noord

Samenvatting
De beschikbaarheid van voldoende zoetwater voor alle gebruiksfuncties is een actueel thema in onze provincie. LTO 
Noord ondersteunt dan ook dat de zoektocht naar drinkwaterwinningen nu meer prominent aan de orde komt en 
een onderwerp van gesprek is voor de gehele maatschappij. LTO Noord heeft de volgende opmerkingen:

Voor de land- en tuinbouw is het beschikken over voldoende zoetwater (niet te weinig, niet te veel) 
van belang voor de grondgebonden productie. Ook de waterkwaliteit is een voorwaarde voor het 
verdienvermogen van de ondernemer. Het vraagt van de sector om zuinig en effectief om te gaan met water. 
De land- en tuinbouwsector draagt hier aan bij door het ontwikkelen van nieuwe gewassen en technische 
innovaties. Het besparen en hergebruiken van water vraagt ook inspanningen van andere gebruikers, zoals 
de industrie en de burger. Indiener roept de Provincie Gelderland op om waterbesparing prominenter op de 
agenda te zetten.

1. 

Bij het vinden van nieuwe locaties is er vooral gekeken naar gebieden die in gebruik zijn door de land-
 en tuinbouw. Indiener denkt dat er juist ook in natuurgebieden (niet Natura 2000) met een juiste inpassing 
mogelijkheden zijn voor drinkwaterwinning zonder nadelige effecten op natuur. Indiener vindt dat je 
dergelijke gebieden niet op voorhand kunt uitsluiten. Verwezen wordt naar de drinkwaterwinning in de 
duinen.

2. 

Indiener ziet vanuit het perspectief van de land- en tuinbouw niets terugkomen over de impact van 
winningen op de bedrijfsvoering. Een drinkwaterwinning heeft over het algemeen een redelijk grote impact 
op de sector, zeker op de hoge droge zandgronden, maar ook in gebieden met kapitaal intensieve teelten.

3. 

In verschillende bestaande drinkwaterwingebieden in overwegend agrarische gebieden is in de loop van de 
jaren een intensieve samenwerking ontstaan tussen verschillende partijen. In een aantal gevallen is er een 
wisselend beeld van de ervaringen en het vertrouwen in het drinkwaterbedrijf. Van groot belang blijft dat de 
Provincie Gelderland als toezichthouder en vergunningverlener zichtbaar aanwezig is in de contacten en 
uitwerking van projecten en ruimtelijke opgaven. Indiener werkt graag verder aan verbetering van het proces 
en noemt graag een aantal inspanningen rond drinkwaterwinning:

De samenwerking in het terugdringen van nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in 
kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. LTO Noord vindt het belangrijk dat deelnemers 
voldoende ruimte krijgen voor het nemen van maatregelen;

•

Er is een systeem van compensatie (landelijk gecoördineerd door het ACSG) voor de effecten van 
verdroging. Maar agrariërs hebben meer aan een goede wateraanvoer en -beschikbaarheid dan aan 
compensatie. Niet overal is optimale wateraanvoer mogelijk. Maar het is wel belangrijk 
dat mitigerende maatregelen ook op gebiedsniveau onder de aandacht blijven;

•

4. 
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De landbouw heeft ook een heel belangrijke functie bij het vasthouden en infiltreren van water. 
Landbouwgrond voegt veel meer water aan het grondwater toe dan bos of natte natuur. Vooral omdat 
de verdamping veel minder is.

•

De beschikking over voldoende kwalitatief zoetwater is een maatschappelijke opgave. Deze opgave mag niet 
afgewenteld worden op individuele agrarische ondernemers. Indiener roept de provincie op om samen naar 
handelingsperspectief voor agrariërs te zoeken. Positieve prikkels zijn effectiever en duurzamer dan 
dwingende en/of beperkende regels. Dat geldt ook voor het bodem- en waterbeheer. Indiener voorziet in een 
aantal gebieden als gevolg van de reserveringen onevenredige schade voor het grondgebruik en 
het ondernemerschap.

5. 

De ambities en opgaven van de Provincie Gelderland op het vlak van klimaatadaptatie, waterveiligheid, 
waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterketen en stikstof zijn hoog. Indiener ziet dat dit plan los staat van veel 
van deze opgaven zowel op regionaal als provinciaal niveau. Indiener roept de Provincie Gelderland 
daarom op om voor het vervolg meer gebiedsgericht en meer in samenhang met andere opgaven 
met ruimtelijke impact de verbinding op te zoeken.

6. 

Naast de gebiedsspecifieke situatie (hoge zandgronden, laag gelegen polders) stellen ook de soort teelt of 
gewas verschillende eisen aan de waterbeschikbaarheid. In het planMER in paragraaf 8.2 staat 
dat de kapitaalintensieve teelten steeds minder grondwaterafhankelijk zijn. De land- en tuinbouw is continue 
aan het innoveren en op zoek naar verbeterde watergiftsystemen. Maar het beeld dat gegeven wordt dat er 
steeds minder behoefte is aan grondwater is niet juist. In bepaalde gebieden en teelten is er behoefte aan 
kwalitatief goed grondwater. Daarmee is de vraag of de ontwikkeling van een reservering tot 
een drinkwaterwingebied in bepaalde gebieden wel haalbaar is. In het planMER is de haalbaarheid gericht 
op (model)studies en rekenmodellen. Indiener roept de Provincie Gelderland daarom ook op om de 
ruimtelijke claims van de reserveringen meer specifieker te onderzoeken op haalbaarheid van exploitatie en 
de effecten op het gebied. Hierbij gaat het om de effecten op het watersysteem, maar ook de effecten voor de 
huidige en toekomstige gebruiksfuncties van een gebied. Indiener vraagt de provincie ook kritisch te kijken 
naar de grootte van de reserveringen en niet onnodig reserveringen op gebieden te laten rusten.

7. 

Indiener vindt het goed dat het Veluweconcept voortvarend wordt opgepakt en wordt graag betrokken bij het 
verdere onderzoek. Indiener zou graag willen dat de redenering 'aanvoeren wat je gaat onttrekken' ook voor 
andere winning gaat gelden. Indiener vindt het een goede ontwikkeling dat er meer ruimte komt voor 
oeverwinning. Indiener pleit wel voor nadere verkenningen in verband met de mogelijke 
droogtegevoeligheid. Indiener vraagt zich ook af of alle opgaven voor Hoogwaterbeschermingsprogramma 
wel samen kunnen gaan met oeverwinningen.

8. 

De artikelen in het beschermingsbeleid voor kwetsbare reserveringsgebieden over het gebruik van 
meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn moeilijk te interpreteren en onlogisch van opbouw. 
Indiener vindt het doen van een melding overigens bureaucratisch van opzet en begrijpt de achtergrond 
daarvan niet. Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt verwezen naar de landelijke 
regels. Het is nu niet mogelijk om te overzien welke middelen dan niet toegestaan zouden zijn. In een aantal 
gevallen gaat het ook om specifiek gebruik. Bovendien wijzigt het College voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden jaarlijkse de verschillende toegelaten middelen. Indiener 
constateert hier een groot punt van zorg bij met name de meer kapitaal intensieve teelten, met name ten 
aanzien van het toekomstperspectief.

9. 

In het planMER staat niets over de termijn van de reservering. Indiener vraagt zich af of dit verstandig is. 
Een goede ruimtelijke ordening maakt duidelijk aan de burger wat er kan en niet kan, maar laat niet zonder 
duur planologische reserveringen op een gebied liggen.

10. 

Het watersysteem in het Rivierengebied is in vergelijk met andere gebieden een watersysteem met 
overwegend voldoende water. Maar gezien de ervaringen van de drie droge zomers en de toegenomen 

11. 
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watervraag (lees ook de ASV) die op het gebied afkomt, vindt indiener dat het Rivierengebied een nog 
robuuster watersysteem nodig heeft, rekening houdend met huidige functies en wensen voor de toekomst.

Indiener vindt het kunnen gebruiken van grondwater een voorwaarde om land- en tuinbouw mogelijk te 
houden.  Indiener is voorstander om te gaan werken met de waterbalans, waardoor meer inzichtelijk wordt 
wat en door wie wordt geleverd tegenover wat en door wie wordt onttrokken. Voor het gebruik van 
grondwater worden door gecertificeerde bedrijven bronnen aangelegd. De dieptes variëren per gebied, maar 
over het algemeen wordt wel tot 100 meter geboord. Indiener ziet dat het beschermingsbeleid in bepaalde 
gebieden in het Rivierengebied, bijvoorbeeld de Tielerwaard en Betuwe-West-Buren, met name bij de 
kapitaal intensieve teelten tot problemen kan leiden. Indiener roept de Provincie Gelderland op om te 
onderzoeken welke maatregelen je zou kunnen nemen om toch boringen in kwetsbare gebieden toe te staan 
onder bepaalde (striktere) voorwaarden. En daarnaast te kijken welke alternatieven er zijn, bijvoorbeeld 
voldoende en schoon oppervlakte water.

12. 

De reservering in de Liemers ligt in de invloedssfeer van twee vuilstortlocaties, namelijk Zweekhorst en 
Westervoort. Indiener vraagt zich af of dit wel een juiste keuze.

13. 

Vanuit reserveringsgebieden heeft indiener veel reacties gekregen over de mogelijke schade. Ondernemers 
vrezen dat de claim op het gebied invloed heeft op de waarde van het bedrijf. Het is te voorzien dat bepaalde 
beperkingen in de bedrijfsvoering en mogelijke toekomstige gewaskeuzes/teelten een waardevermindering 
tot gevolg hebben. Indiener vindt hierover niets terug in de ter inzage gelegde stukken. Indiener vraagt de 
provincie een nadere analyse per reserveringsgebied te doen naar de economische schade, bijvoorbeeld een 
risico-/ impactanalyse. Dit kan verder helpen om maatschappelijke kosten-baten in beeld te krijgen. 
Naast economische schade hebben we ook te maken met onzekerheden die niet in geld zijn uit te drukken, 
bijvoorbeeld vragen rondom de continuïteit en bedrijfsopvolging.

14. 

Het milieueffectrapport is omvangrijk. Voor een buitenstaander is het zeer moeilijk te volgen welke 
argumenten doorslaggevend zijn geweest bij de keuzes die gemaakt worden. Indiener vraagt voor de 
vervolgstrategie een meer gebiedsgerichte benadering en communicatie.

15. 

Het bestuur van LTO Noord regio Oost is graag bereid om de zienswijze toe te lichten en door middel van een 
werkbezoek zijn ervaringen en inspanningen toe te lichten.

16. 

Antwoord
Waterbesparing is belangrijk. Iedereen en alle partijen spelen hierin een rol en moeten hieraan bijdragen. Zie 
verder paragraaf 3.7 van deze reactienota.

1. 

De huidige aanwijzing gaat om gebieden die met bewezen technieken ontwikkeld kunnen worden voor de 
drinkwaterwinning. De drinkwaterreserveringsgebieden die voor grondwater bedoeld zijn, zijn alle in de 
diepte gezocht, zodat effecten aan maaiveld beperkt zullen zijn. Binnen de studies ter voorbereiding op dit 
besluit is ook het concept wateraccu Veluwe onderzocht. Dit is een veelbelovend concept, maar nu nog te 
onzeker om in het huidige besluit op te nemen. In de adaptieve strategie krijgt dit concept zeker een plek. 

2. 

De drinkwaterreserveringsgebieden voor grondwater zijn vooral in kleigebieden gekozen. De twee grote 
drinkwaterreserveringsgebieden voor grondwater in het gebied Veluwe staan onder invloed van de Veluwe en 
kennen dus veel minder de problemen van de hoge zandgronden zoals in de Achterhoek. Bij de intensieve 
teelten zoals de (laan)boomsector en fruitteelt gaat het vooral om het gebruik van hetzelfde grondwater via 
pompen en niet zozeer om de grondwaterstanden. Het snel komen tot een locatie voor de winning zal bij de 
grote zoekgebieden in het Rivierengebied een oplossing kunnen bieden. Zie hiervoor ook paragraaf 4.7 en 4.8 
van deze reactienota.

3. 

Samenwerking tussen overheid, waterbedrijf en agrarische sector is en blijft van belang voor een duurzame 
drinkwatervoorziening in Gelderland.

4. 
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De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Daarnaast hebben we naar aanleiding van de zienswijzen een aantal 
beschermingsregels aangepast. Zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. Met betrekking tot 
waterbeschikbaarheid zie ook paragraaf 11.3 van deze reactienota. Met betrekking tot schade zie hoofdstuk 10 
van deze reactienota.

5. 

In het vervolgproces voor het zoeken naar de concrete winlocatie is er ruimte om de opgave voor de 
drinkwatervoorziening te verbinden met andere relevante en urgente opgaven.

6. 

Zie het antwoord bij punt 3.7. 

In de adaptieve strategie zullen we verder onderzoek doen naar andere bronnen en concepten. We zullen u 
hierbij betrekken. Met betrekking tot het Veluwe concept zie het antwoord bij punt 2. In onze 
Omgevingsvisie Gaan voor Gelderland en ons Regionaal Waterprogramma geven we aan dat een duurzaam 
watersysteem en een goed voorraadbeheer van grond- en oppervlaktewater essentieel is. In de komende 
jaren gaan we daarmee aan de slag samen met de waterschappen. In het vervolgproces voor het zoeken naar 
concrete winlocaties is verdere afstemming met andere opgaven van belang.

8. 

Er komen geen extra regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Als de precieze locatie van de 
drinkwaterwinning bekend is, wordt een grondwaterbeschermingsgebied aangewezen. Op dat moment gaan 
in dit (vaak kleinere) gebied de extra landelijke regels gelden. 

Er is geen melding nodig voor het gebruik van "reguliere" meststoffen. Naar aanleiding van de zienswijzen 
hebben we de regels voor 'overige organische meststoffen' versoepeld. Deze meststoffen worden vaak 
gebruikt in de biologische land- en tuinbouw. Onder de ter visie gelegde regels was het niet toegestaan om 
deze meststoffen op of in de bodem te brengen. Dit is nu wel mogelijk met een melding. Zie paragraaf 7.5 van 
deze reactienota.

9. 

Zie paragraaf 4.6 en 4.7 van deze reactienota.10. 

Het aanwijzen van drinkwater reserveringsgebieden is het startpunt van het proces om te komen tot een 
duurzaam watersysteem. De komende jaren zullen daar keuzes in gemaakt moeten worden. De agrarische 
sector is daarbij een belangrijke speler. Zie verder ook paragraaf 11.3 en 11.4 van deze reactienota.

11. 

Het boren voor het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk met een melding. Voor de minder 
kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden Tielerwaard, Betuwe-West-Buren en Gelderse Vallei geldt wel dat 
niet in en door de diepe beschermende kleilaag geboord mag worden. Dit is van belang voor de bescherming 
van het grondwater er onder. Boven de diepe beschermende kleilaag kan wel grondwater worden 
gewonnen. Met de aanwijzing van de drinkwaterreserveringsreserveringsgebieden stellen wij geen regels 
voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken wordt. Het is duidelijk dat bepaalde intensieve teelten 
hetzelfde diepe grondwater willen gebruiken dat ook voor drinkwater geschikt is. Snel komen tot 
locatiekeuze voor de uiteindelijke winning kan hierbij helpen. Maar ook los daarvan is het zoeken naar 
oplossingen voor de waterbeschikbaarheid voor alle functies van belang. Wij zijn hierover al het gesprek 
gestart met de laanboomsector en fruitteeltsector.

12. 

Binnen het proces van locatiekeuze wordt hier rekening mee gehouden.13. 

Zie het antwoord bij de punten 5, 9 en 10.14. 

De Commissie m.e.r. heeft aanbevolen om een oplegnotitie bij het MER te maken, waarin is opgenomen hoe 
de informatie over de milieueffecten is gebruikt om te komen tot dit besluit. Wij hebben zo'n oplegnotitie 
gemaakt. Verdere gebiedsgerichte uitwerking gebeurt in de project-m.e.r. procedures van Vitens. Daarbij 
hoort ook een gebiedsproces, waarin belanghebbenden worden betrokken. Daarnaast nemen wij de 

15. 
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belangenvertegenwoordigers op het niveau van Gelderland-breed mee in het proces van de adaptieve 
strategie.

Wij hebben naar aanleiding van de zienswijze met LTO en LTO Noord gesproken. Ook in het vervolgproces 
nemen wij u mee.

16. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Tielerwaard

Reactienummer: 131

Indiener: gemeente Tiel

Samenvatting
De gemeente Tiel heeft de volgende punten:

Door de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Tielerwaard is in de toekomst WKO (Warme 
Koude Opslag) beperkt tot circa 35 meter beneden maaiveld. Uit onderzoek van IF Technology blijkt dat 
daarmee toepassing van WKO niet mogelijk is in dit gebied. Het voornemen van de provincie is daardoor een 
grote belemmering voor het streven van de gemeente naar aardgasvrije en duurzame woonwijken. De 
gemeente verzoekt de provincie om het drinkwaterreserveringsgebied zo aan te passen, dat de 
uitbreidingswijk Passewaaij, buurten 9, 10 en 11, er buiten komen te vallen. Deze liggen tegen bestaand 
woongebied aan.

1. 

Het drinkwaterreserveringsgebied ligt binnen de Fruitdelta Rivierenland, het economische speerpunt 
voor de Regio Rivierenland. De gemeente vindt het onduidelijk in hoeverre de bedrijfsbelangen en 
economische belangen van de fruittelers bij het opstellen van de aanwijzing zijn betrokken en gewogen. De 
gemeente vraagt de provincie om voor het nemen van de definitieve beslissing in overleg te gaan met de 
betrokkenen, waaronder de Nederlandse Fruittelers Organisatie en Fruitpact. Dit overleg moet gaan over de 
gevolgen voor de fruittelers en financiële compensatie bij waardedaling van de betrokken bedrijven.

2. 

Antwoord
Uw verzoek met betrekking tot Passewaaij buurt 9, 10 en 11 is maar een hele kleine aanpassing. Deze tast de 
zoekruimte en optimalisatiemogelijkheden voor de uiteindelijke winlocatie niet wezenlijk aan. Wij kunnen 
instemmen met uw verzoek.

1. 

Wij zijn in overleg met de fruitsector om onduidelijkheden weg te nemen en te bespreken welke 
mogelijkheden er al dan niet zijn. Ook in het vervolgproces zullen wij de belanghebbenden, waaronder de 
fruitsector, betrekken. Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.

2. 

Wijzigingen
Wij halen de buurten 9, 10 en 11 van de uitbreidingswijk Passewaaij uit het drinkwaterreserveringsgebied. 
Verder hebben we een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk 

Reactienummer: 132

Indiener: Boomkwekerij Kwint vof

Samenvatting
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Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering:

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes•

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie.

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker.

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren.

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied.

5. 

Antwoord
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3. 

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.  
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden. 

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota.

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota. 

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.
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Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 133

Indiener: Boomkwekerij 't Kempke

Samenvatting
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering:

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes•

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie.

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker.

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren.

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied.

5. 

Antwoord
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3. 

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.  
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden. 

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota.

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 

5. 
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4.7 en 4.8 van deze reactienota. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk 

Reactienummer: 134

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt zich zorgen om de aanwijzing van Slijk-Ewijk als toekomstig oevergrondwaterwingebied om de 
volgende redenen:

Op de bodemdalingskaart in het MER is te zien, dat de bodem rond Slijk-Ewijk op dit moment al zakt. 
Ditzelfde ziet indiener terug in de metingen die Bouwrisk in verband met de dijkversterking Wolferen-Sprok 
ieder half jaar in de buurt verricht. Deze metingen geven aan dat de huizen in de buurt al zakken. Het MER 
geeft voor oevergrondwaterwinning aan, dat er “omdat ze per definitie ondiep onttrekken” al snel sprake is 
van “een gemiddeld tot groot of groot effect op de kans op bodemdaling. Indiener hoort graag of gegevens 
van Bouwrisk worden meegenomen in de uiteindelijke locatiekeuze en zo ja, hoe. Ook hoort indiener graag 
wat voor eventuele maatregelen er ter compensatie van deze bodemdaling genomen kunnen en zullen gaan 
worden.

1. 

De huidige dijkversterking Wolferen-Sprok bestaat uit een verbreding in de grond en een damwand tot flinke 
dieptes. Het waterschap heeft onderzoek gedaan naar de effecten op freatische grondwaterstanden. De 
conclusie hiervan was dat het effect waarschijnlijk niet groot zal zijn, maar dat er wel effect zal 
zijn. Verwachting is dat bij hoogwater het kwelwater afneemt tot zo’n 10% en bij laagwater grondwater 
minder snel zal wegzijgen naar de rivier. In het MER ziet indiener niets van deze verwachtingen terug. 
Indiener hoort graag of dit onderzoek is meegenomen in het MER en zo ja, hoe dan. Zo nee, gaat dit nog 
gebeuren? Volgens indiener moeten deze verwachtingen meegewogen worden om een volledig beeld te 
krijgen van de verwachte effecten van al deze ingrepen.

2. 

Volgens het MER is het voordeel van buitendijkse oevergrondwaterwinning “dat de effecten op land 
binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn dan bij binnendijks gelegen 
puttenvelden”. Dit lijkt indiener dan ook de beste locatie voor de benodigde drinkwaterwinning. In het MER 
staan enkele bezwaren van buitendijkse oevergrondwaterwinning, maar in een dichtbevolkt, reeds dalend 
land als Nederland, is het mogelijk wel de meest toekomstbestendige oplossing. Indiener hoopt de Provincie 
Gelderland uit zorg voor haar nu al wegzakkende inwoners deze oplossing (al dan niet samen met 
Vitens) serieus onderzoekt. Ook als dit mogelijk meer moeite kost.

3. 

Antwoord
Zie paragraaf 11.1. Ter aanvulling: De meeste bodemdaling in het rivierengebied komt door de steeds lagere 
rivierstanden en ook de nog steeds voortschrijdende uitslijting van de rivierbodem, waardoor de laagste 
rivierstanden en grondwaterstanden steeds lager worden. Hiervoor loopt bij het Rijk het project Integraal 
Rivier Management dat beoogt om de steeds verdere bodem uitslijting te stoppen. Bodemdaling is een 
belangrijke opgave waar ook in het waterbeheer aandacht voor is. Bodemdaling kan met het meer 
vasthouden van water en met het verhogen van de waterpeilen worden beperkt. Hoe deze mogelijke 
mitigatiekansen worden ingezet en wat met het oog op de effecten op de omgeving de meest gunstige 
locatiekeuze is zal onderdeel uitmaken van het project-m.e.r. 

1. 

De diepte van de damwanden zijn minder diep dan de gebruikelijke put diepte voor een 
oevergrondwaterwinning. In welke mate er daardoor afgeleide affecten kunnen optreden zal ook in het 
project-m.e.r. nader worden onderzocht. 

2. 
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De optie voor buitendijkse winning wordt serieus onderzocht en is naar oordeel van de provincie in relatie tot 
de effecten op de omgeving ook een goede optie. Dit moet echter wel kunnen omdat de putten niet of maar 
zeer beperkt onder water mogen komen te staan. De veiligheid voor de volksgezondheid en bedrijfszekerheid 
van de putten moeten aan strenge eisen voldoen. 
Zie ook paragraaf 4.8.

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 135

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt bezwaar tegen de aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft vanwege de gevolgen 
voor het agrarisch bedrijf en de toekomst daarvan. Het gaat om:

grondwateronttrekking1. 

gewasbescherming2. 

mest/kunstmest3. 

Antwoord
De aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied betekent niet dat er al grondwater wordt onttrokken 
voor de drinkwatervoorziening. Pas als in het vervolgproces daadwerkelijk een winlocatie gevonden 
is, vergund is en in werking is, is er sprake van grondwateronttrekking.

1. 

In de drinkwaterreserveringsgebieden komen geen extra regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden.

2. 

Reguliere meststoffen kunnen gebruikt worden in de drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 
7.5 van deze reactienota.

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 136

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt bezwaar tegen de aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft vanwege de gevolgen 
voor het agrarisch bedrijf en de toekomst daarvan. Het gaat om:

grondwateronttrekking1. 

gewasbescherming2. 

mest/kunstmest3. 

Antwoord
De aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied betekent niet dat er al grondwater wordt onttrokken 1. 
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voor de drinkwatervoorziening. Pas als in het vervolgproces daadwerkelijk een winlocatie gevonden 
is, vergund is en in werking is, is er sprake van grondwateronttrekking.
In de drinkwaterreserveringsgebieden komen geen extra regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden.

2. 

Reguliere meststoffen kunnen gebruikt worden in de drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 
7.5 van deze reactienota.

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 137

Indiener: NN

Samenvatting
In het werkgebied van LTO de Betuwe valt ook het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk. Indiener 
geeft aan dat waterwinning een algemeen belang is, maar dit niet op een individuele agrarische ondernemer kan 
worden afgewenteld. Indiener vindt dat er verschillende belangen onderbelicht zijn gebleven:

Er wordt te weinig duidelijkheid gegeven over de waardedaling/ compensatie regeling/ planschade van 
agrarische bedrijven. Zodra er een claim op de grond ligt daalt de waarde van een bedrijf of perceel. Dit is een 
belemmering in de bedrijfsvoering. Volgens indiener moet daar een vergoeding voor ingecalculeerd zijn.

1. 

Bij vergunning aanvraag en bij uitbreiding / verbouwing komen er aanvullende eisen zolang deze reservering 
er op blijft, dit brengt extra kosten met zich mee die vergoed moeten worden.

2. 

Er liggen binnen de gemeentegrenzen verschillende kassengebieden. Deze bedrijven staan voor een hele 
grote transitie om een omslag te maken naar duurzame energie. Dan zijn ze juist op de bodem aangewezen 
door warmte koude opslag in de bodem of door middel van geothermie.

3. 

Voor fruitteelt, akkerbouw en melkveebedrijven is het van belang dat grondwater op peil blijft en dat er 
voldoende oppervlaktewater beschikbaar blijft in het groeiseizoen.

4. 

Is er voldoende onderzoek geweest naar bodemdaling?5. 

Antwoord
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.1. 

De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

2. 

Zie hoofdstuk 9 energietransitie in relatie tot de drinkwaterreserveringsgebieden.3. 

Zie paragraaf 11.2 en 11.3 van deze reactienota. 4. 

Zie paragraaf 11.1 van deze reactienota.5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
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Gebied: Betuwe-West-Buren en Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 138

Indiener: Laanboompact

Samenvatting
Het Laanboompact heeft bezwaar tegen het aanwijzen van twee relevante laanboomteeltgebieden, te weten 
Betuwe-West-Buren en Winsen-Slijk-Ewijk, als drinkwaterreserveringsgebied. Indiener vindt dat hierdoor 
het laanboomcluster op slot gaat, met alle sociaal-economische effecten van dien. Indiener geeft de bijdrage 
van de laanboomteelt aan de economie, werkgelegenheid en aankleding van het landschap aan.

1. 

Indiener verzoekt een grondige impactanalyse te laten uitvoeren naar het effect voor de laanboomtelers, het 
laanboomcluster en de brede welvaart in het Rivierengebied. Waaronder de sociale impact op de dorpen, 
kernen en het landschap wanneer de laanboomteelt en het totale laanboomcluster uit deze gebieden 
verdwijnt. Indiener geeft daarbij in overweging om:

de grenzen nauwkeuriger en vanuit gebruiksfunctie te bepalen, opdat het gebied wat op slot gaat zo 
minimaal mogelijk is.

•

de gebieden met de verwachte grootste sociaal-economische impact, waaronder het Rivierengebied, 
eerder verder te onderzoeken, om daarmee de onzekerheid te minimaliseren.

•

2. 

Het Laanboompact voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de Gelderse 
waterproblematiek en draagt daar ook actief aan bij zowel op waterkwantiteit (zuinig omgaan met water) als 
waterkwaliteit (driftreductie, spoelplaatsen). Indiener is van mening dat het laanboomcluster samen met het 
Waterschap en de provincie Gelderland kan werken aan verdere passende oplossingen en gaat hier graag met 
de provincie over in gesprek.

3. 

Antwoord
Wij vinden dat niet in het algemeen gesteld kan worden, dat het gebied op slot gaat. Er komen een aantal 
regels voor bepaalde activiteiten. Dat is nodig om het grondwater te beschermen. De regels kunnen voor 
bedrijven leiden tot administratieve en procedurele lasten (bijvoorbeeld in het geval van een meldings- of 
vergunningsplicht voor bepaalde activiteiten). Ook kan het zijn dat bedrijven investeringskosten hebben door 
het moeten nemen van aanvullende maatregelen. Er zijn maar weinig activiteiten die straks verboden zijn in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Wij denken dat het voortbestaan van de laanboomsector niet afhangt van 
de regels die wij stellen ter bescherming van het grondwater. Overigens hebben wij naar aanleiding van alle 
zienswijzen gekeken of, ten opzicht van ons eerdere voorstel voor regels, de regeldruk verminderd kan 
worden. We hebben een aantal aanpassingen in het beschermingsbeleid gedaan. De regeldruk en 
proceduredruk wordt daardoor minder. Zie hiervoor de hoofdstukken 7 en 8 van deze reactienota.

1. 

Wat betreft de omvang en de begrenzing van de drinkwaterreserveringsgebieden merken wij op, dat 
we voldoende ruimte nodig hebben om binnen de drinkwaterreserveringsgebieden te zoeken naar de beste 
locatie voor een concrete drinkwaterwinning. De drinkwaterreserveringsgebieden moeten nu vastgesteld 
worden om het grondwater te beschermen voor het drinkwater voor de toekomst. Wel gaan wij na de 
vaststelling van de drinkwaterreserveringsgebieden onderzoeken of we de 4 grote 
drinkwaterreserveringsgebieden, waaronder Betuwe-West-Buren, kunnen verkleinen. Zie ook paragraaf 4.7 
van deze reactienota. Daarnaast gaan we na de vaststelling van de drinkwaterreserveringsgebieden verder 
onderzoek doen naar oevergrondwaterwinning in het gebied Winssen-Slijk-Ewijk. Zie paragraaf 4.8 van deze 
reactienota. In het vervolgproces na de vaststelling van de drinkwaterreserveringsgebieden vindt een verdere 
gebiedsanalyse plaats.

2. 

Wij gaan graag met de laanboomsector in overleg om samen te werken aan de Gelderse waterproblematiek. 
Het gesprek hierover is al gestart.

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Liemers-West, Olburgen-Doesburg en Velp-Doesburg

Reactienummer: 139
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Indiener: Landgoed Middachten

Samenvatting
Landgoed Middachten maakt zich grote zorgen om de kwelzone aan de rand van de Veluwezoom op haar landgoed 
met kwetsbare bronbossen en het monumentale park rondom het kasteel met historisch watersysteem en 
monumentale bomen. Een rapport van Eelerwoude maakt onderdeel uit van deze zienswijze en geeft een toelichting 
en achtergrond bij de zienswijze. De volgende punten worden genoemd:

Effecten van uitbreiding van de winning en bestaande winning worden in het MER uitsluitend beschreven 
voor habitattypen van Natura2000 gebied de Veluwe. Effecten op zeer waardevolle GNN-gebieden buiten het 
Natura2000 gebied worden niet beschreven. Dit is een ernstige omissie, aangezien dit ook een zeer 
belangrijk beleidsdoel van de Provincie is.

1. 

Indiener pleit er voor om de effecten van het huidige pompstation Ellecom en de uitbreiding 
van waterwinning in de Havikerwaard integraal te bekijken. In de huidige afweging is deze integrale 
afweging van verschillende maatregelen op natuur- en cultuurwaarden achterwege gebleven.

2. 

De Provincie heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel en 
landgoed Middachten compenserende maatregelen uitgevoerd om de aanvoer van kwelwater naar 
de bronbossen te herstellen. De meetreeksen van peilbuizen geven aan dat de in 2017 genomen 
compenserende maatregelen nog geen duidelijke positieve effecten hebben gehad op de grondwaterstand in 
de hoger gelegen delen van de bronbossen. Daarnaast heeft Middachten de laatste jaren in toenemende mate 
te maken met zeer lage waterstanden in de gracht rondom het huis en kwijnende en stervende 
monumentale bomen in het park. Het lijkt er op dat dit komt door de lage standen van de IJssel in 
combinatie met een afnemende kwelinvloed.

3. 

Vanwege de al optredende negatieve effecten van pompstation Ellecom is indiener tegen uitbreiding van deze 
waterwinning, zoals voorgesteld in het plan-MER ASV. Indiener vindt dat de winning in de 
toekomst aanzienlijk moet worden gereduceerd. Indiener is van mening dat er bij de huidige winning van 
grondwater op de Veluwe-stuwwal geen sprake is van een duurzame winning van grondwater, waarbij er 
grondwater kan worden gewonnen zonder nadelige effecten voor de natte rand van de Veluwe-stuwwal. Het 
is beter om grondwater te winnen op een locatie waar de ecologische effecten van de winning lager zijn dan 
dichtbij de gevoelige rand van de stuwwal (waaronder de Middachter bronbossen en kwelzone in het 
landgoed Hof te Dieren). Een deel van deze kwelzones op meer dan 1,5 - 2 kilometer vanaf de stuwwalrand in 
de Havikerwaard/Beimerwaard is het planMER aangegeven als nieuw kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied Olburgen-Doesburg. Volgens het planMER zijn hier mogelijkheden aanwezig 
voor oeverinfiltratie. Indiener pleit er voor te onderzoeken of verplaatsing van de winning Ellecom naar deze 
gronden in de Havikerwaard/Beimerwaard mogelijk en wenselijk is, op voorwaarde dat dit geen nadelige 
effecten heeft op de andere gebruiksfuncties van het landgoed en andere grondeigenaren. In combinatie met 
het infiltreren van IJsselwater kan hier op een duurzame manier drinkwater 
worden bereid. De grondwaterbel op de Veluwe kan beter worden gebruikt als een reserve-watervoorraad in 
geval van calamiteiten. De infiltratie in de Havikerwaard/Beimerwaard kan eventueel worden gecombineerd 
met peilverhoging in de afgetiggelde gronden in het Broek, wat een bijdrage kan leveren aan het mitigeren 
van ongewenste effecten op de bronbossen. Of Middachten daadwerkelijk wil en kan meewerken aan de 
verplaatsing is afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek en effecten op de gebruiksfuncties in het 
gebied. Hierbij wijst Middachten er op dat de landbouwgronden een belangrijke bijdrage leveren aan de 
instandhouding van de landgoederen.

4. 

Het deel van het nieuw kwetsbaar drinkwater-reserveringsgebied Olburgen-Doesburg gelegen op de stuwwal 
van de Veluwe bij Dieren en Ellecom en in de Havikerwaard bij Hof te Dieren op een afstand van minder dan 
1,5-2 kilometer vindt indiener niet geschikt voor grondwaterwinning vanwege de directe invloed op de kwel 
en grondwaterstand in de natte kwelzone aan de voet van de stuwwal.

5. 

Indiener vindt dat het voornemen om in Gelderland 55 miljoen m3/jaar meer grondwater te winnen niet 6. 
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verenigbaar is met de duurzame instandhouding van de functies natuur, landbouw en bodem. Door een 
prijsprikkel en voorlichting zal de bewustheid van de consument voor de schaarste van drinkwater toenemen. 
Hierdoor is het wellicht niet nodig om in de toekomst 55 miljoen m3/jaar extra aan het grondwatersysteem 
te onttrekken.

Antwoord
In de plan-MER beoordeling van de grondwaterafhankelijke natuur zijn N2000, natte landnatuur en gewone 
grondwaterafhankelijke GNN-natuur meegenomen. Waarbij N2000 en Natte landnatuur zwaarder 
meetelden. De bronbossen vallen onder de natte landnatuur.

1. 

Dit besluit gaat over de aanwijzing van de gebieden Olburgen-Doesburg, Liemers-West en Velp-Doesburg (de 
naam van deze laatste wordt gewijzigd in Velp-Rheden). Het gaat niet over de bestaande winning Ellecom. 
Op basis van de visie van het Waterschap Rijn en IJssel is het gebied Liemers-West uitgebreid, zodat de 
drinkwaterreserveringsgebieden op elkaar aansluiten. Bij het zoeken naar concrete winlocaties worden 
de drie gebieden in samenhang bekeken en zijn zowel mogelijkheden voor grondwater als oevergrondwater 
of een combinatie daarvan in beeld. Binnen het proces van de locatiekeuze zal één en ander nogmaals en 
integraal worden bekeken.

2. 

Zoals nu voorzien wordt er in eerste instantie gezocht aan de overkant van de IJssel bij 
Olburgen/Fraterwaard en in het Duivense broek, maar ook aan de westzijde van de IJssel zal 
oevergrondwaterwinning bekeken worden. Effect op de investeringen van de afgelopen jaren zullen 
minimaal zijn. De locatie Velp-Doesburg zit flink westelijk in het kleischotten systeem; ook daar zijn geen 
grote effecten op de bronbossen te verwachten. De effecten van klimaat en rivierstanden hebben de aandacht 
in het programma Klimaatbestendige kastelen, buitenplaatsen en landgoederen, dat de provincie samen met 
de betrokken landgoederen uitvoert.

3. 

Meedenken over oplossingen voor een duurzaam watersysteem en een duurzame drinkwaterwinning kan de 
komende jaren nog in vele processen: in het proces MIRT-havikerwaard, in het proces van de project-m.e.r.-
procedure voor de locatiekeuze van de drinkwaterwinning en in het proces van de adaptieve strategie (zie 
paragraaf 3.8 van deze reactienota). Landgoederen of vertegenwoordigers hiervan zijn van harte uitgenodigd 
om in deze processen mee te doen om te komen tot integrale duurzame oplossingen.

4. 

Voor het reserveringsgebied Olburgen-Doesburg liggen de meeste mogelijkheden om de winning aan de 
Achterhoekse kant van de IJssel te plaatsen. Door de nabijheid van de Veluwe zal er door deze winning ook 
veel Veluwe water worden opgepompt dat ook zonder een winning die kant op zou stromen. Dit geeft de 
grootte en de vorm aan het bijbehorende reserveringsgebied. Zie punt 3 voor de gezamenlijke aanpak van de 
drie reserveringsgebieden. 

5. 

(Drink)waterbesparing is een belangrijk thema voor de komende decennia om zuinig met ons grondwater om 
te gaan. Bij waterbesparing gaat het om gedragsverandering en dat is geen zekerheid. Daarom is het nodig 
om gebieden voor extra drinkwaterwinning aan te wijzen, om er zeker van te zijn dat er ook in de toekomst 
voldoende drinkwater is. Zie verder paragraaf 3.7 van deze reactienota.

6. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 140

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener is akkerbouwer en heeft gronden in het gebied Winssen-Slijk-Ewijk. Indiener geeft aan dat de aanwijzing 
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van dit drinkreserveringsgebied de toekomstige bedrijfsvoering enorm belemmert.

Telen van gewassen in de openlucht staat in de Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten in 
kwetsbare grondwaterreserveringsgebied. Indiener en bedrijfsopvolger kunnen hierdoor het bedrijf niet 
langer meer uitoefenen. Bestaande functies krijgen weliswaar geen beperkingen opgelegd, op grond van 
bestaand recht, maar bij toekomstige uitbreidingen of gedeeltelijke verplaatsing kunnen wel beperkingen aan 
de orde zijn. Indiener geeft aan dat er hierdoor geen toekomst perspectief meer is voor het bedrijf. En dat ook 
de grond in een klap minder waard is.

1. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in dit gebied.

2. 

Op percelen waar geen oppervlakte water voorhanden of waar een beregeningsverbod opzit vanwege 
bruinrot besmetting zal water gepompt moeten worden uit een grondwaterbron. Indiener geeft aan dat in het 
Ontwerp actualisatieplan Omgevingsverordening ASV een grote belemmering voor indiener staat, namelijk 
dat nieuwe bronnen boren niet meer wordt toegestaan.

3. 

Uit de gevoeligheidsanalyse klimaat blijkt dat het effect van een oeverwaterwinning in een droge zomer met 
lage rivierstanden en uitzakkende oppervlakte water peilen groter wordt. Zeker dicht rondom de winning 
ontstaat een tijdelijke extra verlaging van de grondwaterstand.

4. 

Indiener adviseert om met het aanwijzen van dit landbouwgebied als kwetsbare waterwinning te stoppen en 
dit naar het in de buurt gelegen park Lingezegen te verschuiven. In dit gebied is natuur gecreëerd en zal geen 
enkele activiteit de kwaliteit van het drinkwater benadelen wat in Winssen/Slijk-Ewijk wel het geval kan zijn. 
Tevens bevat dit gebied dezelfde kleilaag.

5. 

Antwoord
Telen van gewassen in de open lucht worden niet meer vergunning- of meldingsplichtig in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota.3. 

Met dit besluit vindt nog geen grondwaterwinning plaats. Het is nog onbekend waar de putten komen. Na de 
aanwijzing van de reserveringsgebieden gaan we op zoek naar de beste locatie voor de drinkwaterwinning. 
Daarbij kijken we zowel naar locaties binnen- als buitendijks. Zie verder paragraaf 4.8.

4. 

De keuze van de drinkwaterreserveringsgebieden hebben we gedaan op basis van uitgebreid onderzoek en 
een zorgvuldige afweging. Voor een toelichting zie paragraaf 4.4 van deze reactienota. Met betrekking tot de 
duur van de reserverings zie paragraaf 4.6 en 4.7 van deze reactienota. Met betrekking tot schade 
zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 141

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 

1. 
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voor beregening niks waard is.

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 142

Indiener: NN

Samenvatting
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Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 143
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Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.
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Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 144

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen het Actualisatieplan voor zover dat betrekking heeft op de situatie bij indiener. 

Beperkingen voor bodemenergiesystemen. Indiener heeft het voornemen om een bodemenergiesysteem te 
installeren. Voor huizen in het buitengebied zal het moeilijk zijn om een even geschikt alternatief voor 
duurzame verwarming te vinden. 

1. 

Beperkingen voor irrigatie.2. 

Verlaging van de grondwaterstand heeft negatieve effecten op de natuur in de tuin en in het gebied rondom 
het woonhuis van indiener. 

3. 

Door een verlaging van de grondwaterstand kan het woonhuis of het bijgebouw gaan verzakken.4. 

Door verdroging van de natuur kan de kans op natuurbrand groter worden.5. 

Antwoord
Het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen zijn 
hier niet toegestaan. We begrijpen dat dit uw mogelijkheden beperkt. Er zijn ook andere mogelijkheden voor 
duurzame energie. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota.

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk met een melding. Zie paragraaf 11.3 van deze 
reactienota.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

4. 

Door droogte is er meer kans op natuurbranden. Echter, dat gaat om gebieden op zandgrond met diepe 
grondwaterstanden, zoals de Veluwe. In deze gebieden kunnen strooisel en dennen sterk uitdrogen. In 
kleigebieden met loofbos is de kans op brand zeer gering. Bij een oeverwinning zijn de rivierdynamiek en het 
weer bepalend hoe droog het wordt.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 145

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen het Actualisatieplan voor zover dat betrekking heeft op de situatie bij indiener. 

Beperkingen voor bodemenergiesystemen. Indiener heeft het voornemen om een bodemenergiesysteem te 1. 
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installeren. Voor huizen in het buitengebied zal het moeilijk zijn om een even geschikt alternatief voor 
duurzame verwarming te vinden. 

Beperkingen voor irrigatie.2. 

Verlaging van de grondwaterstand heeft negatieve effecten op de natuur in de tuin en in het gebied rondom 
het woonhuis van indiener. 

3. 

Door een verlaging van de grondwaterstand kan het woonhuis of het bijgebouw gaan verzakken.4. 

Door verdroging van de natuur kan de kans op natuurbrand groter worden.5. 

Antwoord
Het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen zijn 
hier niet toegestaan. We begrijpen dat dit uw mogelijkheden beperkt. Er zijn ook andere mogelijkheden voor 
duurzame energie. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota.

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk met een melding. Zie paragraaf 11.3 van deze 
reactienota.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

4. 

Door droogte is er meer kans op natuurbranden. Echter, dat gaat om gebieden op zandgrond met diepe 
grondwaterstanden, zoals de Veluwe. In deze gebieden kunnen strooisel en dennen sterk uitdrogen. In 
kleigebieden met loofbos is de kans op brand zeer gering. Bij een oeverwinning zijn de rivierdynamiek en het 
weer bepalend hoe droog het wordt.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 146

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt zich zorgen om de aanwijzing van Slijk-Ewijk als toekomstig oevergrondwaterwingebied om de 
volgende redenen:

Op de bodemdalingskaart in het MER is te zien, dat de bodem rond Slijk-Ewijk op dit moment al zakt. 
Ditzelfde ziet indiener terug in de metingen die Bouwrisk in verband met de dijkversterking Wolferen-Sprok 
ieder half jaar in de buurt verricht. Deze metingen geven aan dat de huizen in de buurt al zakken. Het MER 
geeft voor oevergrondwaterwinning aan, dat er “omdat ze per definitie ondiep onttrekken” al snel sprake is 
van “een gemiddeld tot groot of groot effect op de kans op bodemdaling. Indiener hoort graag of gegevens 
van Bouwrisk worden meegenomen in de uiteindelijke locatiekeuze en zo ja, hoe. Ook hoort indiener graag 
wat voor eventuele maatregelen er ter compensatie van deze bodemdaling genomen kunnen en zullen gaan 
worden.

1. 

De huidige dijkversterking Wolferen-Sprok bestaat uit een verbreding in de grond en een damwand tot flinke 2. 
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dieptes. Het waterschap heeft onderzoek gedaan naar de effecten op freatische grondwaterstanden. De 
conclusie hiervan was dat het effect waarschijnlijk niet groot zal zijn, maar dat er wel effect zal 
zijn. Verwachting is dat bij hoogwater het kwelwater afneemt tot zo’n 10% en bij laagwater grondwater 
minder snel zal wegzijgen naar de rivier. In het MER ziet indiener niets van deze verwachtingen terug. 
Indiener hoort graag of dit onderzoek is meegenomen in het MER en zo ja, hoe dan. Zo nee, gaat dit nog 
gebeuren? Volgens indiener moeten deze verwachtingen meegewogen worden om een volledig beeld te 
krijgen van de verwachte effecten van al deze ingrepen.

Volgens het MER is het voordeel van buitendijkse oevergrondwaterwinning “dat de effecten op land 
binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn dan bij binnendijks gelegen 
puttenvelden”. Dit lijkt indiener dan ook de beste locatie voor de benodigde drinkwaterwinning. In het MER 
staan enkele bezwaren van buitendijkse oevergrondwaterwinning, maar in een dichtbevolkt, reeds dalend 
land als Nederland, is het mogelijk wel de meest toekomstbestendige oplossing. Indiener hoopt de Provincie 
Gelderland uit zorg voor haar nu al wegzakkende inwoners deze oplossing (al dan niet samen met 
Vitens) serieus onderzoekt. Ook als dit mogelijk meer moeite kost.

3. 

Antwoord
Zie paragraaf 11.1. Ter aanvulling: De meeste bodemdaling in het rivierengebied komt door de steeds lagere 
rivierstanden en ook de nog steeds voortschrijdende uitslijting van de rivierbodem, waardoor de laagste 
rivierstanden en grondwaterstanden steeds lager worden. Hiervoor loopt bij het Rijk het project Integraal 
Rivier Management dat beoogt om de steeds verdere bodem uitslijting te stoppen. Bodemdaling is een 
belangrijke opgave waar ook in het waterbeheer aandacht voor is. Bodemdaling kan met het meer 
vasthouden van water en met het verhogen van de waterpeilen worden beperkt. Hoe deze mogelijke 
mitigatiekansen worden ingezet en wat met het oog op de effecten op de omgeving de meest gunstige 
locatiekeuze is zal onderdeel uitmaken van het project-m.e.r. 

1. 

De diepte van de damwanden zijn minder diep dan de gebruikelijke put diepte voor een 
oevergrondwaterwinning. In welke mate er daardoor afgeleide affecten kunnen optreden zal ook in het 
project-m.e.r. nader worden onderzocht. 

2. 

De optie voor buitendijkse winning wordt serieus onderzocht en is naar oordeel van de provincie in relatie tot 
de effecten op de omgeving ook een goede optie. Dit moet echter wel kunnen omdat de putten niet of maar 
zeer beperkt onder water mogen komen te staan. De veiligheid voor de volksgezondheid en bedrijfszekerheid 
van de putten moeten aan strenge eisen voldoen. 
Zie ook paragraaf 4.8.

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 147

Indiener: VOF Giesen

Samenvatting
Indiener heeft melkveebedrijf in Zeddam Ulft en heeft zorgen over de voorgenomen plannen.

Om het melkveebedrijf liggen in ieder geval 3 (voormalige) vuilstortlocaties. Indiener heeft grote twijfels over 
de bodem en drinkwaterkwaliteit in de nabijheid van de vroegere stortplaatsen.

1. 

Het gebruik en de beschikbaarheid van mest en meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.2. 

Indiener vindt dat de reservering eindig zou moeten zijn.3. 

Indiener verwacht economische schade als vrije keuze in teelten wordt beperkt en voorziet ook waardedaling 4. 
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van gronden.

In de regio zijn voorbeelden te zien van bodemdaling en verzakking van bebouwing. Dit alles geeft nog meer 
onzekerheden in onze bedrijfsvoering (continuïteit).

5. 

Antwoord
In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Dit aspect hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. In het vervolgproces van de project-m.e.r. zoekt Vitens naar de 
geschiktste locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de 
informatie over stortplaatsen in de analyse meegenomen.

1. 

Reguliere meststoffen mogen gebruikt worden in de drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 
7.5 van deze reactienota. Er komen geen aanvullende regels voor gewasbeschermingsmiddelen. Alleen de 
landelijke regels gelden. Zie ook paragraaf 11.4 van deze reactienota.

2. 

Zie paragraaf 4.6 en 4.7 van deze reactienota.3. 

De vrije keus in teelten wordt niet beperkt door deze aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebieden. Voor 
schade zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.

4. 

Voor bodemdaling zie paragraaf 11.1 van deze reactienota.5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 148

Indiener: Melkveebedrijf Wijers

Samenvatting
Indiener heeft een melkveebedrijf in het gebied voorgenomen drinkwaterreserveringsgebied Deventer-Zutphen.

Het bedrijf heeft in de droge zomers van de afgelopen jaren last gehad van de droogte. Wateronttrekking 
voor drinkwater zal de grondwaterstand zeer waarschijnlijk doen dalen wat de droogte verder verergert.

1. 

Daarnaast werkt de indiener aan de ontwikkeling van weidevogelbeheer rondom de nieuwe watergeulen als 
uitvoering van de nieuwe gebiedsinrichting. Deze is gefinancierd via Provinciale middelen en uitgevoerd door 
waterschap Vallei en Veluwe. Daling van grondwaterstand zal ernstige gevolgen kunnen hebben de 
weidevogels welke juist een vochtige bodem en voldoende oppervlaktewater nodig hebben.

2. 

De indiener heeft 7 ha botanisch beheer op het bedrijf. Dat heeft prachtig glanshaver hooiland opgeleverd 
met zelfs orchideeën en sleutelbloemen. Ook hier is de vochttoestand en grondwaterhoogte van groot belang. 
Wij vinden het belangrijk dat er een goede monitoring van waterstanden plaats vindt om de gevolgen in 
beeld te brengen bij werkelijke wateronttrekking. Anders is een nadeelcompensatie niet nauwkeurig vast te 
stellen.

3. 

Indiener geeft aan dat de voorgenomen aanwijzing een schaduwwerking op het gebied heeft welke niet te 
lang mag duren omdat daardoor een waardedaling van de landbouwgrond te verwachten is.

4. 

Antwoord
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Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op, omdat er nog geen grondwater 
wordt onttrokken.  

Zie paragraaf 11.2 effecten op gewassen.1. 

Zie paragraaf 11.6. effecten op natuur. 2. 

Monitoring is onderdeel van de uiteindelijke vergunning. In het project-m.e.r. wordt ook bekeken hoe 
mogelijke effecten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen en/of beperkt. 

3. 

Zie paragraaf 10.3.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 149

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft gronden in het gebied Winssen-Slijk-Ewijk.  

Telen van gewassen in de openlucht staat in de Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten in 
kwetsbare grondwaterreserveringsgebied. Bestaande functies krijgen weliswaar geen beperkingen opgelegd, 
op grond van bestaand recht, maar bij toekomstige uitbreidingen of gedeeltelijke verplaatsing kunnen wel 
beperkingen aan de orde zijn. Indiener geeft aan dat er hierdoor geen toekomst perspectief meer is voor 
het bedrijf. En dat ook de grond in een klap minder waard is. 

1. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot. 

2. 

Beregening blijft mogelijk, maar nieuwe grondwateronttrekkingen mogen de mogelijkheden voor de 
openbare drinkwatervoorziening niet verkleinen. Omdat oevergrondwater ondiep wordt gewonnen 
betekent een nieuwe grondwateronttrekking altijd een verstoring tussen de grondwateraanvulling 
en–onttrekkingen. En zullen dus zeer waarschijnlijk worden afgewezen. 

3. 

Indiener heeft bezwaar tegen grondwaterstandsverlaging dicht bij het puttenveld. Oeverwaterwinningen 
hebben relatief minder groot effect op droogtegevoelige landbouwgronden dan grondwaterwinningen. 
Omdat de invloed van een oeverwaterwinning beperkt is tot een klein gebiedje rond de winning kan een 
oeverwaterwinning nog extra geoptimaliseerd worden in onttrekkingsdiepte en locatie van de winputten. 
Deze optimalisatieslag kan leiden tot minder omgevingseffecten. Voordeel van een buitendijks winputtenveld 
is dat de effecten op land binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn 
dan bij binnendijks gelegen puttenveld. 

4. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om het gebied niet op 

5. 
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slot te gooien tot bekend is waar de oeverwaterwinning precies gaat komen en dan alleen dit beperkte gebied 
aan te wijzen. Indiener vindt het noodzakelijk dat de gevolgen van de aanwijzing als 
drinkwaterreserveringsgebied betaald wordt uit algemene middelen en niet voor rekening komt van 
individuele agrariërs. 

Antwoord 
Telen van gewassen in de open lucht worden niet meer vergunning- of meldingsplichtig in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

1. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota. 2. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota. 3. 

Met dit besluit vindt nog geen grondwaterwinning plaats. Het is nog onbekend waar de putten komen. Na de 
aanwijzing van de reserveringsgebieden gaan we op zoek naar de beste locatie voor de drinkwaterwinning. 
Daarbij kijken we zowel naar locaties binnen- als buitendijks. Zie verder paragraaf 4.8 van deze reactienota. 

4. 

Zie paragraaf 4.6 en 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. 5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 150

Indiener: NN

Samenvatting
De zienswijze heeft betrekking op twee locaties van cliënt en is voor elk van de locaties ingediend. Indiener heeft 
bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 
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Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 221 van 489



Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 151

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 
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Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 

5. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 223 van 489



naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 152

Indiener: Melkveebedrijf van Steenbergen

Samenvatting
Indiener is melkveehouder en is tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Deventer-Zutphen 
vanwege:

Het winnen van grondwater geeft een opbrengstderving en verslechtering van de kostbare bodem en het 
gewas. Mocht er toch water worden gewonnen in het gebied, dan ziet indiener graag een heldere 
compensatieregeling tegemoet.

1. 

Mocht er water worden gewonnen, dan heeft indiener graag de garantie dat er geen beperkingen gaan gelden 
voor het toedienen van mest.

2. 

Indiener verzoekt het gebied Deventer-Zutphen niet aan te wijzen als drinkwaterreserveringsgebied dan wel 
drinkwaterwingebied.

3. 

Antwoord
Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

1. 

Als er op een later moment een daadwerkelijke winning komt met een grondwaterbeschermingsgebied, 2. 
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kunnen "reguliere" meststoffen nog steeds gebruikt worden. Vervoer en opslag van meststoffen is dan 
mogelijk als dit op een manier gebeurt, die veilig is voor het grondwater. 
De keuze van de drinkwaterreserveringsgebieden is gedaan op basis van uitgebreid onderzoek en een 
zorgvuldige afweging. Zie ook paragraaf 4.4 van deze reactienota. Om er zeker van te zijn dat we in de 
toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om deze 11 drinkwaterreserveringsgebieden aan te 
wijzen.

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  
 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 153

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Deventer-Zutphen 

Reactienummer: 154

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 
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Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 

4. 
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gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 155

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening en waterpompen,2. 

beperking bemesten,3. 

beperking bestrijdingsmiddelen,4. 
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beperking van bedrijfsactiviteiten5. 

opslag van bouwstoffen6. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

2. 

Zie paragraaf 7.5 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 10.4 van deze reactienota.4. 

De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het vorige actualisatieplan, het definitieve actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. 
Veel landbouwbedrijven, waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de 
meldings- of vergunningplicht in drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten 
paragraaf 6.5 van deze reactienota. Verder hebben we een aantal aanpassingen gedaan in het 
beschermingsbeleid ten opzichte van het ontwerp-actualisatieplan. Zie hoofdstuk 7 van deze reactienota.

5. 

Met de aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden worden geen regels gesteld voor de opslag van 
bouwstoffen. Wel geldt binnen de drinkwaterreserveringsgebieden een specifieke zorgplicht. Iedereen die 
een grondwaterbedreigende activiteit verricht die nadelige gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van het 
grondwater, is verplicht om er alles aan te doen om die gevolgen te voorkomen. Zie paragraaf 10.1 van deze 
reactienota.

6. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 156

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 

4. 
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gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 

4. 
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paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 157

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 3. 
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is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 

4. 
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grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 158

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 
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Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 

4. 
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stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 159

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:
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Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 3. 
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niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 160
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Indiener: Windpark den Tol exploitatie B.V.

Samenvatting

Windpark den Tol heeft de volgende punten met betrekking tot het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft:

De locatie waar indiener op doelt, is het gebied tussen Netterden, Gendringen en Azewijn direct aan de 
Duitse grens parallel aan de Duitse snelweg de A3 (kaart is bijgevoegd). Dit is een intensief agrarisch gebied. 
Het gebied is aangemerkt als kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied, omdat er geen beschermende kleilaag 
is. De enige beschermende kleilaag is de toplaag. Deze kleilaag is tussen de 80 en 150 cm dik. Alle activiteiten 
die momenteel in dit gebied plaatsvinden (kaart is bijgevoegd) brengen grote risico’s met zich mee voor een 
kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied:

Bestaande windturbine parken allen voorzien van veel boor- en heipalen tot grote diepte en 
de bijbehorende kraanopstelplaatsen waarbinnen de kleilaag ook is doorbroken. Ook bij het graven 
van parkbekabeling en netinpassing wordt de grond veelvuldig geroerd;

•

Uitbreidingslocaties voor grote windturbines, waarover overleg is met gemeente Montferland en 
Gemeente oude IJsselstreek. De nieuw te ontwikkelen windparken kunnen problemen krijgen met de 
vergunningverlening of worden mogelijk geconfronteerd met zeer dure fundaties dan 
wel alternatieven ter bescherming van het grondwater of er worden überhaupt geen 
vergunningen meer voor afgegeven;

•

Zonneparken die vergund zijn of toegewezen. Deze kunnen problemen krijgen met afspoelwater van 
de panelen. Mogelijk geconfronteerd met zeer dure maatregelen voor afvoer van water of ook hier 
geldt dat geen vergunningen meer worden afgegeven;

•

De zandwinning en de beoogde uitbreiding ervan tot dieptes van meer dan 30 meter. De zandwinning 
is een serieus groot gebied en krijgt mogelijk te maken met beperkingen of moeilijkheden met 
uitbreiding. Door de zandwinning is er veel roering in de grond. Dit is in een kwetsbaar 
waterreserveringsgebied extra nadelig dan wel niet [on]mogelijk. De zandwinning heeft een groot 
maatschappelijk belang voor de bouw in Nederland;

•

Het Euregionaal bedrijventerrein (DocksNLD) met de beoogde uitbreiding. Voor nieuwe 
bedrijven geldt een verplichting om zonnepanelen op de bedrijfsdaken te installeren. Hierdoor krijgt 
het bedrijventerrein mogelijk moeilijkheden met haar waterafvoer. De schade betreft enerzijds 
ontzettend hoge kosten om het mogelijk licht verontreinigde regenwater af te voeren en anderzijds de 
zeer negatieve impact op de grondwaterstand omdat al dit water wordt getransporteerd buiten het 
gebied;

•

Het gebied is een zeer intensief landbouwontwikkelingsgebied. De agrarische bedrijven die er zijn 
gevestigd hebben veel toekomstperspectief. De Locatie rond Netterden is het droogste gebied met de 
minste neerslag in Nederland. In combinatie met verplicht afvoeren van veel regenwater op de 
bedrijventerreinen en zonneparken, kan de agrarische sector extra in de problemen komen in verband 
met een significante grondwaterdaling. Ook het beregenen van de percelen uit waterbronnen zal 
hiermee onder druk komen te staan dan wel worden verboden. Het niet meer mogen uitbreiden of 
door ontwikkelen van de agrarische bedrijven in het betreffende gebied is geheel in strijd met de 
huidige bestemming en zal aanzienlijke vermogensschade tot gevolg hebben omdat bedrijven geen 
toekomstperspectief meer wordt geboden. Naast alle stikstofproblematiek in grote andere delen van 
Nederland, wordt een gebied met veel toekomstperspectief voor de agrosector ook hier op slot gezet. 
De voedselzekerheid is een algemeen belang waar rekening mee moet worden gehouden. Het borgen 
van geschikte gebieden voor de agri-sector heeft een even groot of misschien nog wel groter belang dan 
het aanwijzen van een drinkwaterreserveringsgebied;

•

1. 
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De vaak vrijstaande woningen en agrarische bedrijven in het gebied zullen moeten verduurzamen en 
zijn bij uitstek gebaat met geothermische oplossingen. Dit wordt onmogelijk gemaakt;

•

Aan Duitse zijde grenst een Natura 2000 gebied met name gericht op weidevogels zoals de grutto en 
de kievit. Dit gebied is gebaat bij vernatting van de habitat. Is gekeken wat de invloed hierop is?

•

Planning voor energieopslag door middel van batterij opslag en productie van waterstof en de 
nodige opslagtanks.

•

De directie van Windpark den Tol is volop in overleg over uitbreidingsplannen van zowel wind als zon in 
combinatie met opslag van duurzame energie. Er zijn ook grote kapitaal investeringen gedaan in de 
parkbekabeling en het kabeltracé voor de netinpassing. Indiener voorziet grote problemen voor de 
uitbreiding van windturbines en zonneparken, gezien de vergunningen die nodig zijn voor de fundaties. De 
beschermende kleilaag varieert van 80 tot 150 cm. Deze beschermende laag wordt al snel doorboord waarbij 
indiener vreest voor voorschriften die onwerkbaar worden.

2. 

Er is in dit gebied geen of nauwelijks ontwikkeling meer mogelijk voor activiteiten zoals hierboven genoemd. 
Het MER-rapport heeft de activiteiten die plaatsvinden op deze locatie onvoldoende belicht en meegewogen. 
Ook de plannen die nog geen officiële status hebben zijn in het MER niet beoordeeld.

3. 

Het voornemen om deze zoeklocatie nog jaren in stand te houden met daaruit 
voortvloeiende maatvoorschriften zet dit gebied compleet op slot. Het Actualisatieplan 
Omgevingsverordening ASV en het MER conflicteren in zulke mate met het huidige bestemmingsplan en de 
toekomstplannen in dit gebied dat er gegronde redenen zijn voor forse planschades. Deze zullen enorm zijn 
omdat ontwikkelingen in het gebied niet, of alleen met zeer kostenverhogende maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd. Samen met alle activiteiten die reeds in dit gebied plaatsvinden en de uitbreiding van nieuwe 
activiteiten vraagt indiener dringend deze locatie niet langer op te nemen als zoekgebied voor een kwetsbaar 
waterreserveringsgebied.

4. 

Antwoord
 

Windenergie is mogelijk in een drinkwaterreserveringsgebied. Er gelden een aantal regels om het 
grondwater te beschermen. Zie paragraaf 7.6 en 9.1 van deze reactienota. Om de administratieve lasten 
te beperken hebben we de diepte wanneer een melding nodig is en algemene regels gelden voor boren 
en grondwerkzaamheden gewijzigd van 3 meter naar 10 meter onder maaiveld.

•

Zie het eerste bolletje.•
Zonneparken zijn mogelijk in een drinkwaterreserveringsgebied. Er gelden een aantal regels om het 
grondwater te beschermen. Zie paragraaf 7.7 en 9.1 van deze reactienota.

•

Voor ontgrondingsactiviteiten geldt op dit moment de Ontgrondingenwet die opgaat in de 
Omgevingswet. Voor ontgrondingen geldt een breed afwegingskader waarbij ook het effect op het 
grondwater wordt beoordeeld. Daarom hebben we de regels voor werkzaamheden in de bodem 
aangepast, zie paragraaf 7.6 van de reactienota.

•

Voor afstromend hemelwater geldt een meldingsplicht en algemene regels voor een beperkt aantal 
activiteiten, waaronder bedrijventerreinen met milieubelastende activiteiten. Zie paragraaf 7.7 van 
deze reactienota.

•

In het MER hebben we onderzoek gedaan naar de effecten van grondwaterstandsdaling. In 
drinkwaterreserveringsgebieden is het afvoeren van veel regenwater niet verplicht. Beregening is 
mogelijk, zie paragraaf 7.6 van deze reactienota. De lijst met vergunningplichtige activiteiten in 
drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding van het vorige actualisatieplan, het 
definitieve actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of 
vergunningplicht in drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 
6.5 van deze reactienota.

•

1. 
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Bodemenergie en geothermie zijn inderdaad niet toegestaan in het drinkwaterreserveringsgebied 
Zeddam-Ulft. Er zijn ook andere opties voor de warmtetransitie. Zie ook paragraaf 9.2 van deze 
reactienota.

•

Effect op grondwaterafhankelijke habitattypen in Natura 2000 gebied zal altijd worden 
voorkomen. Dit wordt in meer detail meer uitgezocht in de project-m.e.r. procedure. De 
Bezirksregierungen Münster en Düsseldorf hebben het MER ook in Duitsland ter visie gelegd. We 
hebben daarop geen reacties ontvangen.

•

Uw vraag over de mogelijkheden voor energieopslag kunnen wij nu nog niet goed beoordelen en 
beantwoorden. Dit hangt ook af van de invulling, maar wij zijn graag bereid hierover met u van 
gedachten te wisselen. 

•

Zie het antwoord bij antwoord 1, eerste drie bolletjes.2. 

De meeste activiteiten zijn mogelijk in de drinkwaterreserveringsgebieden. Soms is een melding nodig en 
gelden algemene regels. Soms is een vergunning nodig. We hebben een aantal beschermingsregels aangepast, 
zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. De (administratieve) lasten verminderen daardoor. In het 
vervolgproces  In het vervolgproces voor het onderzoeken van de mogelijkheden tot inperking van de relatief 
grote drinkwaterreserveringsgebieden en het zoeken naar concrete winlocaties, zullen wij kijken ook naar 
andere activiteiten en plannen in het gebied in relatie tot de inpasbaarheid van een toekomstige winning.

3. 

Wij denken niet dat de aanwijzing van dit drinkwaterreserveringsgebied in zulke mate conflicteert met 
huidige en toekomstige bestemmingen als wordt geschetst. Met betrekking tot schade zie hoofdstuk 10 van 
deze reactienota. Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu 
nodig om deze 11 drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren

Reactienummer: 161

Indiener: NN

Samenvatting
De gemeenten West-Betuwe en Culemborg vallen in een drinkwaterreserveringsgebied. Indiener geeft aan dat 
waterwinning een algemeen belang is, maar dit niet op een individuele agrarische ondernemer kan worden 
afgewenteld. Indiener vindt dat er verschillende belangen onderbelicht zijn gebleven:

Er word te weinig duidelijkheid verschaft over de waardedaling/ compensatie regeling/ planschade van 
agrarische bedrijven. Zodra er een claim op de grond ligt daalt de waarde van een bedrijf of perceel. Dit is een 
belemmering in de bedrijfsvoering. Volgens indiener moet daar een vergoeding voor ingecalculeerd zijn.

1. 

Bij vergunning aanvraag en bij uitbreiding / verbouwing komen er aanvullende eisen zolang deze reservering 
er op blijft, dit brengt extra kosten met zich mee die vergoed moeten worden.

2. 

Er liggen binnen de gemeente grenzen verschillende kassen gebieden. Deze bedrijven staan voor een hele 
grote transitie om een omslag te maken naar duurzame energie. En dan zijn ze juist op de bodem 
aangewezen door warmte/ koude opslag in de bodem of door middel van geothermie.

3. 

Voor Fruitteelt, akkerbouw en melkveebedrijven is het van belang dat grondwater op peil blijft en dat er 
voldoende oppervlakte water beschikbaar blijft in het groeiseizoen.

4. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 239 van 489



Antwoord
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.1. 

De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het vorige actualisatieplan, het definitieve actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. 
Veel landbouwbedrijven, waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de 
meldings- of vergunningplicht in drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten 
paragraaf 6.5 van deze reactienota.

2. 

Zie hoofdstuk 9 energietransitie in relatie tot de drinkwaterreserveringsgebieden.3. 

Zie paragraaf 11.2, 11.3 en 11.4 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren

Reactienummer: 162

Indiener: Maatschap van der Gun- van Dijk

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de voorgenomen aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebied Betuwe-West-Buren. 
Indiener heeft meerdere percelen weiland/bouwland in de gemeente Buren.

Antwoord
Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om deze 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen. We stellen een aantal regels om het grondwater in deze gebieden te 
beschermen. Om de (administratieve) lasten te verminderen hebben we een aantal regels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 
en 8 van deze reactienota. We gaan ervan uit dat een normale bedrijfsvoering goed mogelijk blijft.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren 

Reactienummer: 163

Indiener: Maatschap van der Gun- van Dijk Varkens

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de voorgenomen aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebied Betuwe-West-Buren. 
Indiener heeft hier een aantal percelen.

Antwoord
Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om deze 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen. We stellen een aantal regels om het grondwater in deze gebieden te 
beschermen. Om de (administratieve) lasten te verminderen hebben we een aantal regels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 
en 8 van deze reactienota. We gaan ervan uit dat een normale bedrijfsvoering goed mogelijk blijft.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.
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Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 164

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 165

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener snapt dat drinkwater belangrijk is, maar wil niet het risico lopen op scheuren en de gevolgen daarvan in 
het oude huis van de indiener. Indiener vraagt wie voor eventuele schade aan het huis gaat opdraaien.

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog geen 
grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 166

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener geeft aan dat in het gebied Zeddam-Ulft landbouw een zeer belangrijke schakel is. Door dat er met 
dit reserveringsgebied diverse regels en eisen bij zullen komen wordt het lastiger/onmogelijk om een 
rendabele bedrijfsvoering te houden. 

1. 
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In deze omgeving liggen talloze oude vuilstorten waar vroeger niet alleen "schoon" huisvuil in de grond is 
gegaan. De kans op vervuiling van het grondwater is dan ook groter in dit gebied met alle gevolgen die dit 
met zich mee kan brengen voor de volksgezondheid.

2. 

Antwoord
De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen aangepast. Wij verwachten dat hierdoor een 
rendabele bedrijfsvoering goed mogelijk blijft. 

1. 

Wij danken u voor het attenderen op dit risico. Dit zal in het project-m.e.r. nader worden onderzocht hoe dit 
risico kan worden voorkomen of beperkt. 

2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Betuwe-West-Buren

Reactienummer: 167

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft met 2 andere personen een akkerbouw- en fruitteeltbedrijf in maatschap en is tegen de aanwijzing 
van het drinkwaterreserveringsgebied Betuwe-West-Buren vanwege:

Beperkingen op het gebied van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen waardoor bedrijfseconomisch 
optimale bedrijfsvoering niet meer mogelijk zal zijn. 

1. 

Zorgen om droogteproblematiek en inklinking van de grond. Indiener vindt dat er in het geval van 
waterwinning ter plaatse een nulmeting plaats moet vinden.

2. 

Indiener zegt dat de onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf het voor hen moeilijker maakt om nu te 
investeren, omdat de investeringen die nu worden gedaan pas op de lange termijn effect heeft. Indiener vind 
daarom dat er eerst meer onderzoek moet worden gedaan voordat definitief het gebied waar hun land onder 
valt wordt gereserveerd.

3. 

Antwoord
De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen aangepast. Wij verwachten dat hierdoor een 
rendabele bedrijfsvoering goed mogelijk blijft. Zie hoofdstuk 7 en 8.

1. 

Zie paragrafen 11.1 en 11.2. Bij het project-m.e.r. en de vergunningverlening van de toekomstige 
drinkwaterwinning zal ook monitoring een onderdeel zijn. Hierbij hoort ook een nulmeting. 

2. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Nu nog meer onderzoek 
doen voor de aanwijzing conflicteert met dit belang. Zie ook paragraaf 4.6, 4.7 en 4.8 van deze reactienota. 

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Elburg-Wezep

Reactienummer: 168

Indiener: NN

Samenvatting
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Indiener heeft de volgende punten:

Indiener heeft onlangs onroerend goed in de gemeente Oldebroek gekocht. Indiener wil bewust investeren in 
de omschakeling van aardgas naar duurzamere middelen. Nu bodemenergie en geothermie worden 
uitgesloten legt dit op voorhand een beperking op van de mogelijkheden. Dit heeft niet alleen financiële 
consequenties voor indiener, maar ook een remmende werking op transitie-ambities in de maatschappij.

1. 

De mogelijke uitbreiding van de begraafplaats aan de Bovenheigraaf grenst aan mijn percelen. De vraag is of 
er op termijn een effect is op de kwaliteit van het grondwater in het aangrenzende 
drinkwaterreserveringsgebied, lees de woning en percelen van indiener.

2. 

Indiener vraagt zich af of de regels voor afstromend water (artikel 4.34h) gevolgen voor hem hebben. 
Indiener gaat er van uit dat de opvang van de garage en het parkeren op grind blijven zoals het is en dat 
afkoppelen van de regenpijpen het dak mogelijk blijft.

3. 

Mocht uit nader onderzoek blijken dat (delen van) mijn percelen niet geschikt zijn voor waterwinning, dan 
verzoekt indiener om die zo snel mogelijk weer vrij te geven en niet te wachten op afronding van het hele 
proces.

4. 

Antwoord
Zie paragraaf 9.2 en 9.31. 
De begraafplaats is naar aanleiding van de zienswijzen uit het reserveringsgebied gehaald. Uitbreiding van 
begraafplaatsen zijn binnen de drinkwaterreserveringsgebieden niet toegestaan.  Effecten van de 
begraafplaats op de omgeving zijn geen onderdeel van deze studie geweest. 

2. 

De regels voor afstromend water gelden voor parkeerplaatsen voor meer dan 100 voertuigen. 
Voor een woning / erf kunnen nog wel lokale regels vanuit het waterschap of de gemeente gelden voor het 
afkoppelen van hemelwater. 

3. 

Er worden geen individuele bijstellingen van de begrenzing verwacht, omdat dit een besluit van provinciale 
staten over de omgevingsverordening vraagt. Zie verder hoofdstuk 4 over het vervolgproces. 

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 169

Indiener: De Zonnewilg B.V. en Den Tol Duurzaam B.V.

Samenvatting
De Zonnewilg B.V. heeft de volgende punten met betrekking tot het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft:

De locatie waar indiener op doelt, is het gebied tussen Netterden, Gendringen en Azewijn direct aan de 
Duitse grens parallel aan de Duitse snelweg de A3 (kaart is bijgevoegd). Dit is een intensief agrarisch gebied. 
Het gebied is aangemerkt als kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied, omdat er geen beschermende kleilaag 
is. De enige beschermende kleilaag is de toplaag. Deze kleilaag is tussen de 80 en 150 cm dik. Alle activiteiten 
die momenteel in dit gebied plaatsvinden (kaart is bijgevoegd) brengen grote risico’s met zich mee voor een 
kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied:

Bestaande windturbine parken allen voorzien van veel boor- en heipalen tot grote diepte en 
de bijbehorende kraanopstelplaatsen waarbinnen de kleilaag ook is doorbroken. Ook bij het graven 
van parkbekabeling en netinpassing wordt de grond veelvuldig geroerd;

•

Uitbreidingslocaties voor grote windturbines, waarover overleg is met gemeente Montferland en •

1. 
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Gemeente oude IJsselstreek. De nieuw te ontwikkelen windparken kunnen problemen krijgen met de 
vergunningverlening of worden mogelijk geconfronteerd met zeer dure fundaties dan 
wel alternatieven ter bescherming van het grondwater of er worden überhaupt geen 
vergunningen meer voor afgegeven;

Zonneparken die vergund zijn of toegewezen. Deze kunnen problemen krijgen met afspoelwater van 
de panelen. Mogelijk geconfronteerd met zeer dure maatregelen voor afvoer van water of ook hier 
geldt dat geen vergunningen meer worden afgegeven;

•

De zandwinning en de beoogde uitbreiding ervan tot dieptes van meer dan 30 meter. De zandwinning 
is een serieus groot gebied en krijgt mogelijk te maken met beperkingen of moeilijkheden met 
uitbreiding. Door de zandwinning is er veel roering in de grond. Dit is in een kwetsbaar 
waterreserveringsgebied extra nadelig dan wel niet [on]mogelijk. De zandwinning heeft een groot 
maatschappelijk belang voor de bouw in Nederland;

•

Het Euregionaal bedrijventerrein (DocksNLD) met de beoogde uitbreiding. Voor nieuwe 
bedrijven geldt een verplichting om zonnepanelen op de bedrijfsdaken te installeren. Hierdoor krijgt 
het bedrijventerrein mogelijk moeilijkheden met haar waterafvoer. De schade betreft enerzijds 
ontzettend hoge kosten om het mogelijk licht verontreinigde regenwater af te voeren en anderzijds de 
zeer negatieve impact op de grondwaterstand omdat al dit water wordt getransporteerd buiten het 
gebied;

•

Het gebied is een zeer intensief landbouwontwikkelingsgebied. De agrarische bedrijven die er zijn 
gevestigd hebben veel toekomstperspectief. De Locatie rond Netterden is het droogste gebied met de 
minste neerslag in Nederland. In combinatie met verplicht afvoeren van veel regenwater op de 
bedrijventerreinen en zonneparken, kan de agrarische sector extra in de problemen komen in verband 
met een significante grondwaterdaling. Ook het beregenen van de percelen uit waterbronnen zal 
hiermee onder druk komen te staan dan wel worden verboden. Het niet meer mogen uitbreiden of 
door ontwikkelen van de agrarische bedrijven in het betreffende gebied is geheel in strijd met de 
huidige bestemming en zal aanzienlijke vermogensschade tot gevolg hebben omdat bedrijven geen 
toekomstperspectief meer wordt geboden. Naast alle stikstofproblematiek in grote andere delen van 
Nederland, wordt een gebied met veel toekomstperspectief voor de agrosector ook hier op slot gezet. 
De voedselzekerheid is een algemeen belang waar rekening mee moet worden gehouden. Het borgen 
van geschikte gebieden voor de agri-sector heeft een even groot of misschien nog wel groter belang dan 
het aanwijzen van een drinkwaterreserveringsgebied;

•

De vaak vrijstaande woningen en agrarische bedrijven in het gebied zullen moeten verduurzamen en 
zijn bij uitstek gebaat met geothermische oplossingen. Dit wordt onmogelijk gemaakt;

•

Aan Duitse zijde grenst een Natura 2000 gebied met name gericht op weidevogels zoals de grutto en 
de kievit. Dit gebied is gebaat bij vernatting van de habitat. Is gekeken wat de invloed hierop is?

•

Planning voor energieopslag door middel van batterij opslag en productie van waterstof en de 
nodige opslagtanks.

•

De directie van Windpark den Tol is volop in overleg over uitbreidingsplannen van zowel wind als zon in 
combinatie met opslag van duurzame energie. Er zijn ook grote kapitaal investeringen gedaan in de 
parkbekabeling en het kabeltracé voor de netinpassing. Indiener voorziet grote problemen voor de 
uitbreiding van windturbines en zonneparken, gezien de vergunningen die nodig zijn voor de fundaties. De 
beschermende kleilaag varieert van 80 tot 150 cm. Deze beschermende laag wordt al snel doorboord waarbij 
indiener vreest voor voorschriften die onwerkbaar worden.

2. 

Er is in dit gebied geen of nauwelijks ontwikkeling meer mogelijk voor activiteiten zoals hierboven genoemd. 
Het MER-rapport heeft de activiteiten die plaatsvinden op deze locatie onvoldoende belicht en meegewogen. 

3. 
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Ook de plannen die nog geen officiële status hebben zijn in het MER niet beoordeeld.

Het voornemen om deze zoeklocatie nog jaren in stand te houden met daaruit 
voortvloeiende maatvoorschriften zet dit gebied compleet op slot. Het Actualisatieplan 
Omgevingsverordening ASV en het MER conflicteren in zulke mate met het huidige bestemmingsplan en de 
toekomstplannen in dit gebied dat er gegronde redenen zijn voor forse planschades. Deze zullen enorm zijn 
omdat ontwikkelingen in het gebied niet, of alleen met zeer kostenverhogende maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd. Samen met alle activiteiten die reeds in dit gebied plaatsvinden en de uitbreiding van nieuwe 
activiteiten vraagt indiener dringend deze locatie niet langer op te nemen als zoekgebied voor een kwetsbaar 
waterreserveringsgebied.

4. 

Antwoord
 

Windenergie is mogelijk in een drinkwaterreserveringsgebied. Er gelden een aantal regels om het 
grondwater te beschermen. Zie paragraaf 7.6 en 9.1 van deze reactienota. Om de administratieve lasten 
te beperken hebben de diepte waaronder een melding nodig is en algemene regels gelden voor boren 
en grondwerkzaamheden gewijzigd van 3 meter naar 10 meter onder maaiveld.

•

Zie het eerste bolletje.•
Zonneparken zijn mogelijk in een drinkwaterreserveringsgebied. Er gelden een aantal regels om het 
grondwater te beschermen. Zie paragraaf 7.7 en 9.1 van deze reactienota.

•

Voor ontgrondingsactiviteiten geldt op dit moment de Ontgrondingenwet die opgaat in de 
Omgevingswet. Voor ontgrondingen geldt een breed afwegingskader waarbij ook het effect op het 
grondwater wordt beoordeeld. Daarom hebben we de regels voor werkzaamheden in de bodem 
aangepast, zie paragraaf 7.6 van de reactienota.

•

Voor afstromend hemelwater geldt een meldingsplicht en algemene regels voor een beperkt aantal 
activiteiten, waaronder bedrijventerreinen met milieubelastende activiteiten. Zie paragraaf 7.7 van 
deze reactienota.

•

In het MER hebben we onderzoek gedaan naar de effecten van grondwaterstandsdaling. In 
drinkwaterreserveringsgebieden is het afvoeren van veel regenwater niet verplicht. Beregening is 
mogelijk, zie paragraaf 7.6 van deze reactienota. De lijst met vergunningplichtige activiteiten in 
drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding van het vorige actualisatieplan, het 
definitieve actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of 
vergunningplicht in drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 
6.5 van deze reactienota.

•

Bodemenergie en geothermie zijn inderdaad niet toegestaan in het drinkwaterreserveringsgebied 
Zeddam-Ulft. Er zijn ook andere opties voor de warmtetransitie. Zie ook paragraaf 9.2 van deze 
reactienota.

•

Effect op grondwaterafhankelijke habitattypen in Natura 2000 gebied zal altijd worden 
voorkomen. Dit wordt in meer detail meer uitgezocht in de project-m.e.r. procedure. De 
Bezirksregierungen Münster en Düsseldorf hebben het MER ook in Duitsland ter visie gelegd. We 
hebben daarop geen reacties ontvangen.

•

Uw vraag over de mogelijkheden voor energieopslag kunnen wij nu nog niet goed beoordelen en 
beantwoorden. Dit hangt ook af van de invulling, maar wij zijn graag bereid hierover met u van 
gedachten te wisselen. 

•

1. 

Zie het antwoord bij antwoord 1, eerste drie bolletjes.2. 

De meeste activiteiten zijn mogelijk in de drinkwaterreserveringsgebieden. Soms is een melding nodig en 
gelden algemene regels. Soms is een vergunning nodig. We hebben een aantal beschermingsregels aangepast, 
zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. De (administratieve) lasten verminderen daardoor. In het 

3. 
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vervolgproces  In het vervolgproces voor het onderzoeken van de mogelijkheden tot inperking van de relatief 
grote drinkwaterreserveringsgebieden en het zoeken naar concrete winlocaties, zullen wij kijken ook naar 
andere activiteiten en plannen in het gebied in relatie tot de inpasbaarheid van een toekomstige winning.

Wij denken niet dat de aanwijzing van dit drinkwaterreserveringsgebied in zulke mate conflicteert met 
huidige en toekomstige bestemmingen als wordt geschetst. Met betrekking tot schade zie hoofdstuk 10 van 
deze reactienota. Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu 
nodig om deze 11 drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 170

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft voor 2 percelen bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-
Ewijk in verband met:

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,1. 

De beperking voor besproeiing en beregening,2. 

De beperking onttrekking aardwarmte met behulp van puls,3. 

De waardevermindering perceel,4. 

Beperking gebruiksmogelijkheden van het perceel als gevolg van veranderende waterstand.5. 

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota. 

2. 

Omdat er in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden geen diepe beschermende kleilaag is zijn 
bodemenergiesystemen niet toegestaan. Zie paragraaf 9.2 van deze reactienota.

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 171
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Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen het aanwijzen van het gebied Winssen-Sljk-Ewijk vanwege: 

Een verhoogd risico op grondverzakking en verzakking en/of scheurvorming van de woning,1. 

Beperking in de mogelijkheden voor verduurzaming van de woning met bodemenergie,2. 

Negatieve effecten op de natuur rondom de woning en de omgeving door een verlaging van de 
grondwaterstand. 

3. 

Door verdroging van de natuur kan de kans op natuurbrand groter worden.4. 
Antwoord

Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Zie paragraaf 9.2.2. 
zie paragraaf 11.6. 3. 
Zie paragraaf 11.6 
Door droogte is er meer kans op natuurbranden. Echter, dat geldt vooral voor gebieden op zandgrond met 
diepe grondwaterstanden, zoals de Veluwe. In deze gebieden kunnen strooisel en dennen sterk uitdrogen. In 
kleigebieden met loofbos is de kans op brand zeer gering. Bij een oeverwinning zijn de rivierdynamiek en het 
weer bepalend hoe droog het wordt.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 172

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener vindt de aanwijzing van het gebied Zeddam-Ulft niet zo'n goed idee omdat:

Er in dit gebied verschillende oude vuilstortplaatsen aanwezig zijn.1. 

Er een rioolwaterpersleiding van 's-Heerenberg naar de rioolwaterzuivering in Terborg dwars door het 
gebied ligt. De kans op calamiteiten is altijd aanwezig en zal grote gevolgen hebben voor het grondwater.

2. 

Indiener vreest voor beperkende maatregelen voor de bedrijfsvoering van het melkveebedrijf van indiener. 
Indiener maakt bezwaar tegen de beperkende maatregelen die gelden voor een drinkwaterreserveringsgebied 
omdat deze de indiener financieel benadelen. 

3. 

Antwoord
Wij danken u voor uw waarschuwing over oude vuilstorten. De risico's van een drinkwaterwinning op het 
verplaatsen van ondergrondse verontreinigingen en de risico's van een verontreiniging op de kwaliteit van 
het drinkwater zijn onderwerpen die in het project-m.e.r. nader zullen worden onderzocht. 

1. 

De risico's ten gevolge van een rioolpersleiding komen ook in het project-m.e.r. aan bod.2. 
De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen aangepast zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota.  
Wij verwachten dat hierdoor een rendabele bedrijfsvoering goed mogelijk blijft. Zie verder ook paragraaf 
10.4 van deze reactienota.

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
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Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 173

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 
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Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 174

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:

Een verhoogd risico op verzakking en scheurvorming woning,1. 

Beperking gebruik grondwater voor beregening2. 

Het niet mogen aanleggen van een bodemenergiesysteem vanwege de maximale diepte van 3 meter.  3. 

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Omdat er in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden geen diepe beschermende kleilaag is zijn 
bodemenergiesystemen niet toegestaan. Zie paragraaf 9.2 van deze reactienota. Dit staat los van de diepte 
voor "het roeren van de bodem" waarvoor onder een bepaalde diepte een melding nodig is. Zie paragraaf 7.6 
van deze reactienota.

3. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 175

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener is bang voor scheuren in de woning en bedrijfspanden en voor schade aan bomen.

Antwoord
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem of op bomen op, omdat 
er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 en 11.2 van deze reactienota.  

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Algemeen
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Reactienummer: 176

Indiener: Natuur en Milieu federatie Gelderland

Samenvatting
Natuur en Milieu Gelderland dient ook namens Natuurmonumenten, het Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer en 
het Gelders Particulier Grondbezit deze zienswijze in. Indieners geven de provincie een compliment voor het 
doorlopen gedegen proces, met goed onderzoek als basis en betrokkenheid van de stakeholders. Indieners zijn 
blij dat er serieus wordt gekeken naar alternatieven voor grondwaterwinning. De zienswijze gaat over de volgende 
punten:

De reservering richt zich nu op grondwater- en oevergrondwater-onttrekkingsgebieden. Indieners vragen om 
andere methoden zoals brakwaterwinning en de wateraccu Veluwe met spoed verder uit te werken en een 
duidelijker relatie te leggen tussen de adaptieve strategie en zoekgebieden. Wanneer (sommige van) deze 
alternatieve methoden doorgaan, hoeven er minder en/of kleinere zoekgebieden voor grondwaterwinning 
aangewezen te worden. Indieners vragen ook om aan te geven welke van de drinkwaterreserveringsgebieden 
als eerste zullen komen te vervallen als er meer ruimte komt door alternatieve winningen.

1. 

Indieners vragen om meer onderzoek te doen naar de effecten van de huidige winningen op (Natura 2000) 
natuur en bestaande winningen met (veel) negatieve effecten op Natura 2000 te stoppen of te verkleinen.

2. 

Bij de keuze van de bouwstenen is ruimtelijke spreiding belangrijk geweest. Tegenover de voordelen staan op 
specifieke locaties relatief grote nadelen. Indieners vragen om de spreiding iets meer los te laten. Hoewel de 
Veluwe zelf wordt ontzien, zijn er wel meerdere zoekgebieden aan de rand van de Veluwe geplaatst. Dit zijn 
juist gebieden waar ook kansen zijn voor herstel op landschapsecologische schaal (dus relatie tussen 
infiltratie en kwelgebieden van de Veluwe), zoals bij bouwsteen Apeldoorn Noord.

3. 

Indieners vragen om er op toe te zien, dat alternatieven als besparing, hergebruik en betere infiltratie van 
regenwater in de grond niet blijven liggen.

4. 

Indieners brengen een aantal punten onder de aandacht die een directe relatie met dit onderwerp hebben, 
maar die eerder thuishoren bij flankerend beleid:

Actualiseren van vergunningen voor grondwateronttrekking en daarbij langdurig niet benutte ruimte 
er uit halen;

1. 

Samen met de waterschappen een goed beeld krijgen van huidige onttrekkingen, waaronder ook 
de kleine onttrekkingen (stapeling van effecten = groot effect);

2. 

De mogelijkheden verkennen om ook kleinere onttrekkingen vergunningplichtig te maken vanwege 
cumulatieve effecten in een droge zomer.

3. 

De uitwerking en uitvoering van maatregelen voor besparing, hergebruik en betere infiltratie 
van regenwater.

4. 

5. 

Antwoord
De huidige aanwijzing gaat om gebieden die met bewezen technieken ontwikkeld kunnen worden voor de 
drinkwaterwinning. Binnen de studies ter voorbereiding op dit besluit is ook het concept wateraccu Veluwe 
onderzocht. Dit is een veelbelovend concept, maar nu nog te onzeker om in het huidige besluit op te nemen. 
In de adaptieve strategie doen we verder onderzoek naar dit concept. Brakwaterwinning blijft ver van de zee 
nog steeds een probleem. Er is nog geen oplossing voor het afvalzout, brijn. We laten op dit moment nog 
geen reserveringsgebieden vallen en geven ook niet aan welke als eerste kunnen vervallen. Met de huidige 
ruimtelijke spreiding zijn ze allemaal nodig om de drinkwatervoorziening in Gelderland veilig te stellen voor 
de toekomst. Dit zien we als de basis om van daaruit verder te kunnen bouwen aan een duurzame 
drinkwaterwinning in een duurzaam watersysteem. In de adaptieve strategie doen we verder onderzoek naar 
andere bronnen en concepten. Op basis van deze onderzoeken kijken we wat dit kan betekenen voor de 
drinkwaterreserveringsgebieden. We hebben op het moment geen prioriteitenlijst binnen de 
reserveringsgebieden.

1. 
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Binnen het plan-MER zijn we zeer streng geweest als het gaat om effecten op grondwaterafhankelijke natuur 
in Natura 2000 gebieden om niet in een traject van passende beoordeling terecht te komen. Daardoor lijkt 
het of de bestaande winningen veel effecten hebben op N2000-doelen maar dat is erg relatief. Het gaat om 
de verschillen geen, wellicht, erg weinig en weinig effect. Bij het werken aan een duurzame 
drinkwatervoorziening in een duurzaam watersysteem kijken we ook hoe we om kunnen gaan met eventuele 
knelpunten bij bestaande winningen. Wij verwachten geen of geen grote knelpunten voor N2000-doelen.

2. 

Drinkwaterreserveringsgebied Elburg-Wezep ligt in het Veluwe-deelsysteem met zeer weinig grondwater 
afhankelijke natuur. Drinkwaterreserveringsgebied Gelderse vallei ligt midden in de Gelderse Vallei 
waardoor veel mitigatie mogelijkheden en koppelkansen aanwezig zijn. Drinkwaterreserveringsgebied 
Apeldoorn-Noord ligt in een deelgebied van de Oost-Veluwe waar veel water aanwezig is. Dit is onderzocht in 
de waterbalans studie van de gemeente Apeldoorn. Het project Epe heeft ons geleerd dat infiltratie van 
gebiedseigen water veel kan doen voor mitigatie van effecten. Dit is bij Apeldoorn-Noord het onderzoeken 
waard. De mogelijkheid van infiltratie is ook opgenomen in de omgevingsvisie van de gemeente Apeldoorn. 
Voor alle drie de drinkwaterreserveringsgebieden zien wij een duurzame inpassing als mogelijk.

3. 

Binnen de samenwerking met Gelderse waterschappen, waterbedrijf en uw organisaties is daar al veel 
aandacht voor zonder dat we daar op hoeven toe te zien.

4. 

Al de genoemde punten hebben onze aandacht in het proces om te komen tot een duurzaam en 
klimaatbestendig watersysteem.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 177

Indiener: Rentmeesterskantoor Korevaar

Samenvatting
Indiener dient een zienswijze in namens cliënt, Steunstichting Arnhemse Gasthuizen, die een aantal percelen 
landbouwgrond heeft nabij Est, Slijk-Ewijk en Tricht in de drinkwaterreserveringsgebieden Tielerwaard, Winssen-
Slijk-Ewijk en Betuwe-West-Buren.

Indiener maakt bezwaar tegen het klakkeloos overnemen van de 30% groei doelstelling van het Rijk. 
Indiener onderbouwt dat met cijfers en rapporten. Geeft hierbij aan dat de drinkwaterwinning de laatste 30 
jaar niet sterk mee is gegroeid met de sociale en economische ontwikkeling.

1. 

Indiener geeft aan dat de grootte van de reserveringsgebieden niet in verhouding staan met de 
uitbreidingsopgave van de drinkwaterwinning. Andere functies worden belemmerd.

2. 

Indiener verzoekt om de eigendommen van zijn cliënt uit de begrenzing van 
de drinkwaterreserveringsgebieden te verwijderen.

3. 

Antwoord
De door u genoemde rapporten en databronnen zijn bij ons bekend. Voor het veiligstellen van de 
drinkwatervoorziening is lange termijn beleid nodig. Scenario studies kunnen daarbij houvast geven. Bij 
vraagontwikkelingen moet er rekening worden gehouden met bandbreedtes. Het Rijk heeft ons gevraagd 
om met de meest extreme ontwikkeling van de vraag rekening te houden. Samen met Vitens is dit in het 
begin van het proces gecheckt met hun ervaringen. De conclusie was dat dit scenario een goed richtsnoer is. 
De opgave is voor Gelderland verder ingevuld voor drie regio's Veluwe, Rivierengebied en Oost-Gelderland. 
De opgave van 30% is dus goed onderzocht en vertaald in een opgave per regio. Omdat in mogelijk winbare 
hoeveelheid per reserveringsgebied ook nog onzekerheden zitten die dan meestal zo uitwerken, dat er minder 
kan worden gewonnen, is er voor gekozen om meer gebieden aan te wijzen.

1. 

Een groot reserveringsgebied geeft de mogelijkheid om binnen dit gebied samen met betrokkenen een locatie 2. 
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te vinden die het best past in het gebied. Bij een klein gebied ligt de locatie al bijna vast. Keerzijde van grote 
gebieden is dat de beschermingsregels over een groot gebied gaan gelden. Hier een evenwicht in zoeken is de 
opgave van dit besluit. Zie verder paragraaf 3.3 en 5.2 van deze reactienota. De meeste functies en 
activiteiten zijn mogelijk in de drinkwaterreserveringsgebieden. Soms is een melding of een vergunning 
nodig. We hebben naar aanleiding van de zienswijzen een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 
7 van deze reactienota. Voor landbouwgronden zijn er geen beperkingen in normaal gebruik van mest, 
gewasbeschermingsmiddelen en grondwater.
De door u verzochte wijziging van de begrenzing kunnen wij niet honoreren omdat anders de mogelijkheden 
voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt.

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Veluwe

Reactienummer: 178

Indiener: Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken

Samenvatting
Indiener richt zich op het behoud en herstel van de Veluwse sprengen en beken met al hun waarden. Indiener is op 
de hoogte van de zienswijze van Natuur en Milieu Gelderland.

Indiener kent de opdracht van het rijk om een groei van 30% in de drinkwaterwinning mogelijk te maken, 
maar had liever gezien dat het Rijk sterk had ingezet op besparing. Indiener noemt Vlaanderen als voorbeeld. 
Dit gezegd hebbende geeft de indiener de provincie een compliment voor het gedegen onderzoek, dat aan dit 
besluit is voorafgegaan en de moeite die is gedaan om een ieder bij dit proces te betrekken. Het plan-MER is 
gebaseerd op modellen en modellen zijn een vereenvoudiging van de werkelijkheid.

1. 

Indiener geeft aan dat de metingen aan het watersysteem van de Veluwe laten zien dat de berekende effecten 
met modellen niet overeenkomen met de metingen van de afgelopen 20 jaar. Er zit dus nog onzekerheid in 
de modellen. De indiener adviseert om experimenteel onderzoek te gaan doen aan de belangrijkste term van 
de waterbalans op de Veluwe, namelijk de verdamping. Daarmee de onzekerheid te verkleinen en besluiten te 
verbeteren.

2. 

Indiener geeft aan dat voor de waterbalans van de Veluwe geldt, dat meer onttrekken minder geborgen 
hoeveelheid water onder de Veluwe oplevert met gevolgen voor kwelstromen en beek afvoeren. Uitgangspunt 
zou moeten zijn dat beek afvoeren en kwelstromen op peil blijven. Indiener wil hier compensatie voor of 
seizoensmatige onttrekkingen.

3. 

Indiener wil graag dat de aangekondigde adaptieve strategie met voortvarendheid wordt opgepakt en dat 
daarin ook de problemen van bestaande winningen worden meegenomen.

4. 

Indiener geeft aan dat bij het concept wateraccu de voorkeur uitgaat voor eigen Veluwe water in plaats van 
rivierwater. De grondwaterstroom richting de Flevo polders is dan een goede bron.

5. 

Indiener vindt de verhouding grondwater 2/3 en oevergrondwater 1/3 arbitrair. Een groter aandeel 
oppervlakte water geeft meer kans om de waterbalans gesloten te houden.

6. 

Indiener wil meer politieke druk om brakwaterwinningen mogelijk te maken.7. 

Indiener geeft 3 regio's aan waar bestaande waarden al onder druk staan wegens drinkwater winning.

Apeldoorn en omgeving. In dit gebied is wellicht nog wat mogelijk als goed gebruik wordt gemaakt van •

8. 
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het aanwezige water.

Middachten en omgeving. Indiener beschouwd uitbreiding van waterwinning hier als een ernstige 
bedreiging.

•

Renkumse en Heelsumse beken. Reductie en verplaatsing van bestaande winningen zou hier moeten 
worden opgepakt.

•

Indiener adviseert om de aanwijzing Apeldoorn Noord aan te vullen met een aanwijzing 
Flevoland/Randmeerkust.

9. 

De indiener pleit ervoor om de cultuurhistorische waarden van sprengen beken stelsels en ensembles een 
expliciete status te geven in de omgevingsverordening.

10. 

Antwoord
Bij de onderbouwende studies en het plan-MER gaat het om een analyse op hoofdlijnen. Het voorliggende 
besluit is een startpunt en geen eindpunt. Ook de komende processen zullen in samenspraak met 
belanghebbenden worden uitgevoerd.

1. 

Het verschil tussen metingen en modellen ten aanzien van de ontwikkeling van de Veluwse 
grondwatervoorraad is bekend. In het licht van de grote herstelopgave van de Veluwe wordt er samen met 
het waterschap een kennisagenda opgesteld, waarin dit aspect een belangrijk thema is. Dit is onderdeel van 
alle opgaven en kennisvragen over de Veluwe die in de komende jaren opgepakt zullen worden vanuit de 
natuur- en stikstofopgaven.

2. 

Het beheer van de grondwatervoorraad onder de Veluwe zal binnen de adaptieve strategie een belangrijk 
thema zijn. Ook de mogelijkheden voor de inzet van de Veluwe als wateraccu heeft daarin een plek.

3. 

Naast de adaptieve strategie wordt ook samen met de waterschappen en Vitens het proces duurzame 
drinkwaterwinning in een duurzaam watersysteem opgepakt. Hierin zullen ook de bestaande winningen een 
plek krijgen.

4. 

Het concept wateraccu is een veelbelovend concept, zowel op kleinere schaal zoals bij de bestaande infiltratie 
bij winning Epe als op grote schaal zoals in het MER is beschreven. Water is vooral beschikbaar in het 
winterseizoen. De Veluwe is goed te gebruiken als voorraadvat, zodat het surplus aan water in de winter 
goed kan worden gebruikt. Maar het Veluwe water, dat onder de randmeren naar Flevoland stroomt, heeft 
daar ook een functie. Bij het concept wateraccu gaan we ervan uit dat het te infiltreren water aan de 
drinkwater eisen voldoet. De bron is dan minder van belang. De optie om water uit de polder te benutten 
blijft ook in beeld.

5. 

Om richting te geven is nu voor deze verdeling gekozen. Wel met het argument dat het grootste deel van het 
drinkwater met bewezen technieken kan worden gemaakt. In de adaptieve strategie doen we verder 
onderzoek naar andere bronnen (ook oppervlaktewater) en kijken we wat dat kan betekenen voor de 
drinkwaterreserveringsgebieden en de waterbalans.  

6. 

Op interprovinciaal niveau wordt dit thema op de agenda gehouden.7. 

 

Met indiener en de gemeente Apeldoorn worden gesprekken gevoerd om een en ander vorm te gaan 
geven. Met het doel om de bestaande waarden van het gebied te versterken.

•

Het drinkwaterreserveringsgebied Velp-Doesburg (de naam wordt gewijzigd in Velp-Rheden) zit zover 
westelijk in het Oost-Veluwse kleischottensysteem dat effecten op bestaande waarden rond Ellecom 
niet verwacht worden. De Arnhemse en Velpse Beken horen bij het stuwwalsysteem Doorwerth-Velp 

•

8. 
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met een eigen watersysteem en geohydrologie. Ook hier worden geen effecten verwacht.

Voor nieuwe grondwateronttrekkingen, dan wel voor uitbreidingen staan wij in beginsel geen 
laagwaardig gebruik toe. Bestaande grondwateronttrekkingen maken gebruik van in het verleden 
verkregen rechten. Intrekken van bestaande rechten kan, maar vraagt om zorgvuldig handelen. 
Mogelijk kunnen we in de toekomst op basis van nieuwe informatie besluiten om laagwaardig gebruik 
bij bestaande grondwateronttrekkingen te beperken of vergunningen geheel of gedeeltelijk in te 
trekken. 
De bestaande drinkwaterwinningen zullen een plek krijgen in het proces duurzame drinkwaterwinning 
in een duurzaam watersysteem dat samen met de waterschappen en Vitens wordt opgepakt.

•

De discussie over het gebruik van het watersysteem-Veluwe-Flevoland willen we in een groter geheel 
oppakken. Dat past nu niet bij dit besluit.

9. 

De sprengenbeken maken deel uit van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Veluwe, ook wat 
betreft de cultuurhistorische aspecten daarvan. Als zodanig zijn ze opgenomen in de Omgevingsverordening 
(artikel 2.56). Die regelt dat de kernkwaliteiten niet aangetast mogen worden. Daar waar het Nationaal 
Landschap overlapt met het Gelders NatuurNetwerk (GNN), gelden de regels van het GNN, ook voor het 
omgaan met de cultuurlandschappelijke kwaliteiten. Voor de inhoud van de kernkwaliteiten zie de bijlage 
Kernkwaliteiten Nationale Landschappen, bij de Omgevingsverordening: Geconsolideerde 
Omgevingsverordening Gelderland (februari 2022) - Plannenviewer Provincie Gelderland 
(planoview.nl). Kortom: de Veluwse sprengenbeken hebben al een cultuurhistorische status in het 
omgevingsbeleid.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  
 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 179

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 4. 
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Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vraagt de indiener om een goede financiële compensatieregeling voor 
waardedaling en productiedaling.

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Tielerwaard

Reactienummer: 180

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener geeft aan dat het aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Tielerwaard meteen schade oplevert en 
de bedrijfsvoering bij het telen van intensieve gewassen beperkt vanwege:

De beperkingen in bemesting en  gewasbeschermingsmiddelen 1. 

Problemen door verdroging2. 

Beperkingen bij beregenen uit oppervlakte water en grondwater.3. 

Het mogelijk niet meer kunnen winnen van aardwarmte4. 

Het inklinken van de grond waardoor schade aan gebouwen zal optreden door verzakken en scheuren.5. 

De onzekerheid die de aanwijzing als zoekgebied voor indiener en het akkerbouwbedrijf geeft6. 

Indiener wil nog meegeven dat indiener in een gebied woont en werkt met in de grond verschillende 
zandbanen en een lekkende vuilnisbelt op geringe afstand.

7. 
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Indiener verzoekt om het gebied van de indiener (Est en Ophemert) niet op te nemen in het zoekgebied 
drinkwaterreserveringsgebieden.

8. 

Antwoord
Reguliere meststoffen mogen gebruikt worden in de drinkwaterreserveringsgebieden. Zie ook paragraaf 7.5 
van deze reactienota. In de drinkwaterreserveringsgebieden komen geen extra regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. Zie ook paragraaf 10.4 van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota.3. 

Bodemenergie is mogelijk boven de diepe beschermende kleilaag. Geothermie is verboden in de 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder hoofdstuk 9 van deze reactienota.

4. 

Voor bodemdaling zie paragraaf 11.1 van deze reactienota.5. 

We stellen een aantal regels om het grondwater in de drinkwaterreserveringsgebieden te beschermen. Om de 
(administratieve) lasten te verminderen hebben we een aantal regels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze 
reactienota. We gaan er van uit dat een normale bedrijfsvoering goed mogelijk blijft.

6. 

Wij danken u voor uw aandachtspunt over de stortplaats. De risico's van een drinkwaterwinning op het 
verplaatsen van ondergrondse verontreinigingen en de risico's van een verontreiniging op de kwaliteit van 
het drinkwater zijn onderwerpen die in het project-m.e.r. nader zullen worden onderzocht.

7. 

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om deze 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater hierin te beschermen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 181

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 

4. 
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gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 
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Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 182

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 

3. 
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verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 183

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 
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Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren 

Reactienummer: 184

Indiener: NN

Samenvatting
In het werkgebied van LTO Noord de Betuwe vallen de gemeenten West Betuwe en Culemborg in een 
drinkwaterreserveringsgebied. Indiener geeft aan dat waterwinning een algemeen belang is, maar dit niet op een 
individuele agrarische ondernemer kan worden afgewenteld. Indiener vindt dat er verschillende belangen 
onderbelicht zijn gebleven:

Er wordt te weinig duidelijkheid gegeven over de waardedaling/ compensatie regeling/ planschade van 
agrarische bedrijven. Zodra er een claim op de grond ligt daalt de waarde van een bedrijf of perceel. Dit is een 
belemmering in de bedrijfsvoering. Volgens indiener moet daar een vergoeding voor ingecalculeerd zijn.

1. 

Bij vergunning aanvraag en bij uitbreiding / verbouwing komen er aanvullende eisen zolang deze reservering 
er op blijft, dit brengt extra kosten met zich mee die vergoed moeten worden.

2. 

Voor fruitteelt, akkerbouw en melkveebedrijven is het van belang dat grondwater op peil blijft en dat er 
voldoende oppervlaktewater beschikbaar blijft in het groeiseizoen.

3. 

Is er voldoende onderzoek geweest naar bodemdaling?4. 

Antwoord
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.1. 

De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

2. 

Zie paragraaf 11.2, 11.3 en 11.4 van deze reactienota. 3. 

Zie paragraaf 11.1 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 185

Indiener: NN

Samenvatting
De zienswijze heeft betrekking op twee locaties van cliënt en is voor elk van de locaties ingediend. Indiener heeft 
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bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 
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Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 186
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Indiener: Boomkwekerij Peterman Vof

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
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We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Tielerwaard

Reactienummer: 187

Indiener: Vissers Fruit vof

Samenvatting
Indiener is tegen de aanleg van een drinkwaterwingebied onder of rondom het bedrijf van indiener. Indiener maakt 
zich grote zorgen over het voortbestaan van het fruitbedrijf en ziet de volgende problemen:

Diverse bestrijdingsmiddelen mogen niet worden toegepast in waterwingebied. De aanwijzing geeft dus wel 
duidelijk een grote beperking, anders dan vermeld in de toelichting.

1. 

Er komen beperkingen aan het graven/boren in de grond en het aanbrengen van heipalen. Dit geeft 
meerkosten en misschien zijn de betreffende werkzaamheden in de toekomst wel niet meer toegestaan.

2. 

Indiener is bang voor de inklinking van de gronden waardoor schade kan ontstaan aan de gebouwen.3. 

Indiener vindt dat niet zomaar voorbij kan worden gaan aan de rechten van indiener. Indiener is eigenaar en 
mocht dit plan doorgang vinden dan wordt dit aan indiener opgelegd. Dit is in strijd met het recht van 
eigendom.

4. 

Indiener wil als de tip meegeven om te gaan zoeken naar gronden waarop een minder hoogwaardige teelt 
wordt geëxploiteerd. Misschien zijn de in de toekomst te verwachten problemen daar makkelijker op te 
lossen dan op de fruitteeltgronden van indiener.

5. 

Antwoord
Het gaat in dit besluit om de aanwijzing van reserveringsgebieden, niet om waterwingebieden met een 
grondwaterbeschermingsgebied. In de drinkwaterreserveringsgebieden komen geen extra regels voor het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden.

1. 

Wij hebben de regels voor grondwerkzaamheden versoepeld. Zie paragraaf 7.6 van deze reactienota.2. 

Voor bodemdaling zie paragraaf 11.1 van deze reactienota.3. 

De provincie heeft de wettelijke taak om te zorgen voor voldoende bronnen voor de 
drinkwatervoorziening. Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het 
nu nodig om deze 11 drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater hierin te 
beschermen. Bestaande activiteiten kunnen zonder aanvullende vergunning of melding door blijven gaan. Er 
is geen sprake van strijd met het recht van eigendom nu de aanwijzing voortvloeit uit een wettelijke taak die 
het algemeen belang van drinkwatervoorziening dient. Zie ook paragraaf 6.5 van deze reactienota.

4. 

De keuze van de drinkwaterreserveringsgebieden hebben we gedaan op basis van uitgebreid onderzoek en 
een zorgvuldige afweging. Voor een toelichting zie paragraaf 4.4 van deze reactienota. Zie verder ook 
paragraaf 11.2 en 11.3 van deze reactienota.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk
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Reactienummer: 188

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 189

Indiener: Fruitteeltbedrijf Mts WF en JH van Driel

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 

4. 
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toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 190

Indiener: V.o.f. AJ. van de Giessen

Samenvatting
Indiener heeft een akkerbouwbedrijf in het gebied Tielerwaard/Betuwe-West-Buren. Indiener maakt bezwaar en 
heeft een aantal vragen:  

Het gebruik van mest en het bestrijden van onkruiden en schadelijke insecten worden ingeperkt. Als 
daadwerkelijk tot grondwaterwinning wordt overgegaan is zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Tevens geeft de indiener aan belemmerd te worden om 
diepere grondbewerkingen uit te voeren. De bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf op slot. Tevens 
staan hier geen redelijke vergoedingen tegenover. 

1. 

Het akkerbouw- en fruitteeltbedrijf van indiener is afhankelijk van water. Door een eventuele winning van 
grondwater kan de beregeningsvraag stijgen. Indiener voorziet in de toekomst meer beregeningsverboden en 
beperkingen waardoor de oogst zal mislukken. Indiener vraag of het mogelijk blijft om een grondwaterpuls te 
verkrijgen?

2. 

Indiener geeft aan dat deze reservering geen toekomstperspectief voor het bedrijf biedt. Indiener vraagt 
hoelang de provincie het gebied denkt te moeten claimen. Indiener verzoekt de aanwijzing van Tielerwaard 
en Betuwe-West-Buren als reserveringsgebied te laten vervallen.

3. 

Indiener adviseert om pas na nader onderzoek alleen die gebieden aan te wijzen waar daadwerkelijk 
grondwater gewonnen kan worden. De provincie zou samen met het waterschap moeten investeren in een 
omvangrijk toekomstbestendig watersysteem, waarmee er buffers worden gecreëerd.

4. 
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Antwoord
De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen gedeeltelijk aangepast. Zie hoofdstuk 7 en 8 
van deze reactienota. In drinkwaterreserveringsgebieden gaan geen aanvullende regels gelden voor het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. In de 
minder kwetsbare gebieden Tielerwaard en Betuwe-West-Buren gaan geen extra regels gelden voor mest of 
voor diepe grondbewerkingen. Zodra een concrete locatie voor drinkwaterwinning gevonden is (en 
vergunning aan Vitens verleend is) zal dit gebied begrensd worden voor de bescherming van het grondwater. 
Dat kan een grondwaterbeschermingsgebied en/of een boringsvrije zone en/of een KWO-vrije zone zijn. 
Dit nieuwe beschermingsgebied zal meestal kleiner zijn dan het drinkwaterreserveringsgebied. In de minder 
kwetsbare reserveringsgebieden Tielerwaard en Betuwe West Buren zal de omvang van het 
grondwaterbeschermingsgebied naar verwachting heel klein of niet aanwezig zijn, afhankelijk van de 
optimalisatiemogelijkheden en de dikte van de beschermende kleilaag. Na realisatie vervalt de rest van het 
drinkwaterreserveringsgebied, evenals de regels. Alleen als er een grondwaterbeschermingsgebied aan 
maaiveld nodig is mogen op basis van landelijke regelgeving sommige stoffen niet meer worden gebruikt.  
Nadeelcompensatie voor zover dat van toepassing is wordt beschreven in hoofdstuk 10 van deze reactienota.

1. 

Het aanleggen van een beregeningsput / puls is met een melding mogelijk boven de diepe beschermende 
kleilaag. De diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-Buren mag niet worden 
doorboord. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van het grondwater voor drinkwater. 
In het actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde drinkwaterreserveringsgebieden een 
indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een aantal kleinere gebieden gelden 
ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u controleren of dat kan door de diepte 
en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke ondergrondmodel REGIS II in de 
Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl). Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag 
grondwater te onttrekken voor beregening. Eventuele bestaande diepere beregeningsputten mogen in 
gebruik blijven. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 van deze reactienota.

2. 

Voor de duur van de reservering zie paragraaf 4.6 en 4.7 van deze reactienota. Voor zover dat nog van 
toepassing is door de aangepaste beschermingsregels wordt nadeelcompensatie toegelicht in hoofdstuk 10 
van deze reactienota.

3. 

Uit de onderzoeken die we afgelopen jaren hebben gedaan blijkt dat in de gebieden die we nu aanwijzen goed 
grondwater gewonnen kan worden. Om ook in de toekomst voldoende schoon grondwater te hebben voor 
drinkwater is het nodig om nu al deze gebieden te reserveren. De start van een drinkwaterwinning biedt ook 
kansen om het gehele watersysteem toekomstbestendig te maken. We werken hieraan samen met 
de waterschappen en Vitens.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Zeddam-Ulft 

Reactienummer: 191

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 
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Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 

4. 
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stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 192

Indiener: Fruitbedrijf W.D. van Kranenburg

Samenvatting
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Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe West Buren

Reactienummer: 193
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Indiener: Fruitbedrijf JE de Ruiter

Samenvatting
Indiener is fruitteler. Voor een gezond en volgroeid gewas is grond- en oppervlaktewater nodig.  

Antwoord
De door u aangegeven aandachtspunten worden behandeld in paragrafen 11.2, 11.3 en 11.4. 

Verder wijzen wij u erop dat naar aanleiding van de zienswijzen de beschermingsregels zijn aangepast. 
Zie hoofdstuk 7 en 8.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Olburgen-Doesburg

Reactienummer: 194

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener verzoekt het aangewezen gebied Olburgen-Doesburg niet als drinkwaterreserveringsgebied aan te wijzen 
omdat dit grote nadelige gevolgen heeft voor het agrarisch bedrijf en de omgeving. Indiener geeft de volgende 
punten aan:

De aanwijzing zorgt voor een enorme economische waardedaling van de landbouwgrond bij verkoop. Het 
bedrijf is daardoor mogelijk onverkoopbaar geworden.

1. 

Mogelijke winning van water heeft negatieve effecten op de landbouwfunctie van de grond. Een verminderd 
bodemleven en de verdroging zorgt voor schade aan de geteelde gewassen.

2. 

De effecten van de huidige strenge mestwetgeving zullen door drinkwateronttrekking harder doorwerken in 
de agrarische bedrijfsvoering en teelt van gewassen. Dit zorgt voor economische schade.

3. 

De schade aan de natuur in dit gebied zal enorm zijn bij onttrekking van grondwater en deze schade zal 
onherstelbaar zijn.

4. 

Antwoord
De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen aangepast zie hoofdstuk 7 en 8. Wij 
verwachten dat hierdoor een rendabele bedrijfsvoering goed mogelijk blijft. 
Zie verder ook hoofdstuk 10. 

1. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. De door u benoemde zorgen worden besproken in paragraaf 11.2 en 
11.3.

2. 

De regels voor het gebruik van meststoffen zijn aangepast. Zie paragraaf 7.5. 3. 

Schade aan natuur wordt besproken in paragraaf 11.6 en zal bij de realisatie van een toekomstige winning in 
het project-m.e.r. onderzoek nader worden onderzocht, en hoe de effecten hierop zoveel mogelijk kunnen 
worden voorkomen en/of beperkt. 

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.
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Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 195

Indiener: Pellegrom Fruit en Verhuur

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 
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Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 196

Indiener: Fruitteeltbedrijf E.G. de Goei

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 
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Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 197

Indiener: Mts vd Water

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 

1. 
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waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 198

Indiener: Fruitteeltbedrijf den Doornkamp

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 

1. 
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controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 199

Indiener: Royal FruitMasters

Samenvatting
Zienswijze is gericht op aanwijzing van Tielerwaard en Betuwe-West-Buren. Indiener:

Is bezorgd over de toekomst van de fruitteelt in dit gebied en benoemt kentallen uit 2007 ter onderbouwing 
van de economische waarde (€ 0,5 miljard omzet, 6600 arbeidsplaatsen) en benoemt ook de bredere 
betekenis als tweede tuinbouwgebied van Nederland. Indiener is van mening dat met het aanwijzen van de 
drinkwaterreserveringsgebieden in het Rivierengebied het fruitcluster op slot gaat.

1. 

Vraagt om een grondige impactanalyse te laten uitvoeren naar het effect voor de fruittelers, het fruitcluster 
en de brede welvaart in het Rivierengebied. Waaronder de sociale impact op de dorpen, kernen en het 
landschap wanneer de fruitteelt en het totale fruitcluster uit deze gebieden verdwijnt.

2. 

Vraagt om herbegrenzing zodat het gebied met beperkingen zo minimaal mogelijk is.3. 

Vraagt om prioriteit op nader onderzoek voor de gebieden met de grootste sociaal-economische betekenis.4. 

Biedt aan in gesprek met waterschap en provincie mee te willen denken aan het oplossen van de Gelderse 
waterproblematiek en geeft aan al aandacht te besteden aan waterkwantiteit en waterkwaliteit.

5. 

Antwoord
Wij erkennen het belang en de economische waarde van de fruitteelt voor het Rivierengebied. Wij denken dat 
het aanwijzen van het drinkwaterreserveringsgebied de toekomst van de fruitteelt niet in de weg staat. De 
beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen gedeeltelijk aangepast. Zie ook hoofdstuk 7 en 8 
van deze reactienota. Daarmee worden de (administratieve) lasten kleiner.

1. 

In dit MER-rapport zijn de effecten van een nieuwe drinkwaterwinning globaal in beeld gebracht, zie ook 
toelichting op de getrapte aanpak in paragraaf 3.3 van deze reactienota. In het project-m.e.r. onderzoeken we 
de beste locatie van een drinkwaterwinning in het drinkwaterreserveringsgebied. Dan onderzoeken we meer 
in detail de effecten op andere functies, waaronder ook de fruitteelt.

2. 

Om tegemoet te komen aan de zorgen over de grootte van de drinkwaterreserveringsgebieden en de tijdsduur 
van de reservering gaan wij op korte termijn na dit besluit onderzoeken of het mogelijk is de 4 relatief grote 
drinkwaterreserveringsgebieden, waaronder Tielerwaard en Betuwe-West-Buren, binnen een aantal jaren in 

3. 
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te perken. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota.

Samen met Vitens bepalen we in welke drinkwaterreserveringsgebieden het eerst verder onderzoek gedaan 
wordt om te komen tot een concrete winlocatie. Dit gebeurt in een project-m.e.r.. Niet alleen sociaal-
economische redenen zijn belangrijk bij de keuze van de volgorde. Ook de locatie waar Vitens het meeste 
drinkwater nodig heeft, is daarbij van belang. Het doel is om tot een tot een goede inpassing van de 
drinkwaterwinning in de omgeving te komen.

4. 

Wij nemen graag uw aanbod aan om mee te denken over de waterbeschikbaarheid in het rivierengebied, nu 
en in de toekomst, ook met het ook op de klimaatverandering. Wij zijn hierover al het gesprek met u gestart 
parallel aan dit besluit.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  
 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 200

Indiener: Fruitbedrijf van Dam

Samenvatting
Zienswijze is gericht op aanwijzing van Tielerwaard en Betuwe-West-Buren. Indiener:

Is bezorgd over de toekomst van de fruitteelt in dit gebied en benoemt kentallen uit 2007 ter onderbouwing 
van de economische waarde (€ 0,5 miljard omzet, 6600 arbeidsplaatsen) en benoemt ook de bredere 
betekenis als 2e tuinbouwgebied van Nederland. Indiener is van mening dat met het aanwijzen van de 
drinkwaterreserveringsgebieden in het Rivierengebied het fruitcluster op slot gaat.

1. 

Vraagt om een grondige impactanalyse te laten uitvoeren naar het effect voor de fruittelers, het fruitcluster 
en de brede welvaart in het Rivierengebied. Waaronder de sociale impact op de dorpen, kernen en het 
landschap wanneer de fruitteelt en het totale fruitcluster uit deze gebieden verdwijnt.

2. 

Vraagt om herbegrenzing zodat het gebied met beperkingen zo minimaal mogelijk is.3. 

Vraagt om prioriteit op nader onderzoek voor de gebieden met de grootste sociaal-economische betekenis.4. 

Biedt aan in gesprek met waterschap en provincie mee te willen denken aan het oplossen van de Gelderse 
waterproblematiek en geeft aan al aandacht te besteden aan waterkwantiteit en waterkwaliteit.

5. 

Antwoord
Wij erkennen het belang en de economische waarde van de fruitteelt voor het Rivierengebied. Wij denken dat 
het aanwijzen van het drinkwaterreserveringsgebied de toekomst van de fruitteelt niet in de weg staat. De 
beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen gedeeltelijk aangepast. Zie ook hoofdstuk 7 en 8 
van deze reactienota. Daarmee worden de (administratieve) lasten kleiner.

1. 

In dit MER-rapport zijn de effecten van een nieuwe drinkwaterwinning globaal in beeld gebracht, zie ook 
toelichting op de getrapte aanpak in paragraaf 3.3 van deze reactienota. In het project-m.e.r. onderzoeken we 
de beste locatie van een drinkwaterwinning in het drinkwaterreserveringsgebied. Dan onderzoeken we meer 
in detail de effecten op andere functies, waaronder ook de fruitteelt.

2. 

Om tegemoet te komen aan de zorgen over de grootte van de drinkwaterreserveringsgebieden en de tijdsduur 
van de reservering gaan wij op korte termijn na dit besluit onderzoeken of het mogelijk is de 4 relatief grote 
drinkwaterreserveringsgebieden, waaronder Tielerwaard en Betuwe-West-Buren, binnen een aantal jaren in 

3. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 277 van 489



te perken. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota.

Samen met Vitens bepalen we in welke drinkwaterreserveringsgebieden het eerst verder onderzoek gedaan 
wordt om te komen tot een concrete winlocatie. Dit gebeurt in een project-m.e.r.. Niet alleen sociaal-
economische redenen zijn belangrijk bij de keuze van de volgorde. Ook de locatie waar Vitens het meeste 
drinkwater nodig heeft, is daarbij van belang. Het doel is om tot een tot een goede inpassing van de 
drinkwaterwinning in de omgeving te komen.

4. 

Wij danken u voor uw aanbod. Wij zijn inmiddels al het gesprek gestart met de koepelorganisaties voor de 
fruiteelt- en laanboomsector over de waterbeschikbaarheid in het rivierengebied, nu en in de toekomst, ook 
met het ook op de klimaatverandering.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 201

Indiener: Fa. A. en J.A. van Dijk

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 

1. 
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het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 202

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener is tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. Het melkveebedrijf van 
indiener is gelegen midden in dit gebied. Indiener verwacht door de aanwijzing beperkingen bij het exploiteren van 
het bedrijf volgens de 'goede landbouwpraktijk'. Het gaat om:

beperking op het gebruik van (dierlijke) meststoffen,1. 

het gebruik van noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen,2. 

beperkingen omtrent gebruik van de cultuurgrond en noodzakelijke gewasrotatie (vruchtwisseling),3. 

de verdere beperking van de mogelijkheden tot beregening,4. 

een daling grondwaterstand waardoor zelf de winning van drinkwater voor het eigen vee in het geding komt,5. 

inklinken van de grond.6. 

Indiener stelt dat als de provincie dit drinkwaterreserveringsgebied aanwijst de indiener de provincie 
aansprakelijk stelt voor de daling van de waarde van de bedrijfsgebouwen en bijbehorende 
cultuurgronden, de aantasting van het verdienvermogen en alle schade c.q. waardevermindering die hierdoor 
ontstaat.

7. 

Antwoord
De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen aangepast, zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. 
Voor meststoffen zie paragraaf 7.5 van deze reactienota. Wij gaan er van uit dat een normale bedrijfsvoering 
goed mogelijk blijft. 

1. 

Er komen geen extra regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Alleen de landelijke regels 2. 
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gelden.  Zie verder ook paragraaf 10.4 van deze reactienota. 

Er komen geen beperkingen met betrekking tot de gewasrotatie. 3. 

Beregening blijft toegestaan. Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota.4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de grondwaterstand op, 
omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Bij een toekomstige winning is het niet waarschijnlijk dat 
bestaande onttrekkingsputten droog vallen. Zie verder de paragrafen 11.2 en 11.3 van deze reactienota.

5. 

Voor bodemdaling zie paragraaf 11.1 van deze reactienota.6. 

Voor schade en nadeelcompensatie zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.7. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 203

Indiener: Van Haaften Fruit BV

Samenvatting
Zienswijze is gericht op aanwijzing van Tielerwaard en Betuwe-West-Buren. Indiener:

Is bezorgd over de toekomst van de fruitteelt in dit gebied en benoemt kentallen uit 2007 ter onderbouwing 
van de economische waarde (€ 0,5 miljard omzet, 6600 arbeidsplaatsen) en benoemt ook de bredere 
betekenis als 2e tuinbouwgebied van Nederland. Indiener is van mening dat met het aanwijzen van de 
drinkwaterreserveringsgebieden in het Rivierengebied het fruitcluster op slot gaat.

1. 

Vraagt om een grondige impactanalyse te laten uitvoeren naar het effect voor de fruittelers, het fruitcluster 
en de brede welvaart in het Rivierengebied. Waaronder de sociale impact op de dorpen, kernen en het 
landschap wanneer de fruitteelt en het totale fruitcluster uit deze gebieden verdwijnt.

2. 

Vraagt om herbegrenzing zodat het gebied met beperkingen zo minimaal mogelijk is.3. 

Vraagt om prioriteit op nader onderzoek voor de gebieden met de grootste sociaal-economische betekenis.4. 

Biedt aan in gesprek met waterschap en provincie mee te willen denken aan het oplossen van de Gelderse 
waterproblematiek en geeft aan al aandacht te besteden aan waterkwantiteit en waterkwaliteit.

5. 

Antwoord
Wij erkennen het belang en de economische waarde van de fruitteelt voor het Rivierengebied. Wij denken dat 
het aanwijzen van het drinkwaterreserveringsgebied de toekomst van de fruitteelt niet in de weg staat. De 
beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen gedeeltelijk aangepast. Zie ook hoofdstuk 7 en 8 
van deze reactienota. Daarmee worden de (administratieve) lasten kleiner.

1. 

In dit MER-rapport zijn de effecten van een nieuwe drinkwaterwinning globaal in beeld gebracht, zie ook 
toelichting op de getrapte aanpak in paragraaf 3.3 van deze reactienota. In het project-m.e.r. onderzoeken we 
de beste locatie van een drinkwaterwinning in het drinkwaterreserveringsgebied. Dan onderzoeken we meer 
in detail de effecten op andere functies, waaronder ook de fruitteelt.

2. 

Om tegemoet te komen aan de zorgen over de grootte van de drinkwaterreserveringsgebieden en de tijdsduur 3. 
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van de reservering gaan wij op korte termijn na dit besluit onderzoeken of het mogelijk is de 4 relatief grote 
drinkwaterreserveringsgebieden, waaronder Tielerwaard en Betuwe-West-Buren, binnen een aantal jaren in 
te perken. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota.

Samen met Vitens bepalen we in welke drinkwaterreserveringsgebieden het eerst verder onderzoek gedaan 
wordt om te komen tot een concrete winlocatie. Dit gebeurt in een project-m.e.r.. Niet alleen sociaal-
economische redenen zijn belangrijk bij de keuze van de volgorde. Ook de locatie waar Vitens het meeste 
drinkwater nodig heeft, is daarbij van belang. Het doel is om tot een tot een goede inpassing van de 
drinkwaterwinning in de omgeving te komen.

4. 

Wij danken u voor uw aanbod. Wij zijn inmiddels al het gesprek gestart met de koepelorganisaties voor de 
fruiteelt- en laanboomsector over de waterbeschikbaarheid in het rivierengebied, nu en in de toekomst, ook 
met het ook op de klimaatverandering.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 204

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener is niet blij met de aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden Tielerwaard en Betuwe-West-Buren. 
Indiener vraagt het plan te herzien en geen uitgebreide claim op het gebied van de indiener te leggen zonder dat de 
gevolgen voor het bedrijf van de indiener volledig helder zijn. Indiener geeft de volgende punten aan:

De aanwijzing van een nieuw gebied beperkt de bedrijfsvoering van het akkerbouwbedrijf. Ook geeft dit veel 
onzekerheid over de opvolging omdat er weer een claim op de gronden van indiener ligt.

1. 

Het middelengebruik in de gewasbescherming omdat in een waterwingebied niet alle middelen zijn 
toegestaan

2. 

Een verder gaande beperking in bemesting zorgt dat indiener geen goede opbrengst kan halen. Ook zal het 
beperken van bemesting zorgen voor minder CO2 opslag. Momenteel benut indiener de normen volledig om 
tot een betere bodemkwaliteit te komen waardoor meer CO2 wordt opgeslagen.

3. 

Droogteschade kan optreden door een beregeningsverbod. Bij een extra wateronttrekking voor drinkwater 
kan er eerder een beregeningsverbod worden ingesteld om de onttrekking veilig te stellen. Er zal bij extra 
onttrekking ook minder water beschikbaar zijn.

4. 

Indiener vraagt hoe lang deze aanwijzing duurt.5. 

Antwoord
Als eerste merken wij op dat beschermingsregels naar aanleiding van de zienswijzen zijn aangepast zie hoofdstuk 7 
en 8. Hierdoor zijn er weinig beperkingen voor akkerbouw.  Wij verwachten dat hierdoor een normale 
bedrijfsvoering goed mogelijk blijft. Een toelichting op de reden waarom er eerst een ruimere begrenzing nodig is 
vindt u in paragraaf 3.3. Vervolgonderzoek in verband met de omvang van de gebieden is beschreven in paragraaf 
4.6. 

Zie hoofdstuk 7 en 8. Een normale bedrijfsvoering blijft goed mogelijk. 1. 

In drinkwaterreserveringsgebied Tielerwaard zal een toekomstige winning onder de beschermende kleilaag 2. 
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komen waardoor er naar verwachting geen of een zeer klein grondwaterbeschermingsgebied aan maaiveld 
kan komen. Er gelden nu geen beperkingen anders dan de landelijke beperkingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen. 

De regels voor meststoffen gelden voor de kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden. Tielerwaard is een 
minder kwetsbaar gebied. Hier gelden geen aanvullende regels voor mest naast de landelijke regels. 

3. 

Zie paragraaf 11.2,11.3 en 11.4.4. 

Zie 4.6,4.7 en 4.8 van deze reactienota. De duur kan voor uw percelen nog niet worden bepaald. Dat ligt er 
aan waar de winning uiteindelijk komt. Maar in het uiterste geval dat de winning vlak bij u komt blijft ook 
een normale bedrijfsvoering voor akkerbouw goed mogelijk. 

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 205

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener twijfelt aan de geschiktheid van de waterkwaliteit in de omgeving van de indiener (Voorsterklei) 
voor waterwinning. Indiener weet uit ervaring dat het grondwater hier veel kalk bevat en een hoog gehalte 
aan mangaan en ijzer heeft. Indiener ziet graag een gedegen onderzoek naar de geschiktheid van het 
grondwater voor het winnen van eventueel drinkwater in dit gebied.

1. 

Indiener vraagt waarom een kwetsbaar waterwingebied gereserveerd wordt wanneer er ook gebieden zijn die 
niet of minder kwetsbaar zijn als waterwingebied.

2. 

In het kader van het project “Ruimte voor de Rivier” zijn er geulen gegraven in het overloopgebied. Hierbij 
zijn de kleilagen verstoord, waardoor indiener meer effecten op kwel en verdroging ervaart. Door het 
oppompen van grondwater voor waterwinning verwacht indiener dat het effect op verdroging alleen maar zal 
toenemen, wat nadelige gevolgen heeft voor de gewasopbrengst, flora en fauna. Door de verstoring van de 
kleilaag is ook de kans groter dat de waterkwaliteit nadelig wordt beïnvloed.

3. 

De eventuele claim op het gebied en de daarbij behorende beperkingen geven meer onzekerheid voor de 
bedrijfsvoering en voor de langere termijn voor de bedrijfsovername en ontwikkeling van het bedrijf. 
Indiener vraagt hoelang de provincie het gebied denkt te reserveren als drinkwaterwinningsgebied wanneer 
dit gebied toegewezen zal worden.

4. 

Antwoord
Als eerste merken wij op dat beschermingsregels naar aanleiding van de zienswijzen zijn aangepast zie hoofdstuk 
7. Hierdoor zijn er weinig beperkingen voor de landbouw.  Wij verwachten dat hierdoor een normale 
bedrijfsvoering goed mogelijk blijft. 

De waterkwaliteit is zeker een aspect wat belangrijk is bij de realisatie van een toekomstige winning. De 
waterkwaliteit is bepalend voor het type zuiveringsproces. IJzer, mangaan en kalk zijn bekende stoffen bij de 
bereiding van drinkwater. 

1. 

Er zijn in Gelderland niet zo veel mogelijkheden voor minder kwetsbare winningen. Alleen in het westelijk 
rivierengebied en in de Gelderse vallei zijn daar goede opties voor. In een deel van de andere gebieden komen 

2. 
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wel diepere kleilagen voor, maar die zijn onvoldoende aaneengesloten waardoor er toch een 
grondwaterbeschermingsgebied aan maaiveld nodig is. De mogelijke vraaggroei naar 2040 kan niet met 
alleen de minder kwetsbare gebieden worden opgevangen. 

De knelpunten die u noemt worden in het project-m.e.r. nader onderzocht, en hoe daarbij de nadelige 
effecten op de omgeving kunnen worden voorkomen, beperkt of gecompenseerd. Zie ook 11.2 en 11.6 in deze 
reactienota.

3. 

Zie ook 4.6 en 4.8 en 10.3 in deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 206

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 283 van 489



Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

7. 

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 

1. 
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waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

7. 

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
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de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 207

Indiener: Van de Water Fruit B.V.

Samenvatting
Zienswijze is gericht op aanwijzing van Tielerwaard en Betuwe-West-Buren. Indiener:

Is bezorgd over de toekomst van de fruitteelt in dit gebied en benoemt kentallen uit 2007 ter onderbouwing 
van de economische waarde (€ 0,5 miljard omzet, 6600 arbeidsplaatsen) en benoemt ook de bredere 
betekenis als 2e tuinbouwgebied van Nederland. Indiener is van mening dat met het aanwijzen van de 
drinkwaterreserveringsgebieden in het Rivierengebied het fruitcluster op slot gaat.

1. 

Vraagt om een grondige impactanalyse te laten uitvoeren naar het effect voor de fruittelers, het fruitcluster 
en de brede welvaart in het Rivierengebied. Waaronder de sociale impact op de dorpen, kernen en het 
landschap wanneer de fruitteelt en het totale fruitcluster uit deze gebieden verdwijnt.

2. 

Vraagt om herbegrenzing zodat het gebied met beperkingen zo minimaal mogelijk is.3. 

Vraagt om prioriteit op nader onderzoek voor de gebieden met de grootste sociaal-economische betekenis.4. 

Biedt aan in gesprek met waterschap en provincie mee te willen denken aan het oplossen van de Gelderse 
waterproblematiek en geeft aan al aandacht te besteden aan waterkwantiteit en waterkwaliteit.

5. 

Antwoord
Wij erkennen het belang en de economische waarde van de fruitteelt voor het Rivierengebied. Wij denken dat 
het aanwijzen van het drinkwaterreserveringsgebied de toekomst van de fruitteelt niet in de weg staat. De 
beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen gedeeltelijk aangepast. Zie ook hoofdstuk 7 en 8 
van deze reactienota. Daarmee worden de (administratieve) lasten kleiner.

1. 

In dit MER-rapport zijn de effecten van een nieuwe drinkwaterwinning globaal in beeld gebracht, zie ook 
toelichting op de getrapte aanpak in paragraaf 3.3 van deze reactienota. In het project-m.e.r. onderzoeken we 
de beste locatie van een drinkwaterwinning in het drinkwaterreserveringsgebied. Dan onderzoeken we meer 
in detail de effecten op andere functies, waaronder ook de fruitteelt.

2. 

Om tegemoet te komen aan de zorgen over de grootte van de drinkwaterreserveringsgebieden en de tijdsduur 
van de reservering gaan wij op korte termijn na dit besluit onderzoeken of het mogelijk is de 4 relatief grote 
drinkwaterreserveringsgebieden, waaronder Tielerwaard en Betuwe-West-Buren, binnen een aantal jaren in 
te perken. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota.

3. 

Samen met Vitens bepalen we in welke drinkwaterreserveringsgebieden het eerst verder onderzoek gedaan 
wordt om te komen tot een concrete winlocatie. Dit gebeurt in een project-m.e.r.. Niet alleen sociaal-
economische redenen zijn belangrijk bij de keuze van de volgorde. Ook de locatie waar Vitens het meeste 
drinkwater nodig heeft, is daarbij van belang. Het doel is om tot een tot een goede inpassing van de 
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drinkwaterwinning in de omgeving te komen.

Wij danken u voor uw aanbod. Wij zijn inmiddels al het gesprek gestart met de koepelorganisaties voor de 
fruiteelt- en laanboomsector over de waterbeschikbaarheid in het rivierengebied, nu en in de toekomst, ook 
met het ook op de klimaatverandering.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 208

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
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bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

7. 

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 
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Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

7. 

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
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locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 209

Indiener: Menoelong BV

Samenvatting
Zienswijze is gericht op aanwijzing van Tielerwaard en Betuwe-West-Buren. Indiener:

Is bezorgd over de toekomst van de fruitteelt in dit gebied en benoemt kentallen uit 2007 ter onderbouwing 
van de economische waarde (€ 0,5 miljard omzet, 6600 arbeidsplaatsen) en benoemt ook de bredere 
betekenis als 2e tuinbouwgebied van Nederland. Indiener is van mening dat met het aanwijzen van de 
drinkwaterreserveringsgebieden in het Rivierengebied het fruitcluster op slot gaat.

1. 

Vraagt om een grondige impactanalyse te laten uitvoeren naar het effect voor de fruittelers, het fruitcluster 
en de brede welvaart in het Rivierengebied. Waaronder de sociale impact op de dorpen, kernen en het 
landschap wanneer de fruitteelt en het totale fruitcluster uit deze gebieden verdwijnt.

2. 

Vraagt om herbegrenzing zodat het gebied met beperkingen zo minimaal mogelijk is.3. 

Vraagt om prioriteit op nader onderzoek voor de gebieden met de grootste sociaal-economische betekenis.4. 

Biedt aan in gesprek met waterschap en provincie mee te willen denken aan het oplossen van de Gelderse 
waterproblematiek en geeft aan al aandacht te besteden aan waterkwantiteit en waterkwaliteit.

5. 

Antwoord
Wij erkennen het belang en de economische waarde van de fruitteelt voor het Rivierengebied. Wij denken dat 
het aanwijzen van het drinkwaterreserveringsgebied de toekomst van de fruitteelt niet in de weg staat. De 
beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen gedeeltelijk aangepast. Zie ook hoofdstuk 7 en 8 
van deze reactienota. Daarmee worden de (administratieve) lasten kleiner.

1. 

In dit MER-rapport zijn de effecten van een nieuwe drinkwaterwinning globaal in beeld gebracht, zie ook 
toelichting op de getrapte aanpak in paragraaf 3.3 van deze reactienota. In het project-m.e.r. onderzoeken we 
de beste locatie van een drinkwaterwinning in het drinkwaterreserveringsgebied. Dan onderzoeken we meer 
in detail de effecten op andere functies, waaronder ook de fruitteelt.

2. 

Om tegemoet te komen aan de zorgen over de grootte van de drinkwaterreserveringsgebieden en de tijdsduur 
van de reservering gaan wij op korte termijn na dit besluit onderzoeken of het mogelijk is de 4 relatief grote 
drinkwaterreserveringsgebieden, waaronder Tielerwaard en Betuwe-West-Buren, binnen een aantal jaren in 
te perken. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota.

3. 

Samen met Vitens bepalen we in welke drinkwaterreserveringsgebieden het eerst verder onderzoek gedaan 
wordt om te komen tot een concrete winlocatie. Dit gebeurt in een project-m.e.r.. Niet alleen sociaal-
economische redenen zijn belangrijk bij de keuze van de volgorde. Ook de locatie waar Vitens het meeste 
drinkwater nodig heeft, is daarbij van belang. Het doel is om tot een tot een goede inpassing van de 
drinkwaterwinning in de omgeving te komen.

4. 

Wij danken u voor uw aanbod. Wij zijn inmiddels al het gesprek gestart met de koepelorganisaties voor de 5. 
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fruiteelt- en laanboomsector over de waterbeschikbaarheid in het rivierengebied, nu en in de toekomst, ook 
met het ook op de klimaatverandering.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 210

Indiener: Landgoed De Poll te Voorst

Samenvatting
Indiener geeft een beschrijving van de waarden van landgoed de Poll en geeft aan dat het landgoed nu al te 
lijden heeft van verdroging. Onttrekken van grondwater staat haaks in de inspanningen van provincie en 
waterschap in het gebied.

1. 

Indiener vindt het verwerpelijk dat er in een eerder stadium geen onderzoek is gedaan naar effecten aan 
maaiveld. Indiener geeft de omissie aan dat er niet is onderzocht hoe het gebruik van drinkwater aan banden 
te leggen.

2. 

Indiener vindt het onbegrijpelijk dat in een periode van 4 jaar onderzoek nooit contact is opgenomen met 
grote grondeigenaren, waarmee de overheid regelmatig contact heeft en die ook veel doelen van de overheid 
nastreven en daar medewerking aan verlenen. Indiener hoopt dat dit geen boze opzet was en dringt er op aan 
om het vervolg proces met volledige openheid van de overheid en betrokkenheid van het landgoed wordt 
opgepakt.

3. 

Indiener geeft een lange lijst van alle projecten en programma's, waarin gewerkt en geïnvesteerd wordt aan 
een robuust bodem en watersysteem in samenwerking met de overheid. En geeft aan dat de drainerende 
werking van de IJssel al enorm is.

4. 

Indiener citeert uit de rapportage van de Plan-MER waarin wordt beschreven dat oeverwinningen een groter 
effect hebben op cultuurhistorische waarden en minder op natuur. Daarbij wordt in het rapport ook nog 
beschreven dat het effect op de landbouw ten opzichte van andere gebieden een relatief groot aantal 
landbouw hectares met negatieve effecten. Daarbovenop komen nog de beschermingsregels. In een 
kwetsbaar reserveringsgebied wordt het nee tenzij -principe geïntroduceerd. Activiteiten, die eerst bij recht 
waren toegestaan, worden nu op een lijst van verboden activiteiten geplaatst. 
Verder wordt in het nieuwe natuurpact met het Rijk en de daarbij behorende SPUK (specifieke uitkering) van 
gelden zwaar geïnvesteerd in dit gebied voor een gezonde en duurzame leefomgeving. 
Omdat deze regels alleen in de omgevingsverordening van de provincie worden opgenomen is er geen recht 
op planschade. Graag bevestigen dat dit niet het geval is.

5. 

Indiener vat het bovenstaande samen en dringt erop aan om de aanwijzing van dit gebied als 
reserveringsgebied te heroverwegen en er van af te zien. Zo niet dan alleen met een goede compensatie 
regeling op voorhand en met betrokkenheid van het landgoed in het vervolg proces.

6. 

Antwoord
We zijn op de hoogte van de waarden van het landgoed en de inspanningen en investeringen die er zijn 
gedaan. Bij dit drinkwaterreserveringsgebied gaat het om een oevergrondwaterwinning. Het gaat er daarbij 
om zoveel mogelijk rivierwater te winnen en daarmee de effecten van de winning te verkleinen. 

1. 

Binnen de studies ter voorbereiding van dit besluit is er wel gekeken naar de effecten van een mogelijke 
oevergrondwateronttrekking. Waterbesparing is een belangrijk thema voor de komende decennia om zuinig 
met ons grondwater om te gaan. Bij waterbesparing gaat het om gedragsverandering en dat is geen 

2. 
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zekerheid. Daarom is het nodig om gebieden voor extra drinkwaterwinning aan te wijzen, om er zeker van te 
zijn dat er ook in de toekomst voldoende drinkwater is. Zie verder paragraaf 3.7 van deze reactienota.

De huidige keuze van gebieden is gemaakt uit een veelheid van mogelijkheden. Binnen het proces hebben we 
ervoor gekozen om vertegenwoordigers van belangengroepen te betrekken. Zie voor een verdere toelichting 
paragraaf 4.1 van deze reactienota. Vitens doet de project-m.e.r. procedure en is gewoon om hiervoor een 
gebiedsproces uit te voeren waarbij belanghebbenden worden betrokken.

3. 

Indiener is een belangrijke partner voor de ontwikkeling en behoud van belangrijke waarden in de provincie. 
De drainerende werking van de IJssel en ook de hoge waterpeilen zijn de systeemkenmerken van de zone, die 
direct wordt beïnvloed door de rivier. Deze rivierdynamiek is zo bepalend dat een oeverwinning daar weinig 
aan toe of af doet. Bij de locatiekeuze worden de effecten van de winning natuurlijk wel in beeld gebracht en 
wordt beoordeeld of deze aanname klopt.

4. 

Binnen het plan-MER is er gekeken naar de kans op effecten. Binnen de berekende lijn van 5 cm van 
grondwaterstandsdaling zijn de effecten in hectares opgeteld. Om een idee te krijgen van de ernst van de 
effecten is ook naar de 20 cm verlagingslijn gekeken. Maar er is nog niet in detail naar de ernst van de 
effecten gekeken. Binnen de zoekruimte van de reserveringsgebieden zit naar wij verwachten nog 
genoeg ruimte voor optimalisatie. Zie ook paragraaf 11.2 van deze reactienota. 
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het vorige actualisatieplan, het definitieve actualisatieplan 8. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. 
Veel landbouwbedrijven, waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de 
meldings- of vergunningplicht in drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten 
paragraaf 6.5 van deze reactienota. Daarnaast hebben we een aantal regels aangepast, waardoor de 
(administratieve) lasten verminderen. Zie hoofdstuk 7 van deze reactienota. 
Wij zullen blijven investeren in de waarden van het gebied. Zie ook ons antwoord bij punt 4. Voor informatie 
over planschade verwijzen wij u naar paragraaf 10.2 van deze reactienota.

5. 

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen. Wij verwachten dat een oevergrondwaterwinning in dit 
gebied is in te passen. Vitens zoekt in de project-m.e.r. procedure naar de precieze plek voor de 
drinkwaterwinning. Hiervoor is Vitens gewoon om een gebiedsproces uit te voeren waarbij belanghebbenden 
worden betrokken.

6. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 211

Indiener: gemeente Overbetuwe

Samenvatting
Gemeente Overbetuwe heeft begrip voor de aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebieden en ondersteunt de 
doelstelling om altijd te kunnen voorzien in voldoende drinkwater. De gemeente heeft de volgende zorgen en 
kanttekeningen:

De gemeente vindt dat in het ontwerp-Actualisatieplan onvoldoende wordt stilgestaan, wat de aanwijzing 
betekent voor de toekomstige ontwikkelingen in de regio, zoals de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-
Nijmegen Food Valley en de Regionale Energiestrategie regio Arnhem-Nijmegen.

1. 

De gemeente pleit ervoor om de woongebieden (en toekomstige woongebieden) geen onderdeel te laten zijn 2. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 292 van 489



van de drinkwaterreserveringsgebieden.

Door het voorliggende ontwerpbesluit worden de mogelijkheden om de duurzaamheidsambities binnen het 
drinkwaterreserveringsgebied beperkt of zelfs uitgesloten. De gemeente hoort graag hoe er voor de toekomst 
toch mogelijkheden blijven bestaan om de gezamenlijke duurzaamheidsambities te kunnen realiseren in deze 
gebieden.

3. 

De gemeente vindt dat mogelijke nadelige gevolgen niet ten laste mogen komen van de agrarische 
ondernemers en/of gemeente. De gemeente krijgt graag een bevestiging dat bestaande agrarische bedrijven 
niet in hun (bestaande) bedrijfsvoering worden gehinderd. De gemeente wil ook graag dat de 
Omgevingsverordening de ruimte blijft bieden aan agrarische bedrijven in buitengebied om uit te kunnen 
breiden.

4. 

Antwoord
Veel activiteiten kunnen samengaan met het drinkwaterreserveringsgebied. Het gaat nu om een plan-m.e.r. 
(milieueffectrapportage) procedure. Op het niveau van heel Gelderland zijn gebieden met elkaar vergeleken. 
Bij de afweging en keuze van de drinkwaterreserveringsgebieden hebben wij naar veel verschillende aspecten 
gekeken, onder andere naar de impact op andere functies en opgaven. In het vervolgproces zal Vitens binnen 
het drinkwaterreserveringsgebied gaan zoeken naar een concrete locatie voor een drinkwaterwinning. 
Hiervoor zal gedetailleerder onderzoek en een m.e.r. procedure op project-niveau worden uitgevoerd. 
Daarbij wordt gekeken naar de lokale situatie en ontwikkelingen in het kader van andere opgaven. Vitens 
doet de project-m.e.r. procedure en is gewoon om hiervoor een gebiedsproces uit te voeren waarbij 
belanghebbenden worden betrokken.

1. 

Uw verzoek om de bestaande woonkernen buiten het gebied te laten kunnen wij niet honoreren. Die 
aanpassing maakt namelijk dat er minder inpassingsmogelijkheden over blijven voor de uiteindelijke 
winning. Die keuze voor de meest geschikte locatie willen wij graag doen op basis van een integrale afweging 
waarbij ook andere aspecten meewegen naast waar de bebouwde kommen liggen. Om de integrale afweging 
goed te kunnen doen willen wij ook de door u genoemde visies en een nadere analyse om de mogelijkheden 
van de effecten op de omgeving betrekken. 

2. 

Uit de Regionale Energie Strategieën van de gemeenten in Gelderland blijkt dat er diverse mogelijkheden zijn 
om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Windenergie en zonneparken zijn mogelijk binnen de 
drinkwaterreserveringsgebieden als voldaan wordt aan algemene regels. Bodemenergie en geothermie zijn 
inderdaad niet toegestaan in het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk. Uit de transitievisies 
warmte van de Gelderse gemeenten blijkt, dat er ook andere mogelijkheden voor de warmtetransitie zijn. Zie 
ook hoofdstuk 9 van deze reactienota.

3. 

Wij begrijpen uw zorgen voor de agrarische ondernemers. Bestaande agrarische bedrijven kunnen hun 
bestaande bedrijfsvoering voortzetten. Ook is het zo, dat naar aanleiding van het voorgaande 
actualisatieplan, het definitieve Actualisatieplan 8, de lijst met vergunningplichtige activiteiten in 
drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel 
landbouwbedrijven, waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of 
vergunningplicht in drinkwaterreserveringsgebieden. Ook uitbreiding van bestaande activiteiten is mogelijk, 
zie paragraaf 6.5 van deze reactienota. Daarnaast hebben wij naar aanleiding van de zienswijzen opnieuw 
naar het beschermingsbeleid gekeken en een aantal aanpassingen gedaan. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft
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Reactienummer: 212

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 

6. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 294 van 489



nog meer beperkingen.

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

7. 

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 
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Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

7. 

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Olburgen-Doesburg 

Reactienummer: 213

Indiener: NN

Samenvatting
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Indiener exploiteert een akkerbouwbedrijf. Op hetzelfde adres is tevens een forellenvisvijver gevestigd. Daarnaast is 
in de uiterwaarden die horen bij het bedrijf een natuurontwikkelingsproject gerealiseerd voor weidevogels. Indiener 
maakt zich zorgen dat eventuele waterwinning negatieve invloed heeft op het verdienmodel van de activiteiten  van 
de indiener en van natuur en milieu.

Antwoord
In het MER-rapport zijn de effecten van een nieuwe drinkwaterwinning globaal in beeld gebracht. In het project-
m.e.r. onderzoeken we de beste locatie van een drinkwaterwinning in het drinkwaterreserveringsgebied. Dan 
onderzoeken we meer in detail de effecten op andere functies, waaronder landbouw en natuur.  
Telen van gewassen in de open lucht wordt niet meer vergunning- of meldingsplichtig in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 214

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 

3. 
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mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

7. 

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 
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Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

7. 
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In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 215

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 
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Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

7. 

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
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waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

7. 

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 

8. 
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de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 216

Indiener: NN

Samenvatting
De zienswijze heeft betrekking op twee locaties van cliënt en is voor elk van de locaties ingediend. Indiener heeft 
bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 
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Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 
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Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft 

Reactienummer: 217

Indiener: NN

Samenvatting
Pro forma. Op 8 december 2021 is een mail gestuurd, dat een aanvulling uiterlijk op 14 december binnen moet zijn. 
Er is geen aanvulling gekomen.

Antwoord
Wij zien dat u buiten een drinkwaterreserveringsgebied valt met uw bedrijf en dat de aanwijzing van 
drinkwaterreserveringsgebieden voor u geen consequenties heeft.

Wijzigingen
 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 218

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 
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Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 

•

7. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 306 van 489



activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 

•

7. 
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terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft 

Reactienummer: 219

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener is tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. Het melkveebedrijf van 
indiener is gelegen midden in dit gebied. Indiener verwacht door de aanwijzing beperkingen bij het exploiteren van 
het bedrijf volgens de 'goede landbouwpraktijk'. Het gaat om:

beperking op het gebruik van (dierlijke) meststoffen,1. 

het gebruik van noodzakelijke gewasbeschermingsmiddelen,2. 

beperkingen omtrent gebruik van de cultuurgrond en noodzakelijke gewasrotatie (vruchtwisseling).3. 

de verdere beperking van de mogelijkheden tot beregening,4. 

een daling grondwaterstand waardoor zelf de winning van drinkwater voor het eigen vee in het geding komt5. 

inklinken van de grond.6. 

Indiener stelt dat als de provincie dit drinkwaterreserveringsgebied aanwijst de indiener de provincie 
aansprakelijk stelt voor de daling van de waarde van de bedrijfsgebouwen en bijbehorende 
cultuurgronden, de aantasting van het verdienvermogen en alle schade c.q. waardevermindering die hierdoor 
ontstaat.

7. 

Antwoord
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De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen aangepast, zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. 
Voor meststoffen zie paragraaf 7.5 van deze reactienota. Wij gaan er van uit dat een normale bedrijfsvoering 
goed mogelijk blijft. 

1. 

Er komen geen extra regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Alleen de landelijke regels 
gelden.  Zie verder ook paragraaf 10.4 van deze reactienota. 

2. 

Er komen geen beperkingen met betrekking tot de gewasrotatie. 3. 

Beregening blijft toegestaan. Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota.4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de grondwaterstand op, 
omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Bij een toekomstige winning is het niet waarschijnlijk dat 
bestaande onttrekkingsputten droog vallen. Zie verder de paragrafen 11.2 en 11.3 van deze reactienota.

5. 

Voor bodemdaling zie paragraaf 11.1 van deze reactienota.6. 

Voor schade en nadeelcompensatie zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.7. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 220

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
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het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 

•
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genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 

•
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mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 221

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
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(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•
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Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 •
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drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 222

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
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mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

7. 

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 
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Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

7. 
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In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Algemeen

Reactienummer: 223

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener pleit voor meer drinkwater uit oppervlaktewater en brakwater omdat grondwater winnen in 
landbouwgebieden in grote delen van Gelderland zal leiden tot droogte. Ook heel veel weidevogels zullen het 
lastiger krijgen als de grond droger wordt. Indiener vindt het erg jammer dat het scenario om 
oppervlaktewater te gebruiken voor drinkwater is weggelaten uit alle vergelijkingen. Zo kan de provincie 
geen juiste afweging maken. Het lijkt erop dat geld de grootste motivatie is in deze beslissing en niet het 
milieu. Indiener geeft aan dat ook verdroging van de bodem en minder voedsel een ernstig effect voor het 
milieu is.

1. 

Indiener vraagt om de kostenberekening van oppervlaktewater zuiveren te laten.2. 

Indiener vindt dat boeren die in de nieuwe waterwingebieden werken en wonen geheel schadeloosgesteld 
horen te worden. Want omdat dat niet meegenomen wordt in de kostenberekening is grondwater zo 
goedkoop.

3. 

Als zoetwater het best gewonnen kan worden in gebieden met een kleilaag, dan lijkt de indiener dat de meest 
logische oplossing.

4. 

Indiener vraagt om aan te geven, of een berekening te laten zien, hoe de provincie aan 30% toename zoet 
drinkwater komt.

5. 

Indiener vraagt of we ook meer kunnen inzetten op water besparen.6. 

Antwoord
Oppervlaktewater en brakwater zijn niet uit beeld maar vragen om nader onderzoek. Om de 
drinkwatervoorziening zeker te stellen zijn er bronnen nodig waar we zeker van zijn dat die beschikbaar zijn. 
In de adaptieve strategie voor de komende jaren wordt ook gekeken naar andere bronnen zoals 
bijvoorbeeld de wateraccu die u in uw zienswijze had opgenomen. Zie paragraaf 3.8 van deze reactienota.  
Verder is het zo dat de IJssel in de zomer nu al vaak te weinig water heeft om het IJsselmeer op peil te 
houden. De enige manier om oppervlaktewater uit de IJssel te kunnen benutten is door de grotere afvoer van 
de winter te benutten. Een drinkwaterwinning moet echter continu kunnen draaien, anders zijn er risico's 
voor de kwaliteit (stilstaand water) en kan een deel van het jaar geen water worden geleverd, juist wanneer 
de vraag het grootst is. De wateraccu Veluwe lijkt daarom veelbelovend, maar vraagt echt nog meer 
onderzoek omdat dat ook ingrijpend is in het watersysteem. Brak water levert een reststroom met zeer zout 
water dat niet zonder milieuschade kan worden geloosd. Dat is een probleem waar nog geen oplossing voor is 
en dit vraagt ook nader onderzoek. Bij de realisatie van een toekomstige winning wordt veel aandacht 

1. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 318 van 489



besteed aan het voorkomen, beperken en compenseren van nadelige effecten op de omgeving (landbouw, 
natuur, weidevogels etc). Dat wordt uitgezocht in de project-m.e.r. procedure waarbij ook de lokale 
belanghebbenden worden betrokken. 
Voor dit besluit hebben we een Milieueffectrapport op gesteld, juist om de milieueffecten goed mee te 
kunnen nemen. Met dit besluit tot het aanwijzen van drinkwaterreserveringsgebieden vindt nog geen 
grondwateronttrekking plaats. Er is daarom door dit besluit nog geen sprake van effecten op het milieu. 

In de studie andere bronnen voor drinkwater kunt u dit opzoeken. Het zuiveren van oppervlaktewater is wat 
duurder dan grondwater, verder is er veel extra ruimte nodig voor een spaarbekken. Zie 
https://media.gelderland.nl/200113_Definitief_rapport_Andere_bronnen_voor_drinkwater_Gelderland_geanonimiseerd_472c92f084.pdf

2. 

In hoofdstuk 10 van deze reactienota is uitgelegd hoe er met nadeelcompensatie wordt omgegaan. Overigens 
betalen de drinkwaterbedrijven ook als er, bij een latere daadwerkelijk winning, sprake is van 
opbrengstderving door gewasschade.

3. 

In paragraaf 4.4 van deze reactienota is toegelicht hoe de afweging voor de gekozen gebieden tot stand is 
gekomen. De aanwezigheid van een kleilaag speelt hierin een belangrijke rol. De goed beschermende kleilaag 
is echter lang niet overal aanwezig.

4. 

De vraaggroei van 30% is gebaseerd op het groeiscenario 'Global Economy' en komt voort uit de vraag van 
het rijk aan de provincies zoals beschreven in de structuurvisie ondergrond (STRONG). Met het aanwijzen 
van de drinkwaterreserveringsgebieden zorgen we ervoor dat we in de benodigde hoeveelheid drinkwater 
kunnen voorzien.

5. 

Er is ook aandacht voor waterbesparing, zie paragraaf 3.7 van deze reactienota.6. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  
 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 224

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 
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Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 

•
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activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 

•

7. 
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terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West en Olburgen-Doesburg

Reactienummer: 225

Indiener: Rentmeesterskantoor Korevaar

Samenvatting
Indiener dient een zienswijze in namens cliënt Gestichten van Weldadigheid in Doesburg.

Indiener maakt bezwaar tegen het klakkeloos overnemen van de 30% groei doelstelling van het Rijk. 
Indiener onderbouwt dat met cijfers en rapporten. Geeft hierbij aan dat de drinkwaterwinning de laatste 30 
jaar niet sterk mee is gegroeid met de sociale en economische ontwikkeling.

1. 

Indiener geeft aan dat de grootte van de reserveringsgebieden niet in verhouding staan met de 
uitbreidingsopgave van de drinkwaterwinning. Andere functies worden belemmerd.

2. 

De eigendommen van cliënt in de Beimer-/Haviker en Fraterwaarden in Ellecom 
(drinkwaterreserveringsgebieden Olburgen-Doesburg en Liemers-West) hebben nu al te lijden van lage 
rivierstanden en verdroging. Dit is niet meegenomen in de besluitvorming.

3. 

Antwoord
De door u genoemde rapporten en databronnen zijn bij ons bekend. Voor het veiligstellen van de 
drinkwatervoorziening is lange termijn beleid nodig. Scenario studies kunnen daarbij houvast geven. Bij 
vraagontwikkelingen moet er rekening worden gehouden met bandbreedtes. Het Rijk heeft ons gevraagd 
om met de meest extreme ontwikkeling van de vraag rekening te houden. Samen met Vitens is dit in het 
begin van het proces gecheckt met hun ervaringen. De conclusie was dat dit scenario een goed richtsnoer is. 
De opgave is voor Gelderland verder ingevuld voor drie regio's Veluwe, Rivierengebied en Oost-Gelderland. 
De opgave van 30% is dus goed onderzocht en vertaald in een opgave per regio. Omdat in mogelijk winbare 
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hoeveelheid per reserveringsgebied ook nog onzekerheden zitten die dan meestal zo uitwerken, dat er minder 
kan worden gewonnen, is er voor gekozen om meer gebieden aan te wijzen.

Een groot reserveringsgebied geeft de mogelijkheid om binnen dit gebied samen met betrokkenen een locatie 
te vinden die het best past in het gebied. Bij een klein gebied ligt de locatie al bijna vast. Keerzijde van grote 
gebieden is dat de beschermingsregels over een groot gebied gaan gelden. Hier een evenwicht in zoeken is de 
opgave van dit besluit. Zie ook de uitleg voor de getrapte aanpak in paragraaf 3.3 van deze reactienota. De 
meeste functies en activiteiten zijn mogelijk in de drinkwaterreserveringsgebieden. Soms is een melding of 
een vergunning nodig. Voor akkerbouw en veehouderijen zijn er in kwetsbare reserveringsgebieden geen 
beperkingen in normaal gebruik van mest, gewasbeschermingsmiddelen en grondwater. Zie ook hoofdstuk 7 
van deze reactienota.

2. 

Voor het gebied Liemers-West zijn er extra berekeningen voor de effecten van klimaatverandering en de 
effecten van een winning uitgevoerd in het MER. Daaruit blijkt dat de effecten van de rivierdynamiek als 
gevolg van klimaatveranderingen, zoals gezien in 2018, vele malen groter zijn dan de effecten van een 
drinkwaterwinning. Ook zijn de effecten van een winning niet groter gedurende een periode van droogte. Dit 
geldt ook voor een oeverwinning Olburgen-Doesburg die nog dichter bij de rivier komt. In een project-MER 
wordt hieraan natuurlijk ook weer aandacht aan geschonken. Met de aanwijzing tot 
drinkwaterreserveringsgebied wordt er nog geen water onttrokken en zijn er daardoor ook geen effecten op 
natuur en andere functies. De zorgen die u uit met betrekking tot de waterhuishouding hebben daarom meer 
te maken met klimaatadaptatie, wat een grote opgave is in onze provincie en waar via verschillende sporen 
aan wordt gewerkt. In het vervolgproces bij de realisatie van de toekomstige winning zal ook aandacht 
worden besteed aan mitigatie en meekoppelkansen.

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk 

Reactienummer: 226

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft zorgen en een aantal vragen over het ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening 
Aanvullende Strategische Voorraden en het Milieueffectrapport.

Indiener leest niets in het MER over de dijkversterking Wolferen Sprok (WOS). Deze ingreep heeft invloed 
op het kwel- en zijgwater. Indiener vindt het aannemelijk dat als additioneel ook nog water wordt onttrokken 
voor oevergrondwaterwinning, dit effect op kwel- en zijgwaterstromen zoals die genoemd zijn in het MER 
van de WOS zal toenemen. Verder vraagt de indiener zich af of het risico op piping niet toeneemt door het 
onttrekken van grondwater. Indiener vindt dat de effecten die optreden door de dijkversterking WOS 
meegewogen dienen te worden bij het planMER ASV. Ook de effecten hiervan op het grondwaterpeil zouden 
moeten worden uitgewerkt.

1. 

Indiener maakt zich zorgen over de effecten van de oevergrondwaterwinning in Slijk-Ewijk op de 
bodemdaling. De exacte effecten op de bodemdaling van de combinatie van waterwinning en de 
dijkversterking WOS zouden in kaart gebracht moeten worden.

2. 

Indien er schade aan huizen ontstaat door de waterwinning is compensatie een punt van grote zorg.3. 

Het verbod op bodemenergiesystemen beperkt de mogelijkheden om gasloos te worden. Dit heeft vervolgens 
invloed op de waarde van het onroerend goed. Indien er een verbod komt op het gebruik van 

4. 
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bodemenergiesystemen vindt indiener dat bewoners hiervoor gecompenseerd moeten worden.

Antwoord
Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op 
de waterhuishouding, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. 
De diepte van de damwanden zijn minder diep dan de gebruikelijke put diepte voor een 
oevergrondwaterwinning. Het toekomstig onttrekken van grondwater in de omgeving van de dijk zal eerder 
leiden tot afname van piping dan toename omdat een deel van de kwel onder de dijk door wordt 
weggetrokken naar de winning. In welke mate er daardoor afgeleide effecten kunnen optreden zal in het 
project-MER nader worden onderzocht. 

1. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota. In de project-m.e.r. procedure voor het zoeken naar de concrete 
winlocatie zal gedetailleerder onderzoek gedaan worden naar de effecten op bodemdaling.

2. 

Zie antwoord 2. Mocht er later, als er een daadwerkelijke winning is, schade optreden door de 
drinkwateronttrekking optreden, dan kan op grond van de Omgevingswet een verzoek om onderzoek naar 
schadevergoeding (door Vitens) bij ons ingediend worden. Zie paragraaf 11.1 van deze reactienota.

3. 

Wij begrijpen dat het verbod op bodemenergiesystemen in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden de 
keuzemogelijkheden aan warmteoplossingen beperkt. Maar er zijn andere warmteoplossingen 
mogelijk. Bodemenergiesystemen vormen een risico voor het grondwater en zijn daarom niet toegestaan. Zie 
ook hoofdstuk 9 van deze reactienota.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  
 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 227

Indiener: Boomkwekerij JW Middelkoop v.o.f.

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 

Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 5. 
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van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 228

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 
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Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het •

7. 
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aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar •

7. 
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drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 229

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 

3. 
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gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 230

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 
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Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het •

7. 
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aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar •

7. 
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drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 231

Indiener: Wellner Fruit B.V.

Samenvatting
Zienswijze is gericht op aanwijzing van Tielerwaard en Betuwe-West-Buren. Indiener:

Is bezorgd over de toekomst van de fruitteelt in dit gebied en benoemt kentallen uit 2007 ter onderbouwing 
van de economische waarde (€ 0,5 miljard omzet, 6600 arbeidsplaatsen) en benoemt ook de bredere 
betekenis als 2e tuinbouwgebied van Nederland. Indiener is van mening dat met het aanwijzen van de 
drinkwaterreserveringsgebieden in het Rivierengebied het fruitcluster op slot gaat.

1. 

Vraagt om een grondige impactanalyse te laten uitvoeren naar het effect voor de fruittelers, het fruitcluster 
en de brede welvaart in het Rivierengebied. Waaronder de sociale impact op de dorpen, kernen en het 
landschap wanneer de fruitteelt en het totale fruitcluster uit deze gebieden verdwijnt.

2. 

Vraagt om herbegrenzing zodat het gebied met beperkingen zo minimaal mogelijk is.3. 

Vraagt om prioriteit op nader onderzoek voor de gebieden met de grootste sociaal-economische betekenis.4. 

Biedt aan in gesprek met waterschap en provincie mee te willen denken aan het oplossen van de Gelderse 5. 
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waterproblematiek en geeft aan al aandacht te besteden aan waterkwantiteit en waterkwaliteit.

Antwoord
Wij erkennen het belang en de economische waarde van de fruitteelt voor het Rivierengebied. Wij denken dat 
het aanwijzen van het drinkwaterreserveringsgebied de toekomst van de fruitteelt niet in de weg staat. De 
beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen gedeeltelijk aangepast. Zie ook hoofdstuk 7 en 8 
van deze reactienota. Daarmee worden de (administratieve) lasten kleiner.

1. 

In dit MER-rapport zijn de effecten van een nieuwe drinkwaterwinning globaal in beeld gebracht, zie ook 
toelichting op de getrapte aanpak in paragraaf 3.3 van deze reactienota. In het project-m.e.r. onderzoeken we 
de beste locatie van een drinkwaterwinning in het drinkwaterreserveringsgebied. Dan onderzoeken we meer 
in detail de effecten op andere functies, waaronder ook de fruitteelt.

2. 

Om tegemoet te komen aan de zorgen over de grootte van de drinkwaterreserveringsgebieden en de tijdsduur 
van de reservering gaan wij op korte termijn na dit besluit onderzoeken of het mogelijk is de 4 relatief grote 
drinkwaterreserveringsgebieden, waaronder Tielerwaard en Betuwe-West-Buren, binnen een aantal jaren in 
te perken. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota.

3. 

Samen met Vitens bepalen we in welke drinkwaterreserveringsgebieden het eerst verder onderzoek gedaan 
wordt om te komen tot een concrete winlocatie. Dit gebeurt in een project-m.e.r.. Niet alleen sociaal-
economische redenen zijn belangrijk bij de keuze van de volgorde. Ook de locatie waar Vitens het meeste 
drinkwater nodig heeft, is daarbij van belang. Het doel is om tot een tot een goede inpassing van de 
drinkwaterwinning in de omgeving te komen.

4. 

Wij danken u voor uw aanbod. Wij zijn inmiddels al het gesprek gestart met de koepelorganisaties voor de 
fruiteelt- en laanboomsector over de waterbeschikbaarheid in het rivierengebied, nu en in de toekomst, ook 
met het ook op de klimaatverandering.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Algemeen

Reactienummer: 232

Indiener: Cascade

Samenvatting
Indiener kan zich goed vinden in de ambitie om de kwaliteit van het grondwater te beschermen, maar constateert 
dat enkele in het voorliggende actualisatieplan voorgenomen wijzigingen een onnodig negatief effect veroorzaken in 
de praktijk. Indiener geeft het grote belang aan van oppervlaktedelfstoffenwinning.

In artikel 4.34b wordt aangegeven dat bepaalde activiteiten vergunningplichtig zijn, waaronder de opslag van 
grond en bagger. Een extra procedure betekent veel extra administratie lasten en een grotere kans op 
bezwaren. Indiener stelt voor om de vergunningplicht aan de Wabo te koppelen. 

1. 

Artikel 4.34c. lid b. stelt dat er voor het toepassen van grond en baggerspecie die de Achtergrondwaarde 
overschrijdt een melding nodig is. Een dergelijke melding wordt echter al gedaan in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. De melding die verplicht wordt onder dit artikel is daardoor dubbelop. Indiener verzoekt 
dan ook om een uitzondering op de meldingsplicht op te nemen wanneer het Besluit bodemkwaliteit hier al 
in voorziet.

2. 

Volgens artikel 4.34c. lid d. en artikel 4.34k. lid b is een aparte melding nodig bij het roeren van de grond 
dieper dan 3 meter. Voor het winnen van oppervlaktedelfstoffen is een ontgrondingsvergunning nodig. Het is 

3. 
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daarom bij de provincie bekend dat er dieper dan 3 meter gegraven wordt. Het nut van een extra melding aan 
diezelfde provincie ziet de indiener niet.  Indiener verzoekt dan ook de meldingsplicht te laten vervallen 
wanneer er al een ontgrondingsvergunning van kracht is.

In artikel 4.34e staat hoe grond en baggerspecie toegepast kan worden in de kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden. Eén van de voorwaarden is dat de grond en bagger uit hetzelfde 
drinkwaterreserveringsgebied komt. Indiener vindt dit een vreemde voorwaarde. Wanneer grond of 
baggerspecie gekwalificeerd is als klasse wonen of klasse A maakt het voor de kwaliteit van het materiaal niet 
uit van welke locatie dit materiaal afkomstig is. Indiener vindt dat een dergelijke bepaling onnodig de 
werkzaamheden van de branche, beperkt en vraagt deze voorwaarde te schrappen.

4. 

Antwoord
De vergunning op grond van de Omgevingsverordening is een aparte vergunning. Het is niet mogelijk om 
deze aan de Wabo of Omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet te koppelen. Wel hebben we 
voor een deel van de activiteiten de vergunningplicht omgezet naar meldingsplicht, zie paragraaf 7.1 van deze 
reactienota. Opslaan van grond of baggerspecie en exploiteren van een bedrijf in de minerale producten 
industrie blijven vergunningplichtig.

1. 

Het is niet mogelijk de melding te koppelen aan de melding in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Wel 
hebben we de regels aangepast, zie paragraaf 7.4 van deze reactienota.

2. 

Om de administratieve lasten te verlagen hebben we de regels voor grondwerkzaamheden aangepast, zie 
paragraaf 7.6 van deze reactienota. Voor ontgrondingen is geen melding voor grondwerkzaamheden nodig.

3. 

Wij hebben de voorwaarde over de herkomst van grond en baggerspecie in drinkwaterreserveringsgebieden 
geschrapt. Zie verder paragraaf 7.4 van deze reactienota.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 233

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 3. 
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effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

7. 
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In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

7. 
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Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 234

Indiener: Landgoed Bingerden NSW BV

Samenvatting
De zienswijze heeft betrekking op drinkwaterreserveringsgebied Liemers-West.

Indiener maakt bezwaar tegen het klakkeloos overnemen van de 30% groei doelstelling van het Rijk. 
Indiener onderbouwt dat met cijfers en rapporten. Geeft hierbij aan dat de drinkwaterwinning de laatste 30 
jaar niet sterk mee is gegroeid met de sociale en economische ontwikkeling.

1. 

Indiener geeft aan dat de grootte van de reserveringsgebieden niet in verhouding staan met de 
uitbreidingsopgave van de drinkwaterwinning.

2. 

De eigendommen van cliënt hebben nu al te lijden van lage rivierstanden en verdroging. Dit is niet 
meegenomen in de besluitvorming. Ook wordt er geen rekening gehouden met het natuurbeheerplan en met 
de rijksmonumentale buitenplaats, die watervoerende grachten vereist.

3. 

Antwoord
De door u genoemde rapporten en databronnen zijn bij ons bekend. Voor het veiligstellen van de 
drinkwatervoorziening is lange termijn beleid nodig. Scenario studies kunnen daarbij houvast geven. Bij 
vraagontwikkelingen moet er rekening worden gehouden met bandbreedtes. Het Rijk heeft ons gevraagd 
om met de meest extreme ontwikkeling van de vraag rekening te houden. Samen met Vitens is dit in het 
begin van het proces gecheckt met hun ervaringen. De conclusie was dat dit scenario een goed richtsnoer is. 
De opgave is voor Gelderland verder ingevuld voor drie regio's Veluwe, Rivierengebied en Oost-Gelderland. 
De opgave is dus niet klakkeloos overgenomen. Omdat in mogelijk winbare hoeveelheid per 
reserveringsgebied ook nog onzekerheden zitten die dan meestal zo uitwerken, dat er minder kan worden 
gewonnen, is er voor gekozen om meer gebieden aan te wijzen.

1. 
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Een groot reserveringsgebied geeft de mogelijkheid om binnen dit gebied samen met betrokkenen een locatie 
te vinden die het best past in het gebied. Bij een klein gebied ligt de locatie al bijna vast. Keerzijde van grote 
gebieden is dat de beschermingsregels over een groot gebied gaan gelden. Hier een evenwicht in zoeken is de 
opgave van dit besluit. Zie verder paragraaf 3.3 en 5.2 van deze reactienota. De meeste functies en 
activiteiten zijn mogelijk in de drinkwaterreserveringsgebieden. Soms is een melding of een vergunning 
nodig. Voor akkerbouwbedrijven en veehouderijen zijn er in kwetsbare reserveringsgebieden geen 
beperkingen in normaal gebruik van mest, gewasbeschermingsmiddelen en grondwater. Zie ook hoofdstuk 7 
van deze reactienota.

2. 

Voor het gebied Liemers-West zijn er extra berekeningen voor de effecten van klimaatverandering en de 
effecten van een winning uitgevoerd in het MER. Daaruit blijkt dat de effecten van de rivierdynamiek als 
gevolg van klimaatveranderingen, zoals gezien in 2018, vele malen groter zijn dan de effecten van een 
drinkwaterwinning. Ook zijn de effecten van een winning niet groter gedurende een periode van droogte. In 
een project-MER wordt hieraan natuurlijk ook weer aandacht aan geschonken. Met de aanwijzing tot 
drinkwaterreserveringsgebied wordt er nog geen water onttrokken en zijn er daardoor ook geen effecten op 
natuur en andere functies. De zorgen die u uit met betrekking tot de waterhuishouding hebben daarom meer 
te maken met klimaatadaptatie, wat een grote opgave is in onze provincie en waar via verschillende sporen 
aan wordt gewerkt. In het vervolgproces bij de realisatie van de toekomstige winning zal ook aandacht 
worden besteed aan mitigatie en meekoppelkansen.

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 235

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 

3. 
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grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 

•
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grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 

•
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provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 236

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener is het niet eens met het voorgestelde ontwerptraject (gelegen in het gebied Liemers west) voor een 
mogelijk drinkwaterwingebied rond het landbouwbedrijf van indiener. Indiener is van mening dat dit op vele 
fronten niet past bij de bedrijfsvoering, en dat het de indiener hiermee beperkt. Indiener geeft aan dat het ook 
nadelige financiële gevolgen zal hebben. 

Antwoord
De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen aangepast zie hoofdstuk 7 van deze reactienota. Wij 
verwachten dat hierdoor een rendabele en gebruikelijke bedrijfsvoering goed mogelijk blijft. Voor eventuele 
financiële gevolgen verwijzen we naar hoofdstuk 10 van deze reactienota.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 237

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Betuwe-West-Buren (punt 1 en 
2). Indiener heeft later een aanvullende brief gestuurd voor drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk 
(punt 3 tot en met 7) en een aanvullende brief voor de drinkwaterreserveringsgebieden Tielerwaard en Betuwe-
West-Buren (punten 8 tot en met 11). Indiener geeft aan gronden te hebben in de gebieden Winssen-Slijk-Ewijk, 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren.
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Het vervallen van werkzame stoffen1. 

Daling van waarde in de grond2. 

Telen van gewassen in de openlucht staat in de Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten in 
kwetsbare grondwaterreserveringsgebied. Bestaande functies krijgen weliswaar geen beperkingen opgelegd, 
op grond van bestaand recht, maar bij toekomstige uitbreidingen of gedeeltelijke verplaatsing kunnen wel 
beperkingen aan de orde zijn. Indiener geeft aan dat er hierdoor geen toekomst perspectief meer is voor 
het bedrijf. En dat ook de grond in een klap minder waard is. 

3. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot. 

4. 

Beregening blijft mogelijk, maar nieuwe grondwateronttrekkingen mogen de mogelijkheden voor de 
openbare drinkwatervoorziening niet verkleinen. Omdat oevergrondwater ondiep wordt gewonnen 
betekent een nieuwe grondwateronttrekking altijd een verstoring tussen de grondwateraanvulling 
en–onttrekkingen. En zullen dus zeer waarschijnlijk worden afgewezen. 

5. 

Indiener heeft bezwaar tegen grondwaterstandverlaging dicht bij het puttenveld. Oeverwaterwinningen 
hebben relatief minder groot effect op droogtegevoelige landbouwgronden dan grondwaterwinningen. 
Omdat de invloed van een oeverwaterwinning beperkt is tot een klein gebiedje rond de winning kan een 
oeverwaterwinning nog extra geoptimaliseerd worden in onttrekkingsdiepte en locatie van de winputten. 
Deze optimalisatieslag kan leiden tot minder omgevingseffecten. Voordeel van een buitendijks winputtenveld 
is dat de effecten op land binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn 
dan bij binnendijks gelegen puttenveld. 

6. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om het gebied niet op 
slot te gooien tot bekend is waar de oeverwaterwinning precies gaat komen en dan alleen dit beperkte gebied 
aan te wijzen. Indiener vindt het noodzakelijk dat de gevolgen van de aanwijzing als 
drinkwaterreserveringsgebied betaald wordt uit algemene middelen en niet voor rekening komt van 
individuele agrariërs.

7. 

Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

8. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

9. 

Zelfde punt als 4.10. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 

11. 
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gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

Antwoord
In de drinkwaterreserveringsgebieden komen geen extra regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. Zie ook paragraaf 10.4 van deze reactienota.

1. 

Voor schade zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.2. 

Telen van gewassen in de open lucht worden niet meer vergunning- of meldingsplichtig in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota. 4. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota. 5. 

Met dit besluit vindt nog geen grondwaterwinning plaats. Het is nog onbekend waar de putten komen. Na de 
aanwijzing van de reserveringsgebieden gaan we op zoek naar de beste locatie voor de drinkwaterwinning. 
Daarbij kijken we zowel naar locaties binnen- als buitendijks. Zie verder paragraaf 4.8 van deze reactienota. 

6. 

Zie paragraaf 4.6, 4.7 en 4.8 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.7. 

De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

8. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.9. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.10. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.11. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Algemeen

Reactienummer: 238

Indiener: K3

Samenvatting
Indiener geeft het grote  belang aan van oppervlaktedelfstoffenwinning. Indiener heeft geen bezwaar tegen het 
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aanwijzen van gebieden die in de toekomst moeten zorgen voor duurzame drinkwaterwinning. De beperkingen en 
zwaarte van de gekozen instrumenten en de administratieve verplichtingen voor de bedrijfsactiviteiten van indiener 
is wel een reden om een zienswijze in te dienen.

De regels die nu voor grond en bagger voor grondwaterbeschermingsgebieden (veel kleinere gebieden) 
gelden zijn nu nagenoeg 1 op 1 overgenomen voor de (veel grotere) drinkwaterreserveringsgebieden. Dit geeft 
teveel beperkingen voor activiteiten van indiener.

1. 

Volgens indiener geeft de voorgenomen wijziging van deze ontwerp-omgevingsverordening geen blijk van dat 
belangen voldoende zijn gewogen in de belangenafweging. De voorstellen voelen strijdig met de gedachten 
achter de Omgevingswet: initiatieven mogelijk maken in plaats van die inperken.

2. 

In artikel 4.34b, lid a is aangegeven dat bepaalde activiteiten vergunningplichtig zijn, conform de bijlage 
"Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten". Hierop staat onder andere de opslag van grond en 
bagger. Het is indiener niet duidelijk of deze vergunningplicht een aparte Omgevingsvergunning is met 
separate procedure. Een extra procedure betekent veel extra administratieve lasten en een grotere kans op 
bezwaren. Indiener stelt voor om de vergunningplicht aan de Wabo te koppelen. Voor de activiteiten waar 
een meldingsplicht conform het Activiteitenbesluit geldt, verzoekt indiener een uitzondering te maken op de 
vergunningplicht.

3. 

Artikel 4.34c. lid b. stelt dat er voor het toepassen van grond en baggerspecie die de Achtergrondwaarde 
overschrijdt een melding nodig is. Een dergelijke melding wordt echter al gedaan in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. De melding die verplicht wordt onder dit artikel is daardoor dubbelop. Indiener verzoekt 
dan ook om de melding te koppelen aan de melding in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit, te 
schrappen of uit te zonderen. 

4. 

Volgens artikel 4.34c. lid d. en artikel 4.34k. lid b is een aparte  melding nodig bij het roeren van de grond 
dieper dan 3 meter. Voor zandwinningen is op grond van artikel 4.34 b een vergunning nodig. Voor het 
winnen van oppervlaktedelfstoffen is al een ontgrondingsvergunning nodig. Hierin worden alle betrokken 
belangen gewogen. Het is daarom bij de provincie bekend dat er dieper dan 3 meter gegraven wordt. Een 
afzonderlijke vergunningplicht voor dieper dan 3 meter graven is bovendien een erg zwaar instrument voor 
reserveringsgebieden. Het zou logischer zijn zo nodig nu alleen een vergunningplicht te gaan hanteren voor 
de al aangewezen beschermingsgebieden en een meldingsplicht voor de drinkwaterreserveringsgebieden. De 
nut en noodzaak van een extra melding ziet de indiener niet.  Indiener verzoekt dan ook de meldingsplicht 
voor dit soort gevallen te schrappen of uit te zonderen. 

5. 

In artikel 4.34e staat hoe grond en baggerspecie toegepast kan worden in de kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden. Eén van de voorwaarden is dat de grond en bagger uit hetzelfde 
drinkwaterreserveringsgebied komt. Indiener vindt dit een vreemde voorwaarde. Wanneer grond of 
baggerspecie gekwalificeerd is als klasse wonen of klasse A maakt het voor de kwaliteit van het materiaal niet 
uit van welke locatie dit materiaal afkomstig is. Indiener vindt dat een dergelijke bepaling onnodig de 
werkzaamheden van de branche beperkt en vraagt deze voorwaarde te schrappen.

6. 

Het is voor de indiener niet duidelijk of grond en bagger toepassen in grootschalige bodemtoepassing (GBT) 
binnen een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied mogelijk is. Artikel 4.34e is daarin niet duidelijk. Een 
GBT is een apart toetsingskader binnen het Bbk en dient bijvoorbeeld voor de aanleg van geluidswallen waar 
meer dan 5.000 m³ grond wordt toegepast. Hier mag tot en met klasse industrie worden gebruikt. Indiener 
vindt het onwenselijk om dit soort toepassingen in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden te verbieden. 
Indiener vraagt om voor GBT een uitzondering te maken.

7. 

Een helder toetsingskader/beslisboom in de verordening of een beleidsregel voor het gebruik en melden van 
grond/bagger zou indiener welkom vinden.

8. 

In het overgangsrecht staat dat activiteiten die op 1 juli 2022 rechtmatig worden verricht niet onder de 9. 
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nieuwe regels vallen. Dit betekent meestal dat alle benodigde toestemming verleend moeten zijn en het 
project in uitvoering is. Indiener vindt het voor het roeren dieper dan 3 meter logischer om uit te gaan van 
activiteiten waarvoor op 1 juli 2022 een ontgrondingsvergunning is verleend of aangevraagd (want die regelt 
de diepte). En niet bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswetvergunning. Indiener vraagt het overgangsrecht 
hierop aan te passen.

Indiener vindt dat er pas laat is gecommuniceerd over deze beleidsregels waardoor afstemming met 
betrokken partijen niet goed heeft plaatsgevonden. Zelfs de provinciale ambtenaren van ontgrondingen zijn 
niet op de hoogte van deze nieuwe regelgeving. 

10. 

Indiener roept op om samen te werken, bijvoorbeeld bij de realisatie van drinkwaterinfiltratiegebieden.11. 

Antwoord
De drinkwaterreserveringsgebieden wijzen we aan om de grondwaterkwaliteit te beschermen, zodat we in de 
toekomst voldoende geschikt water voor drinkwaterwinning hebben. We hebben gezocht naar een balans 
waarbij de drinkwaterreserveringsgebieden zoveel mogelijk worden beschermd, maar ontwikkelingen in de 
gebieden ook door kunnen blijven gaan. Daarom zijn de regels soepeler dan in beschermingszones van 
bestaande drinkwaterwinningen, zie hoofdstuk 6 van deze reactienota.

1. 

Zie punt 12. 

De vergunning op grond van de Omgevingsverordening is een aparte vergunning. Het is niet mogelijk om 
deze aan de Wabo of Omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet te koppelen. Wel hebben we 
voor een deel van de activiteiten de vergunningplicht omgezet naar meldingsplicht, zie paragraaf 7.1 van deze 
reactienota. Opslaan van grond of baggerspecie en exploiteren van een bedrijf in de minerale producten 
industrie blijven vergunningplichtig.

3. 

Het is niet mogelijk de melding te koppelen aan de melding in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Wel 
hebben we de regels aangepast, zie paragraaf 7.4 van deze reactienota.

4. 

Om de administratieve lasten te verlagen hebben we de regels voor grondwerkzaamheden aangepast, zie 
paragraaf 7.6 van deze reactienota. Voor ontgrondingen is geen melding voor grondwerkzaamheden nodig.

5. 

We hebben de regels aangepast, zie paragraaf 7.4 van deze reactienota.6. 

Voor grootschalige toepassingen blijven algemene regels gelden in kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden, zie paragraaf 7.4 van deze reactienota.

7. 

De melding moet via het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) worden gedaan. Hierin krijgt de 
initiatiefnemer aan de hand van vragen te zien aan welke algemene regels de activiteit moet voldoen. 

8. 

Voor lopende procedures geldt dat het algemene overgangsrecht van de Omgevingswet van toepassing is. Dat 
betekent dat procedures die zijn gestart vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet (en de nieuwe 
omgevingsverordening) worden afgerond op basis van het oude recht.

9. 

In de afgelopen jaren hebben we diverse stakeholders betrokken bij de onderzoeken en de keuzes. Ook 
hebben we de verschillende beleidsafdelingen en vergunningverlening en handhaving bij de provincie 
betrokken.  Zie verder paragraaf 4.1 van deze reactienota.

10. 

We zijn blij met de oproep om samen te werken aan een duurzaam watersysteem.11. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
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Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 239

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 

6. 
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effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

7. 

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 

3. 
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wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

7. 

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Olburgen-Doesburg

Reactienummer: 240
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Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt bezwaar tegen het aanleggen van een waterwingebied in het gebied waar indiener melkveehouder is 
omdat:

Een lagere grondwaterstand het bodemleven verminderd. Samen met een droge grond wordt het gebied 
slechter leefbaar voor weidevogels, insecten en vlinders, omdat de planten waar zij van leven niet meer zullen 
groeien. Daarnaast houden weidevogels, vlinders en insecten van natte gebieden en zullen vertrekken als het 
gebied verdroogt. Deze zullen op den duur verdwijnen uit het gebied wat ontzettend jammer zal zijn vanwege 
alle inspanning die door alle agrarisch ondernemers van het gebied zijn gemaakt om de populatie te 
vergroten.

1. 

Het verdwijnen/ verslechteren van het bodemleven en het verlagen van de grondwaterstand kan ook 
gevolgen hebben voor de sterkte van de dijk. 

2. 

Het slechtere bodemleven heeft ook gevolgen voor de productie van de grond van de indiener. Hierdoor moet 
indiener in de toekomst voer moeten aankopen en mest zal moeten afvoeren om dezelfde hoeveelheid koeien 
te kunnen melken. Ook zullen de percelen niet meer geschikt zijn om akkerbouw gewassen te telen, waardoor 
de waarde van de grond daalt. Dit heeft directe gevolgen voor de toekomst mogelijkheden van het bedrijf van 
indiener.

3. 

Antwoord
Allereerst merken wij op dat beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen aangepast zie hoofdstuk 
7.  Wij verwachten dat hierdoor uw gebruikelijke bedrijfsvoering goed mogelijk blijft.

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op, omdat er nog geen 
grondwater wordt onttrokken.  Voordat er een drinkwaterwinning komt zal er eerst een project-m.e.r. studie 
worden uitgevoerd waarbij de door u genoemde effecten worden bepaald, en hoe die zo veel mogelijk kunnen 
worden voorkomen, beperkt of gecompenseerd.  
Zie verder paragraaf 11.2 effecten op gewassen en paragraaf 11.6. effecten op natuur. 

1. 

Effecten op de bodem, het grondwaterpeil en de sterkte van de dijk zijn aspecten die meer in detail worden 
uitgezocht in een project-m.e.r. studie. 

2. 

De vitaliteit van het bodemleven en ook de geschiktheid voor akkerbouw zijn van meer factoren afhankelijk 
dan de grondwaterstand. Daarnaast is het nog onbepaald hoe groot de effecten zullen zijn bij uw percelen. 
Afhankelijk van de locatie kan dat meer of minder zijn. Hoe er met financiële gevolgen wordt omgegaan is 
beschreven in hoofdstuk 10. 

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 241

Indiener: Mts Köning

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen waterwinning in het agrarische gebied.

De aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Liemers-West legt te veel landbouwkundige 
beperkingen op.

1. 
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Afgelopen jaren is gebleken dat droogte grote gevolgen kan hebben voor onze bedrijfsvoering met onder 
andere muizenschade tot gevolg.

2. 

Antwoord
De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen aangepast zie hoofdstuk 7.   
Wij verwachten dat hierdoor uw gebruikelijke bedrijfsvoering goed mogelijk blijft.

1. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op, omdat er nog geen 
grondwater wordt onttrokken.  Voordat er een drinkwaterwinning komt zal er eerst een project-m.e.r. studie 
worden uitgevoerd waarbij de door u genoemde effecten worden bepaald, en hoe die zo veel mogelijk kunnen 
worden voorkomen, beperkt of gecompenseerd.  
Zie verder paragraaf 11.2 effecten op gewassen en paragraaf 11.3 over waterbeschikbaarheid.

2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 242

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 

3. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 350 van 489



mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

7. 

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 
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Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

7. 
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In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 243

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 
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Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

7. 

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
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waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

7. 

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
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de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 244

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft gronden in het gebied Tielerwaard/Betuwe-West-Buren. Indiener maakt bezwaar en heeft een aantal 
vragen:  

Het gebruik van mest en het bestrijden van onkruiden en schadelijke insecten worden ingeperkt. Als 
daadwerkelijk tot grondwaterwinning wordt overgegaan is zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Tevens geeft de indiener aan belemmerd te worden om 
diepere grondbewerkingen uit te voeren. De bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf op slot. Tevens 
staan hier geen redelijke vergoedingen tegenover. 

1. 

Het veeteelt, akkerbouw- en fruitteeltbedrijf van indiener is afhankelijk van water. Door een eventuele 
winning van grondwater kan de beregeningsvraag stijgen. Indiener voorziet in de toekomst meer 
beregeningsverboden en beperkingen waardoor de oogst zal mislukken. Indiener vraag of het mogelijk blijft 
om een grondwaterpuls te verkrijgen?

2. 

Indiener geeft aan dat deze reservering geen toekomstperspectief voor het bedrijf biedt. Indiener vraagt 
hoelang de provincie het gebied denkt te moeten claimen. Indiener verzoekt de aanwijzing van Tielerwaard 
en Betuwe-West-Buren als reserveringsgebied te laten vervallen.

3. 

Indiener adviseert om pas na nader onderzoek alleen die gebieden aan te wijzen waar daadwerkelijk 
grondwater gewonnen kan worden. De provincie zou samen met het waterschap moeten investeren in een 
omvangrijk toekomstbestendig watersysteem, waarmee er buffers worden gecreëerd.

4. 

Antwoord
De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen gedeeltelijk aangepast. Zie hoofdstuk 7 en 8 
van deze reactienota. In drinkwaterreserveringsgebieden gaan geen aanvullende regels gelden voor het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. In de 
minder kwetsbare gebieden Tielerwaard en Betuwe-West-Buren gaan geen extra regels gelden voor mest of 
voor diepe grondbewerkingen. Zodra een concrete locatie voor drinkwaterwinning gevonden is (en 
vergunning aan Vitens verleend is) zal dit gebied begrensd worden voor de bescherming van het grondwater. 
Dat kan een grondwaterbeschermingsgebied en/of een boringsvrije zone en/of een KWO-vrije zone zijn. Dit 
nieuwe beschermingsgebied zal meestal kleiner zijn dan het drinkwaterreserveringsgebied. In de minder 
kwetsbare reserveringsgebieden Tielerwaard en Betuwe West Buren zal de omvang van het 
grondwaterbeschermingsgebied naar verwachting heel klein of niet aanwezig zijn, afhankelijk van de 
optimalisatiemogelijkheden en de dikte van de beschermende kleilaag. Na realisatie vervalt de rest van het 
drinkwaterreserveringsgebied, evenals de regels. Alleen als er een grondwaterbeschermingsgebied aan 
maaiveld nodig is mogen op basis van landelijke regelgeving sommige stoffen niet meer worden gebruikt.  
Nadeelcompensatie voor zover dat van toepassing is wordt beschreven in hoofdstuk 10 van deze reactienota.

1. 
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Het aanleggen van een beregeningsput / puls is met een melding mogelijk boven de diepe beschermende 
kleilaag. De diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-Buren mag niet worden 
doorboord. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van het grondwater voor drinkwater. 
In het actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde drinkwaterreserveringsgebieden een 
indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een aantal kleinere gebieden gelden 
ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u controleren of dat kan door de diepte 
en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke ondergrondmodel REGIS II in de 
Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl). Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag 
grondwater te onttrekken voor beregening. Eventuele bestaande diepere beregeningsputten mogen in 
gebruik blijven. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 van deze reactienota.

2. 

Voor de duur van de reservering zie paragraaf 4.6 en 4.7 van deze reactienota. Voor zover dat nog van 
toepassing is door de aangepaste beschermingsregels wordt nadeelcompensatie toegelicht in hoofdstuk 10 
van deze reactienota.

3. 

Uit de onderzoeken die we afgelopen jaren hebben gedaan blijkt dat in de gebieden die we nu aanwijzen goed 
grondwater gewonnen kan worden. Om ook in de toekomst voldoende schoon grondwater te hebben voor 
drinkwater is het nodig om nu al deze gebieden te reserveren. De start van een drinkwaterwinning biedt ook 
kansen om het gehele watersysteem toekomstbestendig te maken. We werken hieraan samen met 
de waterschappen en Vitens.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 
 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 245

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 

3. 
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Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is •

7. 
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waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning •

7. 
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beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 246

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt zich zorgen over de plannen voor aanwijzing waterwingebied voor het Duivense broek. Hier wordt 
op de normale manier landbouw bedreven en dat wil de indiener ook in de toekomst blijven doen. Indiener wil niet 
beperkt worden in het uitvoeren voor het telen van onze gewassen en houden van vee. Ook de ontwikkeling van de 
bedrijven van indiener mag niet in het geding komen. Indiener vindt dat er genoeg en betere locaties voor 
waterwinning zijn.

Antwoord
De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen aangepast zie hoofdstuk 7.   
Wij verwachten dat hierdoor uw gebruikelijke bedrijfsvoering goed mogelijk blijft.

Wij respecteren uw mening dat er mogelijk betere locaties zijn. Wij blijven ook onderzoek doen naar alternatieven 
zie paragraaf 3.8. Verder zal de uiteindelijke winlocatie binnen het reserveringsgebied Liemers West worden 
bepaald op basis van een project-m.e.r. studie. Het is nog onbepaald of uw percelen er dan in vallen of niet. In 
hoofdstuk 4 kunt u lezen hoe het vervolgproces wordt vormgegeven. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 247

Indiener: Rombou
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Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 7. 
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bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 

4. 
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paragraaf 11.1 van deze reactienota.

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

7. 

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 248

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:
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Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 3. 
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niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 249
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Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 
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Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

7. 

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 4. 
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veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

7. 

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 250

Indiener: college van B&W gemeente Beuningen

Samenvatting
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Het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk ligt voor een groot gedeelte in de gemeente Beuningen. De 
gemeente heeft de volgende punten:

De gemeente erkent het belang van een toekomstbestendige drinkwatervoorziening, maar vindt dat de 
aanwijzing een grote impact heeft. De gemeente vindt het belangrijk dat ook rekening wordt gehouden met 
lokale belangen en ontwikkelingen zoals de Regionale Energie Strategie, de Regionale Adaptatie Strategieën 
en de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen & Foodvalley. De gemeente wil graag een strategische 
afweging en afstemming voor er onomkeerbare besluiten worden genomen.

1. 

De gemeente heeft het directe en persoonlijke contact tussen provincie en gemeente gemist en had dit, ook 
op bestuurlijk niveau, op prijs gesteld bij het maken van dit ontwerpbesluit.

2. 

Voor de invulling van de opgaven voor de energietransitie, de woningbouwopgave en de aanvulling van de 
strategische voorraad drinkwater wordt de oplossing vaak gezocht in de meer landelijke gemeenten. Dit zorgt 
voor druk op het ruimtegebruik. De gemeente vraagt om een evenredige verdeling van lusten en lasten. Er 
moet daarom een zorgvuldige strategische afweging zijn over best passende efficiënte en effectieve 
ruimteverdeling.

3. 

Het beschermingsbeleid treft individuele gebouweigenaren naar de mening van de gemeente onevenredig 
hard. Veel gebouweigenaren in het landelijk gebied zijn aangewezen op individuele warmteoplossingen op 
gebouwniveau. Omdat alternatieven beperkt zijn en er weinig zicht is op collectieve oplossingen, kunnen 
bodemenergiesystemen een belangrijke rol vervullen in de warmtetransitie. De gemeente vraagt om 
algemene regels op te stellen om het grondwater te beschermen, maar die bodemenergiesystemen niet 
volledig uitsluiten.

4. 

De extra regelgeving vraagt naar verwachting veel extra inzet voor toezicht en handhaving. De gemeente 
vraagt om duidelijk te maken hoe toezicht en handhaving zal worden vorm gegeven.

5. 

Antwoord
Het gaat nu om een plan-m.e.r. (milieueffectrapportage) procedure. Op het niveau van heel Gelderland zijn 
gebieden met elkaar vergeleken. Bij de afweging en keuze van de drinkwaterreserveringsgebieden hebben wij 
naar veel verschillende aspecten gekeken, onder andere naar de impact op andere functies en opgaven. Zie 
hiervoor het actualisatieplan. In dit proces zijn vertegenwoordigers van verschillende partijen, waaronder 
gemeenten, betrokken. In het vervolgproces zal Vitens binnen het drinkwaterreserveringsgebied gaan zoeken 
naar een concrete locatie voor een drinkwaterwinning. Hiervoor zal Vitens gedetailleerder onderzoek en een 
m.e.r. procedure op project-niveau uitvoeren. Daarbij wordt gekeken naar de lokale situatie en 
ontwikkelingen in het kader van andere opgaven. Vitens doet de project-m.e.r. procedure en is gewoon om 
hiervoor een gebiedsproces uit te voeren waarbij belanghebbenden worden betrokken.

1. 

Wij begrijpen uw punt. In de afgelopen jaren hebben we veel partijen betrokken bij het proces om te komen 
tot de aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden. In de ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur 
met belanghebbende partijen hebben wij gekozen voor een vertegenwoordiging van gemeenten. Dit vanwege 
het grote aantal gemeenten in Gelderland. Daarnaast hebben wij de brede groep van gemeenten steeds 
geïnformeerd over de processtappen en tussenresultaten. Onder andere door brieven (per mail), een 
brochure, toelichtingen in regionale gemeentelijke overleggroepen (bijvoorbeeld voor water, bodem of RO en 
de regionale klankbordgroep voor de transitievisies warmte in het kader van de RES) en 
informatiebijeenkomsten. Om organisatorische was het niet mogelijk om contact te hebben met alle 
individuele gemeenten. Wel stonden wij altijd open voor vragen en overleg. Zie voor een toelichting over 
communicatie en het proces met stakeholders ook paragraaf 4.1 van deze reactienota.

2. 

We zien dat de druk op de ruimte toeneemt, zeker ook in het landelijk gebied. In de afweging en keuze van 
gebieden hebben wij ook gekeken naar efficiency en effectiviteit. Een belangrijk aspect was een zekere 
verdeling van de drinkwaterreserveringsgebieden over Gelderland, zodat de lasten niet in één regio terecht 
komen en beter aangesloten kon worden op waar de vraag is. Zie verder punt 1 en paragraaf 4.4 voor een 
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toelichting op de afweging en keuze van de drinkwaterreserveringsgebieden. In het vervolgproces zullen we 
kijken naar een goede inpassing van de concrete winlocatie in de omgeving. 

Wij begrijpen dat het verbod op bodemenergiesystemen in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden 
individuele gebouweigenaren beperkt in de  keuzemogelijkheden aan warmteoplossingen. Maar er zijn 
andere warmteoplossingen mogelijk. Bodemenergiesystemen vormen een risico voor het grondwater. Wij 
beoordelen het risico op dit moment als te groot om bodemenergiesystemen te kunnen toestaan. Zie ook 
hoofdstuk 9 van deze reactienota.

4. 

De provincie is bevoegd gezag voor toezicht en handhaving van de regels in drinkwaterreserveringsgebieden. 
De uitvoering van de taken organiseren wij in overleg met de omgevingsdiensten.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 251

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar tegen drinkwaterreserveringsgebied Liemers-West.

Antwoord
Allereerst merken wij op dat beschermingsregels zijn aangepast naar aanleiding van de zienswijzen zie hoofdstuk 
7.  Wij verwachten dat hierdoor uw gebruikelijke bedrijfsvoering goed mogelijk blijft.

Waar de uiteindelijke winlocatie binnen het reserveringsgebied Liemers West komt wordt bepaald op basis van een 
project-m.e.r. studie. Het is nog onbepaald of uw percelen er dan in vallen of niet. In hoofdstuk 4 kunt u lezen hoe 
het vervolgproces wordt vormgegeven. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 252

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
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voorwaarden zijn.

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

7. 
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De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 7. 
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Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 253

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
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schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 

•
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vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 

•
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mogelijkheden voor energiebesparing.

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 254

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 
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Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 

•
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activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 

•
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terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 255

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 

3. 
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Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is •
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waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning •
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beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 256

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
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volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 

•
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nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 

•
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zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 257

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 

3. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 385 van 489



grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•
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Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 •
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drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 258

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
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mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

7. 

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 
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Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•
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In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 259

Indiener: Rombou

Samenvatting
Het bedrijf van cliënt ligt in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. De bescherming kan tot 
beperkingen en nadelen leiden voor cliënt. Namens cliënt verzoekt indiener om rekening te houden met de 
volgende punten bij vaststelling van het plan en duidelijkheid te geven omtrent zaken als waardedaling en 
nadeelcompensatie.

(Agrarische) bedrijven die willen uitbreiden en nieuwe bedrijven moeten in de toekomst 
een extra vergunning aanvragen, bovenop de normale vergunningen. Bestaande landbouw kan gewoon 
blijven zonder aanvullende regels. Onduidelijk is wat exact wordt verstaan onder het uitbreiden van 
bedrijven. Er moet een duidelijk document komen waaruit volgt in welke situatie een bedrijf voor de 
uitbreiding of aanpassing van de bedrijfsvoering een extra vergunning nodig heeft en wat daarvoor de 
voorwaarden zijn.

1. 

Vanwege de beperkingen zullen de bedrijfslocatie en de gronden in waarde dalen. In het Actualisatieplan en 
het MER staat niets genoemd over schadeloosstelling of compensatie door waardedaling, inkomensdaling of 
schade (bijvoorbeeld door opbrengstderving of bodemdaling). Wanneer een bedrijf niet meer mag uitbreiden 
leidt dat automatisch tot een waardedaling. Hiervoor dient voor de vaststelling een regeling opgenomen te 
worden. Deze waardedaling dient gecompenseerd te worden.

2. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem met grondwaterstandverlaging tot gevolg heeft een negatief 
effect op landbouw, omdat hierdoor in perioden van een neerslagtekort minder water in de wortelzone 
beschikbaar is voor de gewassen. Het effect van grondwateronttrekking is het grootste in de regio Oost 
Gelderland, omdat een beperkte wateraanvoer hier zorgt voor grote invloedsgebieden van 
grondwaterwinning. Uit het MER volgt duidelijk dat er nadelige effecten zijn op de landbouw (figuur 8.1). In 
het gebied Zeddam-Ulft zijn veel hectares met (mogelijke) opbrengstderving (dubbele min). Uit Het MER 
volgt dat er in droge zomers in Oost Gelderland geen voeding meer kan plaatsvinden, waardoor de 
waterwinning direct rondom de winplaats voor extra verlaging van de grondwaterstand zorgt. Uit rapporten 
(o.a. Bodemkartering Azewijn) volgt dat het gebied gevoelig is voor verdroging. Met mogelijke 
grondwaterwinning wordt dit probleem alleen maar groter. Het aangewezen gebied is bij uitstek geschikt 
voor (intensieve) landbouw. Er zijn veel vruchtbare gronden. Het is onlogisch om dit gebied aan te wijzen als 
drinkwaterreserveringsgebied. Het produceren van hoogwaardig voedsel staat in dit gebied voorop en 
mag niet beperkt worden door mogelijk drinkwaterwinning. Hoewel het drinkwater op grotere diepte 
opgepompt zal worden, staan bodemlagen altijd met elkaar in verbinding. De grondwaterstand moet 
permanent gemonitord worden met peilbuizen.

3. 
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Figuur 9.1 in het MER geeft aan, dat in het gebied enige kans op bodemdaling is. Bodemdaling kan leiden tot 
schade aan gebouwen en bouwwerken. Ook voor dit punt geldt dat wanneer bodemdaling niet voorkomen 
kan worden, er een regeling moet zijn (voor vaststelling) voor schade en waardedaling als gevolg van de 
bodemdaling. De stelling dat de landbouw geen directe nadelige gevolgen ondervindt bij de normale 
bedrijfsvoering moet ook op de langere termijn bekeken worden. Cliënt wil de zekerheid, ook op langere 
termijn, geen hinder of nadeel te ondervinden van de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied en dat dit 
gecompenseerd wordt indien er wel hinder, schade of andere nadelen zijn.

4. 

Weidegang bij koeien wordt steeds belangrijker. Bij meer weidegang zullen er meer grondwaterbronnen of 
pulsen geslagen moeten worden. Dat mag niet beperkt worden.

5. 

Uit het MER volgt dat drinkwaterwinning nadelige invloed heeft op de grondwaterstand. In dat licht is het 
niet uit te leggen dat grondwateronttrekking voor drinkwater op grote schaal mogelijk is zonder nadelige 
effecten voor de natuur. Hoe verhoudt zich dat tot de instandhoudingsdoelstellingen in de Natura2000-
gebieden? Op deze wijze kunnen de natuurdoelstellingen nooit worden behaald en krijgt de agrarische sector 
nog meer beperkingen.

6. 

Bij de activiteiten die verboden zijn, vergunningplichtig en meldingsplichtig zijn, staan activiteiten die horen 
bij de normale agrarische bedrijfsvoering:

Voorkomen moet worden dat energiebesparing door middel van bodemenergiesystemen niet meer kan 
vanwege de mogelijke drinkwaterwinning;

•

Het aanleggen van een ondergrondse opslagtank wordt vergunningplichtig. Onduidelijk is wat exact 
met een opslagtank wordt bedoeld. Vallen mestopslagen (mestkelder, mestsilo e.d. die geheel of 
gedeeltelijk ondergronds liggen) hier ook onder? En brandstoftanks of spuiwateropslag?

•

Ook voor een opslagplaats met gevaarlijke stoffen in verpakking (denk aan 
gewasbestrijdingsmiddelen) geldt een vergunningsplicht. Loopt een bedrijf straks de kans dat de 
Omgevingsdienst de omgevingsvergunning wel verleent, maar dat de provincie de vergunning weigert?

•

De meldingsplicht geldt voor bepaalde meststoffen, roeren van de grond dieper dan 3 m en het 
aanleggen van een IBA (individuele behandeling van afvalwater). Bij de melding gelden dan 
maatregelen en eisen aan de voorzieningen. Op voorhand worden dus extra eisen gesteld aan 
vergunningen en meldingen. Bedrijven lopen dus kans extra investeringen te moeten doen bij de 
bouw of aanleg van gebouwen en installaties, terwijl de vraag is of er in de directe omgeving überhaupt 
drinkwater opgepompt gaat worden in de toekomst. Waarom wordt er niet eerst bekeken waar 
een nieuwe bron komt voor de drinkwaterwinning en pas hierna extra eisen gesteld aan bepaalde 
activiteiten?  Alle extra benodigde vergunningen leiden tot extra kosten en procedures.

•

In de Omgevingsverordening staat een lijst met grondwaterbedreigende activiteiten. Niet duidelijk is 
waarom het exploiteren van de activiteiten in de agrarische sector (afdeling 3.6  Bal) als 
grondwaterbedreigende activiteiten wordt aangemerkt. Bijna alle agrarische bedrijven vallen onder de 
genoemde dieraantallen uit artikel 3.200 van het Bal. Bestaande en vergunde bedrijven mogen geen 
nadeel ondervinden en dienen niet als grondwaterbedreigend gezien te worden (lees: bestaand 
gebruik). Verzocht wordt om een ruimere lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn.

•

7. 

Rondom Azewijn liggen verschillende vuilstorten die ongunstig zijn voor de kwaliteit van het 
grondwater. Ook zitten er in het gebied zandwinningen die tot 30-40 m zand en grond winnen. In hoeverre is 
dit meegenomen in de beoordeling van het reserveringsgebied. 

8. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
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waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota.

Zie hoofdstuk 10 (schade) en paragraaf 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota. Op voorhand zien 
wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. Wij verwachten ook niet dat er 
ten gevolge van dit besluit waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen bestaat er de 
landelijke wettelijke regeling voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de 
Algemene wet bestuursrecht (titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen 
onevenredig zwaar wordt getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) 
kan op deze manier worden voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. We zijn ons bewust van het feit dat overal waar een nieuwe winning 
wordt gestart er effecten naar de omgeving zijn. Dus als er in het reserveringsgebied Zeddam-Ulft een 
winning wordt gerealiseerd zal dat ook het geval zijn. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten is mogelijk (met een melding). Met de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag 
worden. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.

5. 

Op grond van de Regionale studies grondwater zijn de gebieden waar een toekomstige drinkwaterwinning 
een negatief effect op grondwaterafhankelijke natuur en kwelafhankelijke natuur in Natura 2000-gebieden 
kan hebben afgevallen als mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Zie verder paragraaf 11.6 van deze 
reactienota.

6. 

 

Het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is aangemerkt als kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied omdat er geen diepe beschermende kleilaag is. Bodemenergiesystemen 
zijn daarom niet toegestaan. Zie verder paragraaf 9.2 van deze reactienota. Er zijn ook andere 
mogelijkheden voor energiebesparing.

•

Voor een ondergrondse opslagtank geldt wat daaronder wordt volstaan in het Besluit activiteiten 
leefomgeving: een voorziening voor het opslaan van gas of vloeistof die geheel in de bodem of in een 
terp ligt, met uitzondering van een verpakking, tankcontainer of ladingtank van een bunkerstation.

•

Naar verwachting zal de Omgevingsdienst niet alleen namens de gemeente de omgevingsvergunning 
beoordelen die nodig is op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving, maar ook namens de 
provincie de omgevingsvergunning die nodig is op grond van de omgevingsverordening. Het is 
mogelijk dat de benodigde vergunning op grond van de omgevingsverordening extra voorwaarden met 
zich meebrengt, gelet op eventuele nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

•

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om de 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in deze gebieden te beschermen. Zie 
verder paragraaf 3.3 (getrapte aanpak) en 4.7 (tussenstap van deze reactienota.

•

De lijst met grondwaterbedreigende activiteiten is aangepast. Zie punt 1.•

7. 

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 

8. 
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de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. Wij zijn er mee bekend, dat er ook zandwinningen zijn in het 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste 
locatie voor een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt de informatie over 
stortplaatsen en zandwinningen meegenomen.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 260

Indiener: Vereniging Leefbaarheid Netterden

Samenvatting
De Vereniging Leefbaarheid Netterden brengt het volgende onder de aandacht:

Indiener geeft een beschrijving van het gebied rond Netterden. Netterden ligt aan vier grenzen: Nederland, 
Duitsland, Gemeente Oude IJsselstreek en Gemeente Montferland. Bij de ruilverkaveling in de jaren '60 zijn 
veel landschappelijke beplantingen verdwenen. Dit is nadelig voor de waterkering (Rijn) en het vasthouden 
van neerslag. Netterden is de droogste plek van Nederland. Ook de Duitsers zijn in de grensstreek op zoek 
naar extra drinkwaterwinning, zoals het waterwingebied voor het Ruhrgebied in de Hetter. Hierdoor daalt 
het grondwater mogelijk verder.

1. 

Een aantal agrariërs heeft zijn bedrijfsvoering sterk geïntensiveerd. Hun percelen worden intensief beregend 
met oppervlakte- en grondwater. De oppervlaktewaterkwaliteit in de sloten is slecht, de kavelsloten vallen 
regelmatig droog en in de bebouwde kom zijn de wegsloten vaak niet meer watervoerend.

2. 

In de kleine dorpskern wordt neerslag niet afgekoppeld of vastgehouden op platte daken. De geringe neerslag 
in combinatie met de bovengrond van zware klei leiden tot droogtescheuren en verzakkingen van gebouwen.

3. 

De gemeente kwam met het dorp één bouwlocatie met 6 windmolens richting Montferland overeen. Een 
tweede bouwlocatie met 9 windmolens en een zonnepark met optie op twee á drie extra zonneparken richting 
Gendringen leidt nu tot oplopende sociale spanningen.

4. 

Het voornemen van de provincie voor een toekomstige extra winning van drinkwater vergt een 
optimale bescherming van de kern en het omringende gebied. In sociale zin is dit een kans om de tweespalt 
in de dorpsgemeenschap te verminderen. De agrariërs in het buitengebied en inwoners van de dorpskern 
zullen een omslag naar duurzaam bodemgebruik en bodembescherming moeten gaan maken. Indiener wil 
graag dat de provincie op stroomgebiedsniveau risicoanalyses (stresstesten) en lange termijn planvorming 
laat doen om draagvlak te genereren voor creatieve maatwerk oplossingen. Indiener wenst graag een 
integrale oplossing voor een reeks aan problemen waarin de aanwijzing tot drinkwater reserveringsgebied 
een fantastische aanjager kan zijn.

5. 

De vereniging wil graag betrokken worden bij overleggen met de provincie, het Waterschap Rijn en IJssel, 
het drinkwaterbedrijf en de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland. De vereniging heeft goede relaties 
met Emmerich, Bocholt en Kleve.

6. 

Antwoord
Als eerste merken wij op dat naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeente de bebouwde kom van Netterden 
uit het gebied is gehaald. 
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Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op, omdat er nog geen 
grondwater wordt onttrokken. Voordat er een drinkwaterwinning komt zal er eerst een project-m.e.r. studie 
worden uitgevoerd waarbij de door u genoemde effecten worden bepaald, en hoe die zo veel mogelijk kunnen 
worden voorkomen, beperkt of gecompenseerd. 

1. 

De knelpunten in de waterhuishouding die u signaleert horen feitelijk bij het operationele waterbeheer 
waarvoor het Waterschap Rijn en IJssel bevoegd gezag is. Wij adviseren dit met het waterschap te bespreken.

2. 

Voor bodemdaling zie paragraaf 11.1 van deze reactienota.3. 

In drinkwaterreserveringsgebieden zijn ook windmolens mogelijk. De besluitvorming over windmolens valt 
buiten het kader van deze reactienota. Wij adviseren u om hierover met de gemeente in gesprek te blijven. 

4. 

Wij danken u voor uw advies. Bij de project-m.e.r. procedure zal ook een gebiedsproces worden gevoerd, 
waarbij koppelkansen worden verkend. Zie ook hoofdstuk 4 voor het vervolgproces. Daarnaast is het proces 
voor de droogteaanpak Achterhoek, waar ook provincie en waterschap in samenwerken, aandacht voor 
watertekort en kwaliteitsaspecten. 

5. 

Vitens doet de project-m.e.r. procedure en is gewoon om hiervoor een gebiedsproces uit te voeren waarbij 
belanghebbenden worden betrokken.

6. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 261

Indiener: Van Beusichem Fruit

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
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toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 262

Indiener: Maatschap Borneman

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
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gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Algemeen

Reactienummer: 263

Indiener: Vereniging van Waterbouwers

Samenvatting
Indiener geeft het grote  belang aan van oppervlaktedelfstoffenwinning. Indiener heeft geen bezwaar tegen het 
aanwijzen van gebieden die in de toekomst moeten zorgen voor duurzame drinkwaterwinning. De beperkingen en 
zwaarte van de gekozen instrumenten en de administratieve verplichtingen voor de bedrijfsactiviteiten van indiener 
is wel een reden om een zienswijze in te dienen.

De regels die nu voor grond en bagger voor grondwaterbeschermingsgebieden (veel kleinere gebieden) 
gelden zijn nu nagenoeg 1 op 1 overgenomen voor de (veel grotere) drinkwaterreserveringsgebieden. Dit geeft 
teveel beperkingen voor activiteiten van indiener.

1. 

Volgens indiener geeft de voorgenomen wijziging van deze ontwerp-omgevingsverordening geen blijk van dat 
belangen voldoende zijn gewogen in de belangenafweging. De voorstellen voelen strijdig met de gedachten 
achter de Omgevingswet: initiatieven mogelijk maken in plaats van die inperken.

2. 

In artikel 4.34b, lid a is aangegeven dat bepaalde activiteiten vergunningplichtig zijn, conform de bijlage 
"Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten". Hierop staat onder andere de opslag van grond en 
bagger. Het is indiener niet duidelijk of deze vergunningplicht een aparte Omgevingsvergunning is met 
separate procedure. Een extra procedure betekent veel extra administratieve lasten en een grotere kans op 
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bezwaren. Indiener stelt voor om de vergunningplicht aan de Wabo te koppelen. Voor de activiteiten waar 
een meldingsplicht conform het Activiteitenbesluit geldt, verzoekt indiener een uitzondering te maken op de 
vergunningplicht.

Artikel 4.34c. lid b. stelt dat er voor het toepassen van grond en baggerspecie die de Achtergrondwaarde 
overschrijdt een melding nodig is. Een dergelijke melding wordt echter al gedaan in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. De melding die verplicht wordt onder dit artikel is daardoor dubbelop. Indiener verzoekt 
dan ook om de melding te koppelen aan de melding in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit, te 
schrappen of uit te zonderen. 

4. 

Volgens artikel 4.34c. lid d. en artikel 4.34k. lid b is een aparte  melding nodig bij het roeren van de grond 
dieper dan 3 meter. Voor zandwinningen is op grond van artikel 4.34 b een vergunning nodig. Voor het 
winnen van oppervlaktedelfstoffen is al een ontgrondingsvergunning nodig. Hierin worden alle betrokken 
belangen gewogen. Het is daarom bij de provincie bekend dat er dieper dan 3 meter gegraven wordt. Een 
afzonderlijke vergunningplicht voor dieper dan 3 meter graven is bovendien een erg zwaar instrument voor 
reserveringsgebieden. Het zou logischer zijn zo nodig nu alleen een vergunningplicht te gaan hanteren voor 
de al aangewezen beschermingsgebieden en een meldingsplicht voor de drinkwaterreserveringsgebieden. De 
nut en noodzaak van een extra melding ziet de indiener niet.  Indiener verzoekt dan ook de meldingsplicht 
voor dit soort gevallen te schrappen of uit te zonderen. 

5. 

In artikel 4.34e staat hoe grond en baggerspecie toegepast kan worden in de kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden. Eén van de voorwaarden is dat de grond en bagger uit hetzelfde 
drinkwaterreserveringsgebied komt. Indiener vindt dit een vreemde voorwaarde. Wanneer grond of 
baggerspecie gekwalificeerd is als klasse wonen of klasse A maakt het voor de kwaliteit van het materiaal niet 
uit van welke locatie dit materiaal afkomstig is. Indiener vindt dat een dergelijke bepaling onnodig de 
werkzaamheden van de branche beperkt en vraagt deze voorwaarde te schrappen.

6. 

Het is voor de indiener niet duidelijk of grond en bagger toepassen in grootschalige bodemtoepassing (GBT) 
binnen een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied mogelijk is. Artikel 4.34e is daarin niet duidelijk. Een 
GBT is een apart toetsingskader binnen het Bbk en dient bijvoorbeeld voor de aanleg van geluidswallen waar 
meer dan 5.000 m³ grond wordt toegepast. Hier mag tot en met klasse industrie worden gebruikt. Indiener 
vindt het onwenselijk om dit soort toepassingen in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden te verbieden. 
Indiener vraagt om voor GBT een uitzondering te maken.

7. 

Een helder toetsingskader/beslisboom in de verordening of een beleidsregel voor het gebruik en melden van 
grond/bagger zou indiener welkom vinden.

8. 

In het overgangsrecht staat dat activiteiten die op 1 juli 2022 rechtmatig worden verricht niet onder de 
nieuwe regels vallen. Dit betekent meestal dat alle benodigde toestemming verleend moeten zijn en het 
project in uitvoering is. Indiener vindt het voor het roeren dieper dan 3 meter logischer om uit te gaan van 
activiteiten waarvoor op 1 juli 2022 een ontgrondingsvergunning is verleend of aangevraagd (want die regelt 
de diepte). En niet bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswetvergunning. Indiener vraagt het overgangsrecht 
hierop aan te passen.

9. 

Indiener vindt dat er pas laat is gecommuniceerd over deze beleidsregels waardoor afstemming met 
betrokken partijen niet goed heeft plaatsgevonden. Zelfs de provinciale ambtenaren van ontgrondingen zijn 
niet op de hoogte van deze nieuwe regelgeving. 

10. 

Indiener roept op om samen te werken, bijvoorbeeld bij de realisatie van drinkwaterinfiltratiegebieden.11. 

Antwoord
De drinkwaterreserveringsgebieden wijzen we aan om de grondwaterkwaliteit te beschermen, zodat we in de 
toekomst voldoende geschikt water voor drinkwaterwinning hebben. We hebben gezocht naar een balans 
waarbij de drinkwaterreserveringsgebieden zoveel mogelijk worden beschermd, maar ontwikkelingen in de 
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gebieden ook door kunnen blijven gaan. Daarom zijn de regels soepeler dan in beschermingszones van 
bestaande drinkwaterwinningen, zie hoofdstuk 6 van deze reactienota.

Zie punt 1.2. 

De vergunning op grond van de Omgevingsverordening is een aparte vergunning. Het is niet mogelijk om 
deze aan de Wabo of Omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet te koppelen. Wel hebben we 
voor een deel van de activiteiten de vergunningplicht omgezet naar meldingsplicht, zie paragraaf 7.1 van deze 
reactienota. Opslaan van grond of baggerspecie en exploiteren van een bedrijf in de minerale producten 
industrie blijven vergunningplichtig.

3. 

Het is niet mogelijk de melding te koppelen aan de melding in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Wel 
hebben we de regels aangepast, zie paragraaf 7.4 van deze reactienota.

4. 

Om de administratieve lasten te verlagen hebben we de regels voor grondwerkzaamheden aangepast, zie 
paragraaf 7.6 van deze reactienota. Voor ontgrondingen is geen melding voor grondwerkzaamheden nodig.

5. 

We hebben de regels aangepast, zie paragraaf 7.4 van deze reactienota.6. 

Voor grootschalige toepassingen blijven algemene regels gelden in kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden, zie paragraaf 7.4 van deze reactienota.

7. 

De melding moet via het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) worden gedaan. Hierin krijgt de 
initiatiefnemer aan de hand van vragen te zien aan welke algemene regels de activiteit moet voldoen. 

8. 

Voor lopende procedures geldt dat het algemene overgangsrecht van de Omgevingswet van toepassing is. Dat 
betekent dat procedures die zijn gestart vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet (en de nieuwe 
omgevingsverordening) worden afgerond op basis van het oude recht.

9. 

In de afgelopen jaren hebben we diverse stakeholders betrokken bij de onderzoeken en de keuzes. Ook 
hebben we de verschillende beleidsafdelingen en vergunningverlening en handhaving bij de provincie 
betrokken.  Zie verder paragraaf 4.1 van deze reactienota.

10. 

We zijn blij met de oproep om samen te werken aan een duurzaam watersysteem.11. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 264

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener is tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Liemers-West met zijn beperkende 
factoren en vindt het spijtig dat de omwonende uit het gebied hierbij niet zijn betrokken.

1. 

Indiener leeft en werkt in een AA locatie rundveehouderij in de polder. Met de nieuwe plannen zal snel de 
waarde van het bestaande leefgebied dalen. Indiener vindt dat er betere locaties voor waarborging 
drinkwater zijn en vraagt het mooie stukje van Nederland tussen de Rijn en de IJssel te ontzien.

2. 

Antwoord
De meeste activiteiten zijn mogelijk in de drinkwaterreserveringsgebieden. Soms is een melding of 1. 
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vergunning nodig. We hebben een aantal regels versoepeld, waardoor er minder (administratieve) lasten 
zijn. Zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. Voor een toelichting op het proces zie paragraaf 4.1 van deze 
reactienota.

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de omgeving op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Door een 
aanpassing van de regels is zijn veehouderijen niet meer meldings- of vergunningplichtig. Zie verder 
paragraaf 7.3 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.

2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 265

Indiener: Fruitbedrijf den Haan c.v.

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
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aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 266

Indiener: H eo I eo F eo S Simmes

Samenvatting
Indiener geeft aan te maken te kunnen krijgen met tal van beperkingen in het kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. Indiener is van plan vergunning aan te vragen voor nieuwbouw van 
woningen in Netterden. Indiener verwacht te worden geconfronteerd met extra hoge uitvoeringskosten en wenst 
hier dan ook schadeloos voor te worden gesteld. Het zou beter zijn om dit gebied helemaal niet aan te wijzen.

Antwoord
De bouw van woningen is mogelijk in het kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. Wij denken niet 
dat door de aanwijzing de uitvoeringskosten extra hoog worden. Maar bodemenergie is daar niet toegestaan. In de 
Toekomstvisie Oude IJsselstreek is Netterden aangewezen als Energiehotspot. Wij hebben het bebouwde gebied 
van Netterden daarom uit het drinkwaterreserveringsgebied gehaald.

Wijzigingen
De begrenzing van het kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft is bij Netterden aangepast.1. 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.2. 

Gebied Betuwe-West-Buren

Reactienummer: 267

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt bezwaar maken tegen het nieuwe mogelijke waterwingebied in het Rivierengebied in de gemeente 
Overbetuwe. Indiener heeft een hele oude woning en wil geen scheuren in de muren als de waterwinning in ons 
gebied word uitgevoerd. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog geen 
grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.
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Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 268

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

  

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 269

Indiener: Eigen Erve Rentmeesters B.V.

Samenvatting
Indiener maakt bezwaar tegen het aanwijzen van oevergrondwaterbouwsteen Deventer-Zutphen als (kwetsbaar) 
drinkwaterreserveringsgebied. 

In paragraaf 4 wordt gesteld dat bestaande landbouwbedrijven kunnen blijven zonder aanvullende regels op 
grond van bestaand recht. De aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden heeft als doel het tot 
2040 borgen van de drinkwatervoorziening. Een zo lange termijn maakt dat "bestaand recht" echt geen 
garantie biedt. Indiener vreest dat vooral de regelgeving voor het beregenen (hoeveelheid, brondiepte) 
gevoelig zal blijken te zijn voor aanpassingen.

1. 

Indiener is bezorgd dat bij uitbreiding van de woning/bedrijf er een vergunning moet worden aangevraagd. 
Dit brengt beperkingen en extra kosten met zich mee.

2. 

De landbouwtransitie brengt grote investeringen met zich mee voor betrokken bedrijven. Ook die bedrijven 
zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van een gegarandeerde watervoorziening. Deze komt in het gedrang 
door de aanwijzing van dit drinkwaterreserveringsgebied.

3. 

Indiener verzoekt de grens enigszins te verleggen zodat de huiskavel en de gebouwen van indiener buiten het 
drinkwaterreserveringsgebied worden gehouden.

4. 

Antwoord
Bestaande activiteiten kunnen zonder aanvullende regels door blijven gaan. Zie paragraaf 6.5 van deze 
reactienota. Voor overige regels zie hoofdstuk 7 van deze reactienota. 

1. 
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Door een aanpassing het vorige actualisatieplan, het definitieve Actualisatieplan 8 van de 
Omgevingsverordening, is akkerbouw (het telen van gewassen in de open lucht) en veehouderij niet 
meldingsplichtig of vergunningplichtig in drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze 
reactienota. Ook uitbreiding is mogelijk  zonder vergunning of melding, zie paragraaf 6.5 van deze 
reactienota. Voor uitbreiding van de woning stellen wij in het kader van de drinkwaterreserveringsgebieden 
geen regels. 

2. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota.3. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing kunnen wij niet honoreren omdat anders de mogelijkheden 
voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  
 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 270

Indiener: De Hoenderik

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
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maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 271

Indiener: Van Ossenbruggen Fruit BV

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
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De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 272

Indiener: Piels Holding B.V.

Samenvatting 
Indiener heeft gronden in het gebied Winssen-Slijk-Ewijk.  

Telen van gewassen in de openlucht staat in de Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten in 
kwetsbare grondwaterreserveringsgebied. Bestaande functies krijgen weliswaar geen beperkingen opgelegd, 
op grond van bestaand recht, maar bij toekomstige uitbreidingen of gedeeltelijke verplaatsing kunnen wel 
beperkingen aan de orde zijn. Indiener geeft aan dat er hierdoor geen toekomst perspectief meer is voor 
het bedrijf. En dat ook de grond in een klap minder waard is. 

1. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot. 

2. 

Beregening blijft mogelijk, maar nieuwe grondwateronttrekkingen mogen de mogelijkheden voor de 
openbare drinkwatervoorziening niet verkleinen. Omdat oevergrondwater ondiep wordt gewonnen 
betekent een nieuwe grondwateronttrekking altijd een verstoring tussen de grondwateraanvulling 
en–onttrekkingen. En zullen dus zeer waarschijnlijk worden afgewezen. 

3. 

Indiener heeft bezwaar tegen grondwaterstandsverlaging dicht bij het puttenveld. Oeverwaterwinningen 
hebben relatief minder groot effect op droogtegevoelige landbouwgronden dan grondwaterwinningen. 
Omdat de invloed van een oeverwaterwinning beperkt is tot een klein gebiedje rond de winning kan een 
oeverwaterwinning nog extra geoptimaliseerd worden in onttrekkingsdiepte en locatie van de winputten. 
Deze optimalisatieslag kan leiden tot minder omgevingseffecten. Voordeel van een buitendijks winputtenveld 

4. 
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is dat de effecten op land binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn 
dan bij binnendijks gelegen puttenveld. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om het gebied niet op 
slot te gooien tot bekend is waar de oeverwaterwinning precies gaat komen en dan alleen dit beperkte gebied 
aan te wijzen. Indiener vindt het noodzakelijk dat de gevolgen van de aanwijzing als 
drinkwaterreserveringsgebied betaald wordt uit algemene middelen en niet voor rekening komt van 
individuele agrariërs. 

5. 

Antwoord 
Telen van gewassen in de open lucht worden niet meer vergunning- of meldingsplichtig in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota. 2. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota. 3. 

Met dit besluit vindt nog geen grondwaterwinning plaats. Het is nog onbekend waar de putten komen. Na de 
aanwijzing van de reserveringsgebieden gaan we op zoek naar de beste locatie voor de drinkwaterwinning. 
Daarbij kijken we zowel naar locaties binnen- als buitendijks. Zie verder paragraaf 4.8 van deze reactienota. 

4. 

Zie paragraaf 4.6 en 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. 5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 273

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft gronden in het gebied Winssen-Slijk-Ewijk.  

Telen van gewassen in de openlucht staat in de Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten in 
kwetsbare grondwaterreserveringsgebied. Bestaande functies krijgen weliswaar geen beperkingen opgelegd, 
op grond van bestaand recht, maar bij toekomstige uitbreidingen of gedeeltelijke verplaatsing kunnen wel 
beperkingen aan de orde zijn. Indiener geeft aan dat er hierdoor geen toekomst perspectief meer is voor 
het bedrijf. En dat ook de grond in een klap minder waard is. 

1. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot. 

2. 

Beregening blijft mogelijk, maar nieuwe grondwateronttrekkingen mogen de mogelijkheden voor de 
openbare drinkwatervoorziening niet verkleinen. Omdat oevergrondwater ondiep wordt gewonnen 
betekent een nieuwe grondwateronttrekking altijd een verstoring tussen de grondwateraanvulling 

3. 
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en–onttrekkingen. En zullen dus zeer waarschijnlijk worden afgewezen. 

Indiener heeft bezwaar tegen grondwaterstandsverlaging dicht bij het puttenveld. Oeverwaterwinningen 
hebben relatief minder groot effect op droogtegevoelige landbouwgronden dan grondwaterwinningen. 
Omdat de invloed van een oeverwaterwinning beperkt is tot een klein gebiedje rond de winning kan een 
oeverwaterwinning nog extra geoptimaliseerd worden in onttrekkingsdiepte en locatie van de winputten. 
Deze optimalisatieslag kan leiden tot minder omgevingseffecten. Voordeel van een buitendijks winputtenveld 
is dat de effecten op land binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn 
dan bij binnendijks gelegen puttenveld. 

4. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om het gebied niet op 
slot te gooien tot bekend is waar de oeverwaterwinning precies gaat komen en dan alleen dit beperkte gebied 
aan te wijzen. Indiener vindt het noodzakelijk dat de gevolgen van de aanwijzing als 
drinkwaterreserveringsgebied betaald wordt uit algemene middelen en niet voor rekening komt van 
individuele agrariërs. 

5. 

Antwoord 
Telen van gewassen in de open lucht wordt niet meer vergunning- of meldingsplichtig in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

1. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota. 2. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota. 3. 

Met dit besluit vindt nog geen grondwaterwinning plaats. Het is nog onbekend waar de putten komen. Na de 
aanwijzing van de reserveringsgebieden gaan we op zoek naar de beste locatie voor de drinkwaterwinning. 
Daarbij kijken we zowel naar locaties binnen- als buitendijks. Zie verder paragraaf 4.8 van deze reactienota. 

4. 

Zie paragraaf 4.6 en 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. 5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Elburg-Wezep

Reactienummer: 274

Indiener: Gemeente Oldebroek

Samenvatting
De zienswijze van gemeente Oldebroek gaat over de volgende punten:

 Afbakening drinkwaterreserveringsgebied Elburg-Wezep. De gemeente vindt het gebied zeer omvangrijk. 
Eerder is aan de provincie gevraagd om de kernen Oosterwolde, Oldebroek en 't Loo en de bedrijventerreinen 
Oude Dijk en Stuivezand buiten het reserveringsgebied te laten. De gemeente denkt dat de aanwijzing kan 
leiden tot conflicterende belangen. De gemeente vraagt daarom nogmaals om de kernen en 
bedrijventerreinen er buiten te houden. De gemeente vraagt om het proces om tot de definitieve 
drinkwaterwinning te komen zo mogelijk in te perken. Als in de loop van het proces uit onderzoek blijkt dat 
delen van dit gebied niet geschikt zijn voor drinkwaterwinning, vraagt de gemeenten om deze 
deelgebieden zo snel mogelijk weer vrij te geven.

1. 
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Verdienmodel voor agrariërs. Medewerking door agrariërs zou zeer goed kunnen worden vertaald in een 
verdienmodel in plaats van een schadevergoedingsmodel. De gemeente verwijst daarbij naar de provinciale 
nota Agrifood. De gemeente vraagt naar het standpunt van de provincie hierover.

2. 

Nieuwe claim grondgebied in relatie tot Programma Vitaal Platteland Oldebroek. De gemeente stelt het 
Programma Vitaal Platteland Oldebroek (PVPO) op om samenhang en koers te brengen in de verschillende 
opgaven die er spelen in het buitengebied van Oldebroek. Met de aanwijzing wordt een nieuwe claim op het 
grondgebied van Oldebroek gelegd. Het proces rond de optimalisatie van het drinkwaterreserveringsgebied 
(nadere begrenzing) zal nog enige tijd vergen. In dit vervolgproces wil de gemeente graag het overleg samen 
met de provincie en gemeente Elburg voortzetten. De gemeente roept de provincie op het proces rond 
reserveringsgebieden af te stemmen op het proces dat in gang is gezet met het PVPO en met name op de nog 
te ontwikkelen gebiedsprocessen. 

3. 

Bodemdaling drinkwaterwinning i.r.t. provinciale SWECO-rapport. In 2019 heeft de provincie een Quick 
Scan Bodemdaling Gelderland laten opstellen door adviesbureau SWECO. In onze gemeente is (nu al) sprake 
van bodemdaling. Een groot deel van dit gebied is aangewezen als reserveringsgebied. Op basis van een ruwe 
schatting voor de periode 2016-2050 moet volgens het rapport in de polders rekening gehouden worden met 
een daling van 20 tot 75 centimeter. Daarboven op komt een eventuele bodemdaling als gevolg van mogelijk 
toekomstige drinkwaterwinning. De gemeente hoort graag de reactie van de provincie op de verwachtingen 
uit het rapport en de mogelijke effecten van bodemdaling op het agrarisch grondgebruik. De gemeente wil 
ook graag weten of de bodemkaart voor veengronden inmiddels is (of wordt) geactualiseerd.

4. 

Bodemdaling: Beleid provincie Gelderland. Bodemdaling heeft de aandacht in de Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI) en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De gemeente hoort graag wat het beleid (opgave, doel) van 
de provincie Gelderland gaat worden rond de problematiek van bodemdaling en CO2-uitstoot in de 
veenweidegebieden in Gelderland en in het bijzonder de veenweidegebieden in de gemeente Oldebroek. Met 
de aanwijzing van een groot deel van de veenweidegebieden in onze gemeente als 
drinkwaterreserveringsgebied is de aanpak van de bodemdalingsproblematiek naar de mening van de 
gemeente extra urgent geworden. De aanpak van de bodemdaling zou ook een onderdeel van het PVPO 
moeten zijn.

5. 

Bodemenergiesystemen. Nu open en gesloten bodemenergiesystemen en geothermie worden uitgesloten 
binnen het zoekgebied, legt dit op voorhand (en los van andere bijkomende aspecten) een beperking op ten 
aanzien van de mogelijkheden om de woningen in dit gebied van duurzame energie te voorzien. De gemeente 
wil het signaal afgeven dat dit een remmende werking kan hebben op de transitie-ambities. De gemeente 
gaat ervan uit dat aanwezige systemen gehandhaafd kunnen blijven.

6. 

Vergunningplicht algemeen. Voor veel activiteiten wordt een Omgevingsvergunning verplicht gesteld. Het 
proces voor deze activiteiten wordt voor initiatiefnemers langer en onzekerder. Voor de vergunningverleners 
van de gemeente vloeit er ook meer werk uit voort. De gemeente vraagt aan de provincie om een 
(uren)indicatie te geven waarmee de gemeente rekening moet houden voor extra personeelsinzet. De 
gemeente vraagt ook hoe de provincie het vergunningsverleningsproces vorm gaat geven en hoe zij 
gemeenten daarbij ondersteuning gaat bieden. De gemeente hoort ook graag hoe ze om moet gaan met 
lopende vergunningaanvragen of ingediende principeverzoeken (voor datum besluit GS d.d. 28 
september 2021) waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden.

7. 

Defensie ASK-terrein. Activiteiten van defensie staan op de lijst van grondwaterbedreigende activiteiten 
waarvoor een vergunningplicht gaat gelden. Het ASK-terrein van defensie tussen 't Harde en Wezep grenst 
over de volle lengte aan het reserveringsgebied. Hebben de activiteiten op het ASK-terrein nu en op termijn 
effect op de kwaliteit van het grondwater in het aangrenzende reserveringsgebied?

8. 

Uitbreiding begraafplaatsen. In het drinkwaterreserveringsgebied liggen drie begraafplaatsen. De voorziene 
uitbreidingen worden meldingsplichtig. Het is de gemeente niet duidelijk of dan aanvullende spelregels gaan 

9. 
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gelden. De gemeente verzoekt de provincie om de begrenzing van het drinkwaterreserveringsgebied bij de 
A28 aan te passen, zodat de grootste gemeentelijke begraafplaats aan de Bovenheigraaf er buiten komt te 
liggen.

Het op of in de bodem brengen van afstromend water. Op het bedrijventerrein Oude Dijk ligt al een 
gescheiden stelsel. Het regenwater dat daar op grote parkeerterreinen valt, gaat al naar het oppervlaktewater. 
De gemeente gaat ervan uit dat het huidige gebruik valt onder het overgangsrecht en dat aanvullende 
maatregelen niet hoeven te worden genomen.

10. 

Individuele Behandeling Afvalwater (IBA). In de gemeente liggen ongeveer 70 IBA's in het 
reserveringsgebied. De gemeente gaat ervan uit dat het huidige gebruik valt onder het overgangsrecht en dat 
aanvullende maatregelen niet hoeven te worden genomen.

11. 

Beschermen kwantiteit grondwater. In de gemeente Oldebroek hebben veel inwoners en bedrijven een eigen 
grondwaterpomp. De vraag is of deze particuliere voorzieningen voldoende in beeld zijn bij het waterschap. 
Anders gezegd: is er een goed beeld van de huidige en toekomstige grondwaterclaims in onze gemeente 
binnen het reserveringsgebied?

12. 

Antwoord
Wij begrijpen uw zorg met betrekking tot de door u genoemde kernen. Maar veel activiteiten kunnen 
samengaan met het drinkwaterreserveringsgebied. Wij kunnen op dit moment niet deze gebieden er uit 
halen. Dat zou de zoekmogelijkheden voor de uiteindelijke winning te veel beperken. Wij willen dat proces 
doen op basis van een integrale afweging, waarbij we in meer detail samen met u onderzoeken wat de 
(on)mogelijkheden zijn van de ondergrond en van de occupatielaag. In het vervolgproces kijken we met 
Vitens en de waterschappen hoe we het proces om tot een concrete locatie voor drinkwaterwinning te komen 
het best vorm kunnen geven. Zo is er zo snel mogelijk duidelijkheid over de duur van de reservering en 
wanneer de reservering van de rest van het gebied kan vervallen (als de gevonden winlocatie voorziet in de 
beoogde hoeveelheid grondwater). Zie ook paragraaf 3.3 en 4.7 van deze reactienota.

1. 

Wij onderschrijven uw inspirerende perspectief dat de inpassing van agrarische ondernemers binnen een 
drinkwaterreserveringsgebied ook een verdienmodel zou kunnen zijn. Dit vraagt echter meer onderzoek en 
dialoog met de stakeholders die wij graag in het vervolgproces betrekken. Het is nog te vroeg voor een 
standpunt hierover. 

2. 

Wij gaan graag in op uw uitnodiging om in het vervolgproces ook het PVPO te betrekken. 3. 

De mogelijke effecten voor bodemdaling en de meest actuele informatie over de bodemkaart zijn een 
belangrijk aandachtspunt voor het vervolgonderzoek in de project-m.e.r.-procedure voor het zoeken naar de 
concrete winlocatie. De rapportage van Sweco zal daarbij worden betrokken. Zie voor bodemdaling ook 
paragraaf 11.1 van deze reactienota.

4. 

Wij onderschrijven de aandacht die u vraagt voor veenbodems. Al is dit drinkwaterreserveringsgebied 
getypeerd als een kwetsbaar gebied, er zijn wel een aantal diepere kleilagen aanwezig. Wij denken dat een 
toekomstige winning relatief diep het meeste perspectief heeft, mede omdat dan ook gemakkelijker de 
ondiepe effecten van een winning via het oppervlaktewaterstelsel kunnen worden gemitigeerd. Wij willen in 
het vervolgproces hier nadrukkelijk aandacht aan besteden. Daarbij is het streven om de effecten te 
minimaliseren en waar mogelijk te mitigeren. 
Deze reactienota is niet de plaats waarin wij voorsorteren op beleid voor het omgaan met bodemdaling en de 
CO2 uitstoot uit veengebieden. Wij denken dat het goed is dat de aanpak van bodemdaling een onderdeel van 
het PVPO is.

5. 

Het klopt dat de aanwezige bodemenergiesystemen in werking kunnen blijven. Wij onderkennen de 
beperkingen voor toekomstige bodemenergiesystemen. We zullen dit aspect meenemen in het vervolgproces. 
Overigens blijkt uit de transitievisies warmte van gemeenten, dat er ook andere mogelijkheden zijn voor de 
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warmtetransitie.

Naar aanleiding van de zienswijzen hebben we opnieuw naar het beschermingsbeleid gekeken en een 
aanpassing van de regels gedaan, waardoor er minder activiteiten vergunningplichtig worden. Daarnaast is 
de lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden aangepast door een 
aanpassing in het voorgaande actualisatieplan, het definitieve Actualisatieplan 8. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van 
de reactienota. Veel landbouwbedrijven, waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer 
onder de meldings- of vergunningplicht in drinkwaterreserveringsgebieden. Ook een aantal andere regels 
is gewijzigd. Zie hoofdstuk 7 van deze reactienota. De administratieve lasten verminderen hierdoor. 
De provincie wordt (onder de Omgevingswet) zelf het bevoegd gezag voor alle provinciale regels in 
drinkwaterreserveringsgebieden. De uitvoering van de taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) 
organiseren wij in overleg met de omgevingsdiensten. Voor de gemeente vloeit hier dus niet meer werk uit 
voort. Voor lopende procedures geldt dat het algemene overgangsrecht van de Omgevingswet van toepassing 
is. Dat betekent dat procedures die zijn gestart vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet (en de 
nieuwe omgevingsverordening) worden afgerond op basis van het oude recht.

7. 

Activiteiten van de lijst zijn in potentie een bedreiging. Dat wil nog niet zeggen dat de bedreiging ook 
optreedt. Met het aanwijzen van een drinkwaterreserveringsgebied willen we zorgen dat het grondwater in de 
toekomst geschikt blijft voor drinkwaterwinning. Als de precieze locatie van de drinkwaterwinning bekend is, 
wijzen we een grondwaterbeschermingsgebied aan. Een verontreiniging net buiten dit 
grondwaterbeschermingsgebied kan wel de drinkwaterwinning bedreigen. Maar we verwachten dat er 
dan voldoende tijd is om bedreigingen op te ruimen voor ze in de drinkwaterputten komen. 
Maar uw signaal is helder.  In het vervolgproces zal Vitens in een project-m.e.r gedetailleerder onderzoek 
uitvoeren. Het risico van het ASK-terrein zal Vitens naar verwachting bij de keuze van de winlocatie 
betrekken. 

8. 

De ligging van de begraafplaats langs de Bovenheigraaf bij de A28 is relatief gering in omvang en het buiten 
het reserveringsgebied laten van dit terrein heeft slechts zeer beperkt effect op de toekomstige 
inpassingsruimte voor een drinkwaterwinning. Wij honoreren uw verzoek om het terrein buiten het 
reserveringsgebied te houden. 

9. 

Het klopt dat bestaande infrastructuur kan blijven, zie paragraaf 6.5 van deze reactienota. 10. 

Dit klopt, de bestaande IBA's kunnen blijven.11. 

Het klopt dat er nog geen volledig beeld is van alle grondwaterclaims op het gebied. Het Waterschap werkt 
wel aan een completer beeld. De grotere industriële onttrekkingen en onttrekkingen van Vitens zijn bij ons in 
beeld. Overigens zijn particuliere onttrekkingen in de regel veel geringer in omvang dan agrarische 
onttrekkingen. 

12. 

Wijzigingen
We hebben de begraafplaats Bovenheigraaf uit het drinkwaterreserveringsgebied gehaald. Daarnaast hebben we 
een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 275

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener is tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft. Indiener heeft een 
akkerbouwbedrijf ven verwacht grote problemen met onder andere:
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het gebruik van dierlijke meststoffen,1. 

het gebruik van dierlijke gewasbeschermingsmiddelen,2. 

de grondwaterstand,3. 

ernstige waardevermindering van de grond en gebouwen. Indiener stelt de provincie aansprakelijk bij 
opbrengstvermindering, waardevermindering van de grond en gebouwen.

4. 

Antwoord
Allereerst merken wij op dat naar aanleiding van de zienswijzen de beschermingsregels zijn aangepast. Zie 
hoofdstuk 7 van deze reactienota. Wij gaan er van uit dat binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale 
agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk blijft. 

Zie paragraaf 7.5 van deze reactienota.1. 

In de drinkwaterreserveringsgebieden komen geen extra regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. Zie ook paragraaf 10.4 van deze reactienota.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de grondwaterstand op, 
omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Als eventueel later een drinkwaterwinning wordt gestart 
wordt de grondwaterstand lokaal verlaagd. Aan de watervergunning verbinden wij voorschriften om de 
schade aan landbouw te voorkomen of te verminderen. Ook moet Vitens de werkelijke 
grondwaterstandverlaging meten. Mocht er toch schade optreden dan kunt u een verzoek om 
schadevergoeding bij ons indienen. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Voor schade en nadeelcompensatie zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 276

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft een melkveebedrijf in drinkwaterreserveringsgebied Liemers-West en is het absoluut niet eens met 
de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. Mocht dit er wel komen, dan wil indiener schadeloos gesteld 
worden. Indiener heeft later een kaarten toegestuurd.

Antwoord
Allereerst merken wij op dat beschermingsregels zijn aangepast naar aanleiding van de zienswijzen zie hoofdstuk 7 
van deze reactienota. Wij verwachten dat hierdoor uw gebruikelijke bedrijfsvoering goed mogelijk blijft.

Het is verder niet duidelijk waarom u bezwaar heeft. Wij adviseren daarom om de bovenliggende hoofdstukken van 
deze reactienota door te nemen. Veel vragen van andere indieners worden in deze hoofdstukken behandeld. 

Waar de uiteindelijke winlocatie binnen het reserveringsgebied Liemers-West komt wordt bepaald op basis van een 
project-m.e.r. studie. Het is nog onbepaald of uw percelen er dan in vallen of niet. In hoofdstuk 4 van deze 
reactienota kunt u lezen hoe het vervolgproces wordt vormgegeven en hoe belanghebbenden daarbij worden 
betrokken. Voor schade en nadeelcompensatie zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.

Wijzigingen
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We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

Gebied: Niet bekend

Reactienummer: 277

Indiener: Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Samenvatting
Er zat een fout in het bestand.  We hebben contact gezocht met de indiener. Deze heeft het bestand niet opnieuw 
ingestuurd.

Het betreft een pro forma zienswijze.

Antwoord
Allereerst merken wij op dat beschermingsregels zijn aangepast naar aanleiding van de zienswijzen zie hoofdstuk 7 
van deze reactienota. Wij verwachten dat hierdoor een gebruikelijke agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk blijft.

Wij hebben verder geen aanvulling op deze pro-forma zienswijze ontvangen. Het is daardoor niet duidelijk 
waarover de zienswijze gaat. Wij adviseren daarom om de bovenliggende hoofdstukken van deze reactienota door te 
nemen, veel vragen van andere indieners worden in deze hoofdstukken behandeld. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  
 

Gebied: Tielerwaard

Reactienummer: 278

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener is tegen de aanwijzing van drinkwatereserveringsgebied Betuwe-West-Buren vanwege:

reductie van gewasbeschermingsmiddelen,1. 

het slaan van nieuwe pulsen2. 

watergebrek in de nachtvorst- en droogteperiode3. 

de toekomst van het fruitteeltbedrijf4. 

Antwoord
Allereerst merken wij op dat beschermingsregels zijn aangepast naar aanleiding van de zienswijzen zie hoofdstuk 7 
en 8.  Wij verwachten dat hierdoor een gebruikelijke agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk blijft.

Zie paragraaf 10.4 van deze reactienota1. 

De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  

2. 
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Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

Zie hoofdstuk 11.3 waterbeschikbaarheid van deze reactienota.3. 

Wij gaan ervan uit dat een normale bedrijfsvoering goed mogelijk blijft. Vitens zoekt in de project-m.e.r. 
procedure naar de precieze plek voor de drinkwaterwinning. Hiervoor is Vitens gewoon om een 
gebiedsproces uit te voeren waarbij belanghebbenden zoals de fruitsector worden betrokken. Met betrekking 
tot nadeelcompensatie zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 279

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 

1. 
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maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 280

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
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De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Tielerwaard

Reactienummer: 281

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener is agrarisch ondernemer met een melkveehouderij in combinatie met een vleesvee tak. 

Indiener vraagt of het gebied niet op slot gaat zitten, en zullen banken nog financieringen willen verstrekken 
voor grote investeringen met een lange terugverdientijd zoals een gebouw?

1. 

Indiener vreest een waardevermindering van het onroerend goed bij verkoop en vraagt hoe daarmee wordt 
omgegaan.

2. 

Antwoord
Wij verwachten dat uw gebruikelijke bedrijfsvoering goed mogelijk blijft. Om het grondwater in de 
drinkwaterreserveringsgebieden te beschermen, komen er een aantal regels voor bepaalde activiteiten. De 
meeste activiteiten zijn mogelijk, soms met een melding of vergunning. De regels staan in het 
actualisatieplan en de omgevingsverordening. Naar aanleiding van de zienswijzen hebben we de regels 
versoepeld. Zie hoofdstuk 8 van deze reactienota voor de wijzigingen in de regels voor de minder kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden, zoals Tielerwaard. Een beperking in de kwetsbare 
drinkwaterreserveringsgebieden is, dat niet in of door de diepe beschermende kleilaag geboord mag worden, 
bijvoorbeeld voor een beregeningsput. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een 
verschillende maximale boordiepte gelden. In het actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten.

1. 

Voor schade en nadeelcompensatie zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.
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Gebied: Betuwe-West-Buren

Reactienummer: 282

Indiener: gemeente Buren

Samenvatting
De gemeente erkent het belang van een goede drinkwatervoorziening, nu en in de toekomst. De gemeente heeft de 
volgende opmerkingen:

Het drinkwaterreserveringsgebied Betuwe-West-Buren ligt over een groot deel van de gemeente Buren. De 
relevante beschermende kleilaag ligt op een diepte van circa 60 meter onder maaiveld. Activiteiten waarvoor 
dieper in de bodem wordt geboord zijn niet meer zijn toegestaan, zoals geothermie en 
bodemenergiesystemen waarvoor dieper geboord moet worden. De Warmtetransitie Buren 2022-2024 is 
door het college vastgesteld en wordt door de raad ter vaststelling behandeld op 7 december 2021. Door de 
voorgestelde regels en de voorgestelde omvang van het drinkwaterreserveringsgebied kan een aanzienlijk 
deel van nu nog mogelijke kansrijke projecten in het kader van de warmtetransitie Buren niet meer worden 
gerealiseerd. Er is geen grootschalige restwarmte aanwezig in de gemeente. Bodemenergiesystemen zijn één 
van de meest kansrijke oplossingen om de gemeente aardgasvrij te maken in de uitgestrekte gemeente 
Buren. Er is inmiddels één initiatief in een Burense kern in het drinkwaterreserveringsgebied. Ook zijn er 
ongetwijfeld particulieren die denken aan een individuele warmte-oplossing voor hun woning.

1. 

De gemeente vraagt om de volgende verbetervoorstellen mee te nemen of eerst verder onderzoek te doen 
voor de vaststelling:

Houd de termijn van reservering zo kort mogelijk en verbind een termijn aan de regel in de 
verordening;

•

Haal tenminste de kernen met een omliggend gebied uit het drinkwaterreserveringsgebied. De 
gemeente gaat graag in overleg over de exacte begrenzing;

•

Onderzoek de mogelijkheid voor maatwerk voor initiatieven in de rest van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Bijvoorbeeld voor (agrarische) bedrijven die ook een belangrijke 
opgave hebben in de warmtetransitie.

•

2. 

Voor Buren is de fruitteelt en laanboomteelt een belangrijke sector. Dit is een sociaal-economisch speerpunt. 
Wanneer een duurzame en rendabele fruit-en laanboomteelt in deze gebieden niet meer mogelijk is, heeft dit 
grote impact voor heel Nederland. De gemeente is van mening dat met het aanwijzen van de 
drinkwaterreserveringsgebieden in het Rivierengebied het fruit- en laanboomcluster op slot gaat. De 
gemeente roept de provincie op om samen met de fruitsector tot een oplossing te komen die zowel het belang 
van bescherming van drinkwater als het belang van de (innovatie in de) fruitsector dient. Daarnaast verzoekt 
de gemeente om de tijdelijkheid van de reserveringsgebieden te borgen, zodat ondernemers weten wanneer 
ze zekerheid krijgen over de definitieve drinkwatergebieden.

3. 

De gemeente vraagt aandacht om kostenverhogende maatregelen en maatregelen die de snelheid van 
bouw belemmeren zo veel mogelijk te vermijden. Het gaat daarbij om zowel initiatieven in de 
bestaande omgeving (zoals herstructureringen) als om uitleggebieden. De voorkeur van de gemeente gaat er 
naar uit, dat de provincie de kernen in de gemeente Buren en de daarbij gelegen potentiële uitleglocaties uit 
het drinkwaterreserveringsgebied haalt. Of dat activiteiten ten behoeve van woningbouw (zoals ook 
heien) niet vergunning plichtig zijn.

4. 

Het opnemen van een meldingsplicht zorgt ervoor dat voor veel activiteiten een extra 
administratieve handeling moet worden verricht. De gemeente hecht er waarde aan de administratieve lasten 

5. 
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niet onnodig te verzwaren. De gemeente vraagt de volgende verbetervoorstellen mee te nemen of eerst verder 
onderzoek te doen voor de vaststelling:

Neem een aantal veelvoorkomende, maar risicoloze activiteiten op waarvoor geen meldingsplicht 
geldt. Daarbij denkt de gemeente bijvoorbeeld aan het aanbrengen van heipalen tot 20 meter boven de 
beschermende kleilaag;

•

Ga terughoudend om met het stellen van maatwerkvoorschriften, doe dit alleen als het 
strikt noodzakelijk is.

•

Antwoord
Bodemenergie is mogelijk boven de diepe beschermende kleilaag. Er blijft voldoende ruimte voor 
bodemenergie. Geothermie is inderdaad niet toegestaan in drinkwaterreserveringsgebieden. In het kader van 
de adaptieve strategie zou in de toekomst, bij een zeer zwaarwegend maatschappelijk belang van een andere 
ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld een concreet initiatief voor geothermie, overwogen kunnen worden de 
begrenzing van het drinkwaterreserveringsgebied aan te passen om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

1. 

Met betrekking tot de verbetervoorstellen:

De aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden heeft tot doel om op de middellange termijn tot 
2040 voldoende drinkwater te hebben. Binnen deze termijn loopt het proces om tot concrete 
winlocaties binnen de drinkwaterreserveringsgebieden te komen. In de verordening gaan wij geen 
nadere termijn stellen voor de duur van de reservering en de regels 
in drinkwaterreserveringsgebieden. 
Wij begrijpen de wens om de reservering zo kort mogelijk te houden. Om tegemoet te komen aan de 
zienswijzen over de grootte van de drinkwaterreserveringsgebieden en onduidelijkheid over de duur 
van de reservering, gaan we op korte termijn (na de vaststelling van de 
drinkwaterreserveringsgebieden) onderzoeken of het mogelijk is om de 4 relatief grote 
drinkwaterreserveringsgebieden te verkleinen, waaronder het drinkwaterreserveringsgebied Betuwe-
West-Buren. Dan moet er wel voldoende zoekruimte blijven voor winningen met de beoogde 
capaciteit. Het gaat dan om een tussenstap vóór de project-m.e.r.-procedures van Vitens. In de latere 
project-m.e.r.-procedure zoekt Vitens naar een concrete winlocatie. Als de winlocatie gevonden is en 
de bijbehorende beschermingszone vastgesteld is, vervalt de reservering voor de rest van het 
gebied, als de gevonden winlocatie voorziet in de beoogde hoeveelheid grondwater. Daarmee vervallen 
ook de regels in de rest van het gebied. Zie paragraaf 4.6 en 4.7 van deze reactienota.

•

Binnen Gelderland is dit gebied één van de weinige gebieden waar én de beschermbaarheid van het 
grondwater heel goed is én er weinig nadelige effecten aan maaiveld zijn én er voldoende 
mogelijkheden zijn voor andere functies in het eerste watervoerend pakket (bodemenergie en 
beregening). Wij willen dit gebied in zijn volledige omvang behouden als zoekruimte voor concrete 
winlocaties inclusief beschermingszones om tot de benodigde hoeveelheid van 4 Mm3 te komen en om 
de beste plek te vinden voor een goede inpassing van de drinkwaterwinning. Het er uit halen van de 
kernen en het gebied er om heen zou betekenen dat er te weinig aaneengesloten zoekgebied is. Wij 
passen de begrenzing daarom niet aan. De meeste activiteiten kunnen samengaan met het 
drinkwaterreserveringsgebied. 
Wij hebben ambtelijk contact gehad met uw gemeente over de aanwijzing van de 
drinkwaterreserveringsgebieden. We zullen u ook betrekken in het vervolgproces voor de mogelijke 
inperking van de drinkwaterreserveringsgebieden en de latere project-m.e.r.-procedure voor het 
zoeken naar een concrete winlocatie.

•

Zie voor energietransitie in relatie tot de drinkwaterreserveringsgebieden hoofdstuk 9 van deze 
reactienota. Zie ook punt 1 hierboven. Wat betreft maatwerk zie paragraaf 6.3 van deze reactienota.

•

2. 

De provincie is in overleg met de fruitsector om onduidelijkheden weg te nemen en te bespreken welke 3. 
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mogelijkheden er al dan niet zijn. Met betrekking tot de tijdelijkheid van de reservering zie punt 2 hierboven.

Het drinkwaterreserveringsgebied in de gemeente Buren is minder kwetsbaar. Hier gelden geen regels voor 
bovengrondse activiteiten zoals woningbouw of bedrijven. Bodemenergie, boren en heien zijn met melding 
en algemene regels mogelijk zolang de diepe beschermende kleilaag niet wordt aangetast. Zie ook punt 5.

4. 

Om de administratieve last te beperken hebben we de dieptegrens waarboven een melding moet worden 
gedaan bij werkzaamheden in de grond zoals boren, aangepast van 3 naar 30 meter, zie hoofdstuk 8 van deze 
reactienota. Voor werkzaamheden in de grond dieper dan 30 meter is wel een melding nodig en moet 
voldaan worden aan algemene regels. De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag 
wordt doorboord blijft ongewijzigd. Voor boren en heien hebben we in het Digitale Stelsel Omgevingswet 
(DSO) maatregelen opgenomen waarmee in ieder geval aan de algemene regels wordt voldaan. De 
initiatiefnemer kan ook andere maatregelen nemen. Wij beoordelen dat of deze maatregelen voldoende zijn 
om de bodem en het grondwater te beschermen.  Deze maatregelen nemen we dan als maatwerkvoorschrift 
op.

5. 

Wijzigingen
Wij hebben de grens van het drinkwaterreserveringsgebied niet aangepast. Wel hebben we een aantal 
beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 8 (minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden) van deze 
reactienota.

 

Gebied: Deventer-Zutphen 

Reactienummer: 283

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Deventer-Zutphen.

Indiener geeft aan dat er vergaande beperkingen komen, onder andere op gebied van onkruidbestrijding en 
bemesting van de gewassen. Ook aan uitbreiding of innovatie van het bedrijf van indiener kleven weer 
beperkingen en uitsluitingen. Dit vindt indiener zeer ongewenst.

1. 

De beperkingen hebben een kostprijsverhogend effect. Indiener moet voor de toekomst toch 
ontwikkelingsruimte behouden om het bestaan van het bedrijf zeker te stellen.

2. 

Door een waterwinning wordt de grondwaterstand verlaagd binnen een bepaald gebied. Hierdoor ligt 
verdroging op de loer, met als gevolg lagere gewasopbrengsten, hogere kosten door onder andere beregening, 
compensatie voor de opbrengst derving (voer aankoop) etc.

3. 

Wanneer de waterstand verlaagd klinkt de bodem in met als gevolg bodemdaling en mogelijk schade aan 
gebouwen. Ook is er sprake van planschade, het bedrijf zal veel minder waard worden.

4. 

Antwoord
In een kwetsbaar drinkwatereserveringsgebied gaan geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. Zie paragraaf 10.4 van deze reactienota. 
Voor mest zie paragraaf 7.5 van deze reactienota. De meeste gebruikelijke meststoffen blijven toegestaan. 
Voor uitbreiding van uw bedrijf zie paragraaf 6.5 van deze reactienota.

1. 

Naar aanleiding van de zienswijzen hebben we een aantal beschermingsregels aangepast. Wij gaan er van uit 
dat een normale bedrijfsvoering goed mogelijk blijft.

2. 
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Zie hoofdstuk 11.2 en 11.3 van deze reactienota over gewassen en waterbeschikbaarheid.3. 

Voor bodemdaling zie paragraaf 11.1 van deze reactienota. Voor schade en nadeelcompensatie zie hoofdstuk 
10 van deze reactienota.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 284

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft gronden in het gebied Tielerwaard/Betuwe-West-Buren. Indiener maakt bezwaar en heeft een aantal 
vragen:  

Het gebruik van mest en het bestrijden van onkruiden en schadelijke insecten worden ingeperkt. Als 
daadwerkelijk tot grondwaterwinning wordt overgegaan is zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Tevens geeft de indiener aan belemmerd te worden om 
diepere grondbewerkingen uit te voeren. De bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf op slot. Tevens 
staan hier geen redelijke vergoedingen tegenover. 

1. 

Het veeteelt-, akkerbouw- en fruitteeltbedrijf van indiener is afhankelijk van water. Door een eventuele 
winning van grondwater kan de beregeningsvraag stijgen. Indiener voorziet in de toekomst meer 
beregeningsverboden en beperkingen waardoor de oogst zal mislukken. Indiener vraag of het mogelijk blijft 
om een grondwaterpuls te verkrijgen?

2. 

Indiener geeft aan dat deze reservering geen toekomstperspectief voor het bedrijf biedt. Indiener vraagt 
hoelang de provincie het gebied denkt te moeten claimen. Indiener verzoekt de aanwijzing van Tielerwaard 
en Betuwe-West-Buren als reserveringsgebied te laten vervallen.

3. 

Indiener adviseert om pas na nader onderzoek alleen die gebieden aan te wijzen waar daadwerkelijk 
grondwater gewonnen kan worden. De provincie zou samen met het waterschap moeten investeren in een 
omvangrijk toekomstbestendig watersysteem, waarmee er buffers worden gecreëerd.

4. 

Antwoord
De beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen gedeeltelijk aangepast. Zie hoofdstuk 7 en 8 
van deze reactienota. In drinkwaterreserveringsgebieden gaan geen aanvullende regels gelden voor het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. In de 
minder kwetsbare gebieden Tielerwaard en Betuwe-West-Buren gaan geen extra regels gelden voor mest of 
voor diepe grondbewerkingen. Zodra een concrete locatie voor drinkwaterwinning gevonden is (en 
vergunning aan Vitens verleend is) zal dit gebied begrensd worden voor de bescherming van het grondwater. 
Dat kan een grondwaterbeschermingsgebied en/of een boringsvrije zone en/of een KWO-vrije zone zijn. Dit 
nieuwe beschermingsgebied zal meestal kleiner zijn dan het drinkwaterreserveringsgebied. In de minder 
kwetsbare reserveringsgebieden Tielerwaard en Betuwe West Buren zal de omvang van het 
grondwaterbeschermingsgebied naar verwachting heel klein of niet aanwezig zijn, afhankelijk van de 
optimalisatiemogelijkheden en de dikte van de beschermende kleilaag. Na realisatie vervalt de rest van het 
drinkwaterreserveringsgebied, evenals de regels. Alleen als er een grondwaterbeschermingsgebied aan 
maaiveld nodig is mogen op basis van landelijke regelgeving sommige stoffen niet meer worden gebruikt.  
Nadeelcompensatie voor zover dat van toepassing is wordt beschreven in hoofdstuk 10 van deze reactienota.

1. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 419 van 489



Het aanleggen van een beregeningsput / puls is met een melding mogelijk boven de diepe beschermende 
kleilaag. De diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-Buren mag niet worden 
doorboord. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van het grondwater voor drinkwater. 
In het actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde drinkwaterreserveringsgebieden een 
indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een aantal kleinere gebieden gelden 
ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u controleren of dat kan door de diepte 
en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke ondergrondmodel REGIS II in de 
Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl). Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag 
grondwater te onttrekken voor beregening. Eventuele bestaande diepere beregeningsputten mogen in 
gebruik blijven. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 van deze reactienota.

2. 

Voor de duur van de reservering zie paragraaf 4.6 en 4.7 van deze reactienota. Voor zover dat nog van 
toepassing is door de aangepaste beschermingsregels wordt nadeelcompensatie toegelicht in hoofdstuk 10 
van deze reactienota.

3. 

Uit de onderzoeken die we afgelopen jaren hebben gedaan blijkt dat in de gebieden die we nu aanwijzen goed 
grondwater gewonnen kan worden. Om ook in de toekomst voldoende schoon grondwater te hebben voor 
drinkwater is het nodig om nu al deze gebieden te reserveren. De start van een drinkwaterwinning biedt ook 
kansen om het gehele watersysteem toekomstbestendig te maken. We werken hieraan samen met 
de waterschappen en Vitens.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk 

Reactienummer: 285

Indiener: Oosterhout Architecten

Samenvatting
Cliënt heeft een fruitteeltbedrijf in het kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk. De regels zijn 
zeer beperkend. Daarnaast heeft een mogelijke winning van oevergrondwater een forse impact:

In de regels voor grondwaterwingebieden is een verbod opgenomen voor gewasbeschermingsmiddelen en 
kunstmest. Dit leidt feitelijk tot beëindiging van het fruitbedrijf.

1. 

Het bevloeien en beregenen van de fruitbomen met grondwater is volgens de regels niet meer mogelijk. Dit 
heeft ernstige gevolgen voor de bedrijfsvoering.

2. 

Het onttrekken van grondwater heeft een grondwaterstandsverlaging tot gevolg en daarmee een negatief 
effect op de teelt. Dit zal leiden tot extra opbrengstenderving.

3. 

In het MER is slechts beperkt aandacht besteed aan landbouw en fruitteelt specifiek.4. 

De gevolgen voor de fruitteelt zijn onvoldoende onderzocht.5. 

Indiener verzoekt het gebied rond Winssen uit het drinkwaterreserveringsgebied te halen, tenminste de 
fruitboomgaarden.

6. 

Antwoord
In de drinkwaterreserveringsgebieden gelden de landelijke regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Wij hebben geen extra regels voor het gebruik opgenomen. Kunstmest mag 
worden gebruikt, zie paragraaf 7.5 van deze reactienota.

1. 
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Beregenen van fruitbomen is mogelijk in drinkwaterreserveringsgebieden, zie paragraaf 7.6 en 11.3 van deze 
reactienota.

2. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota.

3. 

Voor een toelichting op het onderzoek in het MER zie paragraaf 11.2 van deze reactienota.4. 

Zie punt 4.5. 

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om deze 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen. Wij zien geen aanleiding om het gebied rond Winssen uit het 
drinkwaterreserveringsgebied te halen. Zie verder paragraaf 4.7 en 4.8 van deze reactienota.

6. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard

Reactienummer: 286

Indiener: Regio Rivierenland

Samenvatting
Ook indiener signaleert dat de vraag naar drinkwater zal stijgen de komende jaren en dat hierop geanticipeerd zal 
moeten worden door het aanwijzen van drinkwaterreserveringsgebieden. Indiener heeft de volgende punten:

De Regio Rivierenland heeft de afgelopen jaren gewerkt met het Regionaal Economisch Ambitiedocument 
2016-2020 waarin gekozen is voor drie economische speerpunten waarvan agribusiness er één is. De 
beoogde aanwijzing middels het ontwerp-actualisatieplan heeft invloed op de beschikbaarheid van water 
zijnde een cruciale productiefactor binnen de agribusiness in deze regio, en gaat daarmee ten koste van de 
gekozen ambitie. Wanneer de beschikbaarheid van water (kwaliteit en kwantiteit) als productiefactor voor de 
agribusiness en de aanwijzing van drinkwaterreserveringsgebieden verenigd zou kunnen worden, zou dit 
verder verkend moeten worden met Greenport Gelderland en het Fruit- en Laanboompact. Wanneer dit niet 
te verenigen is, zal er met genoemde partijen gezocht moeten worden naar een andere oplossing. Uitwijking 
naar andere gebieden binnen de Regio Rivierenland ziet indiener niet als oplossing.

1. 

In kwetsbare zoekgebieden is elke vorm van bodemenergie uitgesloten. Dit zal de energietransitie in de 
betreffende gebieden onnodig hinderen.

2. 

Antwoord
Wij zijn van mening dat de agribusiness en de drinkwaterreserveringsgebieden samen kunnen gaan. Zie 
paragraaf 11.3 en 11.4 van deze reactienota. Wij betrekken de belanghebbende partijen in het vervolgproces 
van de mogelijke inperking van de 4 grote drinkwaterreserveringsgebieden (waaronder Tielerwaard en 
Betuwe-West-Buren) en bij de zoektocht naar de beste locatie voor een drinkwaterwinning in het 
gebiedsproces van het project-m.e.r.. Wij zijn daarnaast al parallel aan dit besluit het gesprek gestart met de 
fruitteelt- en laanboomsector over waterbeschikbaarheid nu en in de toekomst, ook met het ook op de 
klimaatverandering.

1. 

Wij begrijpen dat het verbod op bodemenergiesystemen in kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden de 
keuzemogelijkheden aan warmteoplossingen beperkt. Maar er zijn andere warmteoplossingen 
mogelijk. Bodemenergiesystemen vormen een risico voor het grondwater. Wij beoordelen het risico op dit 
moment als te groot om bodemenergiesystemen te kunnen toestaan. Zie ook hoofdstuk 9 van deze 

2. 
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reactienota.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 287

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 

9. 
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alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 
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Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 288

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 
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Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 
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Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 289

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 7. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 426 van 489



strategische punten in het gebied.

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 
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Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 290

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 

6. 
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ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 

6. 
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voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 291

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 
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Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 431 van 489



Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 292

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 
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Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 

5. 
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naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied Liemers-West

Reactienummer: 293

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 

4. 
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gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 

4. 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 435 van 489



paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 294

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 3. 
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is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 

4. 
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grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 295

Indiener: VOF Steenbreker

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 
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Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 

4. 
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stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 296

Indiener: VOF Peters -Fontaine

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:
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Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 3. 
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niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 297
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Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 
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In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.
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Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 298

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 1. 
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van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
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We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 299

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 10. 
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cliënt te verwijderen.

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 10. 
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mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 300

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 

9. 
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daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 8. 
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geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 301

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 
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Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 7. 
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vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft 

Reactienummer: 302

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 

6. 
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planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 

6. 
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(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 303

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 6. 
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nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 6. 
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reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Olburgen-Doesburg

Reactienummer: 304

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 
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Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 

5. 
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naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 305

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 

4. 
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gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 

4. 
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paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 306

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 
grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

1. 

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 3. 
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is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 

In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 

4. 
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grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 307

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener heeft bezwaar op het ontwerp-Actualisatieplan op de volgende punten:

Het "nee-tenzij"-principe dat geldt voor landbouwbedrijven. Eerder waren landbouwbedrijven "bij recht" 
toegestaan. In een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied worden deze nu op de lijst "van verboden 

1. 
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grondwaterbedreigende activiteiten" geplaatst. Het bestaande recht wordt aangetast omdat voor uitbreiding 
of nieuw vestiging een vergunningplicht geldt.

Het vervoer van meststoffen lijkt niet meldingsvrij, terwijl dit in een grondwaterbeschermingsgebied wel het 
geval is.

2. 

In de toelichting op het Actualisatieplan wordt beschreven dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
is toegestaan conform landelijke regeling. In de Omgevingsverordening zelf wordt het gebruik niet 
omschreven.

3. 

Indiener vreest voor een trits aan toekomstige aanvullende maatwerkvoorschriften welke de dagelijkse 
bedrijfsvoering zullen schaden dan wel een kostenverhogend effect hebben. Met name rond het thema 
gewasbescherming en de activiteit ‘erfafspoeling’ is het voor de indiener niet duidelijk wat gevraagd dan wel 
geëist gaat worden op het moment dat de Omgevingsverordening wordt vastgesteld. Deze angst wordt verder 
gevoed door verplichtingen die gaan gelden op het moment dat het gebied wordt aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

4. 

Het onttrekken van grondwater uit de bodem verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor ontstaat gewasschade 
en opbrengstderving. In de planMER ontbreekt een verdiepende vraagstelling naar de potentiële 
droogteschade.

5. 

Er zal sprake zijn van ernstige waardedaling van de agrarische bedrijfslocaties en landbouwgronden. Het is 
nog niet geheel duidelijk welke vorm van compensatie gaat gelden voor degene die schade lijdt door 
grondwaterbeschermingsregels met betrekking tot de drinkwaterreserveringsgebieden (afhankelijk van de 
Omgevingswet). Mocht GS besluiten het ‘ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening ASV’ 
ongewijzigd vast te stellen dan vraagt indiener aandacht voor een daadkrachtige compensatieregeling. Voor 
planschade zal indiener een planschadeverzoek indienen bij de provincie.

6. 

Indiener geeft de suggestie om droogteschade te monitoren door het aanbrengen van peilbuizen op 
strategische punten in het gebied.

7. 

Indiener vraagt aandacht voor de wijze van compensatie voor biologisch geteelde gewassen.8. 

Door het aanwijzen van de reserveringsgebieden wordt het grondgebonden melkveebedrijf direct geschaad in 
de bestaande rechten en geldt een vergunningplicht bij uitbreiding. Maar het is nog onzeker of in het gebied 
daadwerkelijk een geschikte winlocatie wordt gevonden. Indiener vindt dat provincie Gelderland eerst deze 
nadere MER-rapportage zou moeten opstellen in plaats van op voorhand een heel gebied aan te wijzen met 
alle gevolgen voor individuele ondernemers van dien.

9. 

Indiener verzoekt de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied op de bedrijfslocaties en gronden van 
cliënt te verwijderen.

10. 

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding 
van het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, 
waaronder veehouderij en akkerbouw, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie voor uitbreiding van activiteiten paragraaf 6.5 van deze reactienota. 

1. 

In alle drinkwaterreserveringsgebieden gelden geen regels voor het vervoer van meststoffen. Er staan 
hierover geen regels in de Omgevingsverordening.

2. 

Omdat er geen aanvullende regels gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is hierover ook 
niets opgenomen in de Omgevingsverordening.

3. 
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In het Actualisatieplan staat welke regels gaan gelden in drinkwaterreserveringsgebieden. Uitbreiding van 
het bedrijf in een drinkwaterreserveringsgebied is niet vergunning- of meldingsplichting. Als 
indiener activiteiten gaat doen, waarvoor een meldingsplicht geldt, moet hij een melding doen via het digitaal 
stelsel omgevingswet (DSO). Hierin krijgt de indiener dan te zien welke maatregelen hij kan nemen om aan 
het voorschrift "geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater" te voldoen. Op het moment dat 
er een drinkwaterwinning komt en de bijbehorende beschermingszone ligt over de gronden van indiener, dan 
gaan de regels gelden in afdeling 4.3 van de Omgevingsverordening die horen bij deze zone. Dit kan zijn een 
grondwaterbeschermingsgebied, een boringsvrije zone of een kwo-vrije zone. Het waterwingebied, de zone 
direct om de pompputten, is over het algemeen in bezit van Vitens. Door het aanwijzen van de 
reserveringsgebieden zijn nu geen aanvullende voorschriften (meer) aan de orde met betrekking tot 
gewasbescherming of erfafspoeling. Zoals aangegeven gelden geen aanvullende regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast hebben we de regels voor 'afstromend hemelwater' aangepast. Zie 
paragraaf 7.7 van deze reactienota. De regels gelden alleen nog voor een aantal specifieke gevallen en niet 
voor landbouwgronden (tenzij er een zonnepark van meer dan 1 hectare wordt aangelegd).

4. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie paragraaf 11.2 van deze reactienota. Een gedetailleerd onderzoek 
naar droogteschade op bedrijfsniveau past niet in dit plan-MER voor heel Gelderland. Een verdiepend 
onderzoek naar droogteschade zal worden gedaan in het proces van het project-MER per reserveringsgebied. 
De mensen in het gebied zullen hierover worden geïnformeerd.

5. 

Het beschermingsbeleid is bijgesteld naar aanleiding van de zienswijzen. Zie hoofdstuk 7 van deze 
reactienota. Op voorhand zien wij geen beperkingen die partijen onevenredig zwaar zouden kunnen treffen. 
Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. Wij verwachten dan ook niet dat er ten gevolge van dit besluit 
waardedaling zal optreden. En voor eventuele onvoorziene gevallen is er de landelijke wettelijke regeling 
voor nadeelcompensatie op grond van de Omgevingswet (afdeling 15.1) en de Algemene wet bestuursrecht 
(titel 4.5). Voor die gevallen waarin een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt 
getroffen (door kosten die moeten worden gemaakt of schade die wordt geleden) kan op deze manier worden 
voorzien in een gedeeltelijke vergoeding van de kosten of schade.

6. 

Als het duidelijk is waar de toekomstige drinkwaterwinning komt, dan vraagt Vitens daarvoor een 
vergunning aan. Daarin komen ook voorschriften te staan om de gevolgen van de grondwateronttrekking te 
monitoren. Het plaatsen van peilbuizen is daarvan een onderdeel.  

7. 

Met betrekking tot nadeelcompensatie zie hiervoor onder punt 6 en hoofdstuk 10 van deze reactienota. Er is 
geen aparte regeling voor biologisch geteelde gewassen.

8. 

Zie punt 1. Zie verder paragraaf 3.3 van deze reactienota.9. 

De door u verzochte wijziging van de begrenzing op deze locatie kunnen wij niet honoreren omdat anders de 
mogelijkheden voor inpassing van een toekomstige drinkwaterwinning worden ingeperkt. Daarnaast blijft 
binnen een drinkwaterreserveringsgebied een normale agrarische bedrijfsvoering goed mogelijk. In het 
vervolgproces zullen belanghebbenden worden betrokken, zie 3.8, 4.1 en 4.7 van deze reactienota.

10. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 308

Indiener: NN

Samenvatting
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Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren 

Reactienummer: 309
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Indiener: NN

Samenvatting
Indiener geeft aan dat de beperkingen aan het gebruik van landbouwgronden en ontwikkeling van nieuwe en 
bestaande bedrijven in het drinkwaterreserveringsgebied niet doel maar middel gestuurd zijn. Een 
onderbouwing van de gestelde maatregelen in relatie tot het doel (mogelijke toekomstige 
drinkwaterwinning) vindt indiener dan ook niet terug te vinden in het Actualisatieplan.

1. 

Indiener ziet deze maatregelen als een inbreuk op het vrij genot van het eigendom, artikel 1 van het Europese 
verdrag voor de rechten van de mens.

2. 

Voordat de provincie dit plan vaststelt, vraagt de indiener om een nulmeting van de waarde van het 
onroerend goed en de kwaliteit van het gebied in de aangewezen gebieden. De provincie Gelderland kan op 
die manier inzichtelijk maken wat de budgettaire gevolgen zijn van haar plannen. Daarnaast kunnen 
belanghebbenden pas daarna juiste een afweging maken wat de gevolgen zijn voor hun bedrijf en eigendom.

3. 

Antwoord
Allereerst merken wij op dat beschermingsregels zijn aangepast naar aanleiding van de zienswijzen zie hoofdstuk 7 
en 8.  Wij verwachten dat hierdoor uw gebruikelijke bedrijfsvoering goed mogelijk blijft. 

Als tweede constateren wij dat uw adres Breedslagseweg 1 – 3 4021 LP Maurik buiten het 
drinkwaterreserveringsgebied valt. Wij kunnen niet zien of u nog percelen binnen het gebied heeft.  
Met betrekking tot de genoemde punten: 

Zie hoofdstuk 6 (beschermingsbeleid algemeen). In paragraaf 6.1 wordt het door u gevraagde doel behandeld 
en hoofdstuk 7 en 8 (aanpassingen aan de regels naar aanleiding van de zienswijzen).

1. 

De provincie heeft de wettelijke taak om te zorgen voor voldoende bronnen voor de 
drinkwatervoorziening. Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het 
nu nodig om deze 11 drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater hierin te 
beschermen. Bestaande activiteiten kunnen zonder aanvullende vergunning of melding door blijven gaan. 
Zie ook paragraaf 6.5 van deze reactienota.

2. 

Een nulmeting van al het onroerend goed en de kwaliteit van het gebied in de aangewezen gebieden past niet 
bij een onderzoek naar gebieden in heel Gelderland. Zie verder 3.3. en hoofdstuk 4 voor het vervolgproces en 
ook hoe belanghebbenden daarbij worden betrokken. In hoofdstuk 10 wordt behandeld hoe er wordt 
omgegaan met "budgettaire gevolgen".

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Olburgen-Doesburg

Reactienummer: 310

Indiener: Melkveebedrijf v.d. Berg

Samenvatting
Extra onttrekking van water in dit landbouwgebied Olburgen-Doesburg heeft volgend indiener een sterk 
negatief effect voor de landbouw. Aanwijzing van dit gebied als drinkwaterreserveringsgebied (en in 
toekomst mogelijk beschermingsgebied) zal ertoe leiden dat deze vruchtbare grond fors wordt 
afgewaardeerd.

1. 

Indiener vraagt of er naast het MER ook een Landbouw Effect Rapportage (LER) is opgesteld. Zo nee, 2. 
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waarom niet?

Volgens indiener zijn er meerdere bedreigingen voor drinkwaterwinning in dit gebied aanwezig: RWZI 
Olburgen met afstort, vergunde stort met vervuild slib in waterputten Olburgen, voormalige steenfabriek en 
oude kleiputten die zijn gedempt met verontreinigingen. 

3. 

Indiener vraagt om de aanwijzing van dit gebied Olburgen-Doesburg als drinkwaterreserveringsgebied te 
heroverwegen en te kijken naar een gebied met minder impact op landbouw.

4. 

Antwoord
Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

1. 

In de m.e.r.-procedure onderzoeken we ook de effecten op landbouw. Een aparte Landbouw Effect 
Rapportage is niet nodig. Zie voor een toelichting op het onderzoek in het MER paragraaf 11.2 van deze 
reactienota.

2. 

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 
hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste locatie voor 
een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt meer in detail onderzocht wat de 
effecten van grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen zijn op de drinkwaterwinning.

3. 

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om deze 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen. Wij zien geen aanleiding om het gebied Olburgen-Doesburg 
niet aan te wijzen.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Deventer-Zutphen

Reactienummer: 311

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener geeft aan dat er nooit belemmering van de bedrijfsvoering van het melkveebedrijf mag bestaan. Schade in 
bedrijfsvoering inclusief verdroging dient uiteraard vergoed te worden. Juist vanwege algemeen belang dienen 
belanghebbenden gecompenseerd te worden.

Antwoord
De lijst met vergunningplichtige activiteiten in drinkwaterreserveringsgebieden is aangepast naar aanleiding van 
het definitieve Actualisatieplan 8, zie paragraaf 6.2 en 7.3 van de reactienota. Veel landbouwbedrijven, waaronder 
veehouderij, vallen daardoor niet meer onder de meldings- of vergunningplicht in drinkwaterreserveringsgebieden.

Voor vergoeding van schade, zie hoofdstuk 10 en paragraaf 11.2 van deze reactienota.

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Reactienota Actualisatieplan Omgevingsverordening ASV  2022 In behandeling PS

woensdag 25 mei 2022 Pagina 468 van 489



Gebied: Gelderse Vallei

Reactienummer: 312

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener zou graag zien dat gebied Gelderse Vallei uit het plan wordt gehaald. Een gebied aanwijzen zonder 
direct er iets mee doen en wel extra regels toevoegen getuigt niet van goed bestuur.

1. 

Extra regels zouden kunnen zorgen voor waardedaling van percelen, hoe is dit geregeld?2. 

Het is indiener onduidelijk waarom er ergens willekeurig grenzen zijn getrokken. Vaak liggen deze over 
groene gronden. Waarom niet over rode gronden zoals de bebouwde kom van Barneveld?

3. 

Indiener vraagt zich af of drinkwaterwinning in de toekomst niet zal leiden tot regelgeving die de 
bedrijfsvoering van de veehouderij onmogelijk zal maken.

4. 

Indiener vraagt of mede agrariërs afweten van het actualisatieplan en of ze de gevolgen hiervan kunnen 
inschatten.

5. 

Is grondwaterwinning in de toekomst niet overbodig door opvang van regenwater en inname van oppervlakte 
water?

6. 

Antwoord
Wij hebben de wettelijke taak om te zorgen voor voldoende bronnen voor de drinkwatervoorziening. Daarom 
wijzen wij drinkwaterreserveringsgebieden aan en beschermen we het grondwater in deze gebieden. Zie 
verder paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 en 6.1 van deze reactienota.

1. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.2. 

We hebben onderzocht waar de effecten op landbouw, natuur en bodemdaling het minst zijn. De effecten op 
landbouw bij een winning in de bebouwde kom van Barneveld zijn groter dan in het nu aangewezen gebied. 
Dit komt door de aanwezigheid van diepe kleilagen in de ondergrond. Voor een verdere toelichting op de 
begrenzing van de gebieden zie hoofdstuk 5 van deze reactienota.

3. 

Als Vitens in de toekomst een drinkwaterwinning start, komt er een boringsvrije zone of 
grondwaterbeschermingsgebied. Ook hier is veehouderij mogelijk. Zie verder paragraaf 7.3 van deze 
reactienota.

4. 

Voor een toelichting op de communicatie en het proces zie paragraaf 4.1 van deze reactienota.5. 

We hebben een studie uit laten voeren naar andere bronnen voor drinkwater dan grondwater. Andere 
bronnen en concepten geven nu nog onvoldoende zekerheid dat we kunnen voldoen aan de opgave. Daarom 
wijzen we nu gebieden aan voor grondwater en oevergrondwater. In het vervolgproces zullen we verder 
onderzoek doen naar andere bronnen en concepten. Zie paragraaf 3.4 tot en met 3.8 van deze reactienota.

6. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren

Reactienummer: 313

Indiener: NN
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Samenvatting
Indiener heeft een agrarisch bedrijf met daarbij behorend grond. Indiener maakt bezwaar tegen de aanwijzing van 
het drinkwaterreserveringsgebied Betuwe-West-Buren vanwege:

Beperking in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.1. 

Diepere grondbewerkingen zijn niet meer mogelijk.2. 

De bemesting van de grond moet aan nieuwe voorwaarden voldoen.3. 

Beregening van de gewassen wordt beperkt.4. 

De opbrengsten van de gewassen wordt veel minder. Dit zorgt tot voer tekort voor het melkveebedrijf.5. 

De vergoedingen in de reserveringsgebieden voor de grondeigenaren staan niet in verhouding tot de schade 
die het geeft.

6. 

Toekomstige bedrijfsontwikkelingen zijn niet meer mogelijk, waardoor het financieel niet meer haalbaar is 
het bedrijf voort te zetten.

7. 

Indiener verzoekt de provincie om de aanwijzing van het reserveringsgebied Betuwe-West-Buren in te trekken en 
op zoek te gaan naar alternatieve mogelijkheden. 

Antwoord
In de drinkwaterreserveringsgebieden komen geen extra regels voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, zie paragraaf 10.4 van deze reactienota.

1. 

Grondbewerkingen zijn mogelijk zolang de diepe beschermende kleilaag niet wordt aangetast. Zie hoofdstuk 
8 van deze reactienota.

2. 

In minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zoals Betuwe-West-Buren gelden geen regels voor het 
gebruik van mest.

3. 

Het boren voor het aanleggen van nieuwe beregeningsputten (of andere grondwateronttrekkingen) is 
mogelijk met een melding. Met de aanwijzing van de drinkwaterreserveringsgebieden stellen we geen regels 
voor de hoeveelheid grondwater die onttrokken mag worden, zie paragraaf 11.3 van deze reactienota.

4. 

In het MER-rapport hebben we de effecten op landbouw op hoofdlijnen in beeld gebracht. In minder 
kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zoals Betuwe-West-Buren wordt de grondwaterstand niet tot 
nauwelijks verlaagd door een toekomstige drinkwaterwinning onder de diepe kleilaag, zie paragraaf 11.2 van 
deze reactienota.

5. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.6. 

Wij denken niet de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied toekomstige bedrijfsontwikkelingen 
onmogelijk maakt. 

7. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Zeddam-Ulft

Reactienummer: 314

Indiener: Maatschap Jansen
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Samenvatting
Indiener vindt dat de negatieve effecten op landbouwgrond in het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft niet 
voldoende worden belicht. Er zijn investeringen gedaan in irrigatieapparatuur die niet op de juiste momenten 
ingezet kan worden door mogelijke beregeningsverboden. Dit resulteert in opbrengstderving van gewassen, 
kostprijsverhoging door investering in apparatuur die beperkt ingezet kan worden en meer uitspoeling van 
mineralen. 

Antwoord
In het MER hebben we onderzocht in hoeverre er negatieve effecten zijn op droogtegevoelige landbouwgronden en 
in hoeverre er positieve effecten zijn op natschadegevoelige landbouwgronden, zie hoofdstuk 8 van het MER en 
paragraaf 11.2 van deze reactienota. Dit besluit tot aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft 
leidt niet tot beregeningsverboden. Voor het onttrekken van oppervlaktewater is toestemming nodig van het 
waterschap. Het waterschap kan in tijden van watertekort ook een beregeningsverbod uit oppervlaktewater 
instellen. Zie ook paragraaf 11.3 van deze reactienota. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Olburgen-Doesburg

Reactienummer: 315

Indiener: Stichting Belang Olburgen Rha (SBOR)

Samenvatting
Indiener dient een zienswijze in namens de Stichting Belang Olburgen Rha (‘SBOR’). De zienswijze gaat over het 
drinkwaterreserveringsgebied ‘Bouwsteen oevergrondwater Olburgen – Doesburg’.

Indiener twijfelt of dit gebied dicht bij de voormalige zandwinput (waterplas) in Olburgen een geschikt 
gebied is voor drinkwaterwinning vanwege de vergunning van de provincie/RWS van 7 jaar geleden voor het 
storten van vervuilde bagger in deze waterplas. Levert dit geen gevaar op voor de drinkwaterwinning? 
Tijdens de informatiebijeenkomst van de provincie is gesteld dat een actieve zandwinning (graven en 
installatie) risicovol is voor bodem en grondwater en dat dit anders is dan een bestaande plas. Indiener 
meent dat de stort van bagger in de bestaande plas juist een hoger risico is dan een actieve zandwinning.

1. 

Daarnaast ligt aan het begin van dit traject (Fraterwaard Doesburg) een voormalige 
vuilnisbelt. Bovengenoemde belangrijke aspecten zijn volgens indiener onvoldoende meegewogen in de 
aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Olburgen-Doesburg.

2. 

Bij de inwoners van Olburgen en Rha zijn er zorgen dat de (mogelijke) wateronttrekking zal leiden tot 
verdroging (tuintjes, landbouwgronden) en verzakkingen van gebouwen.

3. 

Indiener verzoekt het besluit om dit gebied aan te wijzen te heroverwegen.4. 

Antwoord
Om natuurontwikkeling in en rondom de plassen in Olburg mogelijk maken zijn de plassen ondieper 
gemaakt. Hiervoor zijn grond- en baggerspecie gebruikt die voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. 
Hierdoor verwacht Rijkswaterstaat geen verontreiniging van het grondwater. 
In het algemeen kan storten van grond- en baggerspecie een risico vormen voor de (grond)waterkwaliteit. 
Daarom hebben we voor de drinkwaterreserveringsgebieden ook regels opgenomen voor het storten van 
bagger en slib in oppervlaktewater, zie paragraaf 7.4 van deze reactienota. 

1. 

In het MER hebben we de bekende grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen in beeld gebracht, zie 2. 
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hoofdstuk 4.8 van het MER. Daarna hebben we bepaald hoeveel bovengrondse bedreigingen (waaronder dus 
de stortplaatsen) voorkomen in elk mogelijk drinkwaterreserveringsgebied. Deze beoordeling hebben we dus 
meegenomen bij de keuze van de gebieden. In een project-m.e.r. zoekt Vitens naar de geschiktste locatie voor 
een drinkwaterwinning in een drinkwaterreserveringsgebied. Daarbij wordt meer in detail onderzocht wat de 
mogelijke effecten van grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen zijn op de drinkwaterwinning en welke 
aanvullende maatregelen eventueel moeten worden genomen wanneer deze een bedreiging blijken te 
vormen.

Zie 11.1 (bodemdaling) en 11.2 (effecten op gewassen) van deze reactienota.3. 

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om deze 
11 drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater in de gebieden te beschermen. Wij zien 
geen aanleiding om het gebied Olburgen-Doesburg niet aan te wijzen.

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 316

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
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De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 317

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 

4. 
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toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 318

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 
bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

3. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 

4. 
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gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe West Buren

Reactienummer: 319

Indiener: NN

Samenvatting 
Indiener heeft bezwaar tegen de aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk in verband 
met:  

Een verhoogd risico op grondzakking, verzakking en scheurvorming van de woning,  1. 

De beperking voor besproeiing en beregening.  2. 

Antwoord 
Met de aanwijzing tot drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de bodem op, omdat er nog 
geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.  

1. 

Het aanleggen van nieuwe beregeningsputten of grondwateronttrekkingen anderszins is mogelijk met een 
melding. Zie verder paragraaf 11.3 van deze reactienota.  

2. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.
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Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 320

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener mist in het MER het aspect muizenplaag. Door een dunne kleilaag op grof zand is de kleigrond in 
Liemers-West zeer droogtegevoelig. De ontstane scheuren in daklei tot op het zand zorgen voor 
broedplaatsen voor muizen en zeer traag herstel wanneer er weer neerslag komt.

1. 

Ook is in Zevenaar de laatste jaren grote droogteschade aan huizen ontstaan.2. 
Antwoord

In het MER hebben we gekeken naar wat de effecten zijn van een toekomstige nieuwe drinkwaterwinning op 
de grondwaterstand en daarmee op grondwaterstandafhankelijke landbouw en natuur en bodemdaling. Het 
aspect muizenplaag past niet bij het schaalniveau van een plan-m.e.r. voor heel Gelderland. Vitens gaat na 
deze aanwijzing zoeken naar de meest geschikte locatie voor een drinkwaterwinning. Daarbij wordt het 
gebied meer in detail onderzocht waarbij het aspect droogte ook wordt meegenomen.

1. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen door de drinkwaterwinning 
veroorzaakte effecten op de bodem op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. Voor schade door 
zetting, zie verder paragraaf 11.1 van deze reactienota.

2. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Algemeen

Reactienummer: 321

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener geeft aan dat GS een grote kans heeft gemist door de infiltratie van schoon drinkwater in het 
grondwatersysteem van de Veluwe nu niet mee te nemen in het besluit. Anticipeer op klimaatontwikkeling 
door de Veluwe aan te wijzen als drinkwaterreserveringsgebied.

1. 

In een eigen waterbalans studie over de Veluwe van de provincie is te zien dat een grote hoeveelheid 
grondwater onder de randmeren naar Flevoland stroomt. Gebruik deze schone bron.

2. 

Direct een proces starten om dit in overleg met Flevoland en waterschappen mogelijk maken zou getuigen 
van visie.

3. 

Verpompen van water over grote afstand hoeft geen bezwaar te zijn want daarvan zijn er vele voorbeelden in 
Nederland.

4. 

Indiener geeft aan dat het probleem van gebiedsvreemd water op te lossen is door het water diep te 
infiltreren zodat het schone regenwater van de Veluwe nog steeds de natuur en beken met water van goede 
kwaliteit kan bedienen.

5. 

Door de Veluwe als reserveringsgebied aan te wijzen zullen diepe gesloten bodemenergiesystemen moeten 
worden geweerd. Dit is een goede ontwikkeling. Zo wordt de grondwatervoorraad onder de Veluwe beter 
beschermd.

6. 

Indiener geeft een samenvatting van het bovenstaande en dringt nogmaals aan om de Veluwe aan te wijzen 
als drinkwaterreserveringsgebied in dit besluit.

7. 
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Indiener dringt aan om bij een papierfabriek in Renkum het gebruik van grondwater te stoppen. Dit 
is laagwaardig gebruik van een schone bron. Dit is niet nodig voor de vervaardiging van karton.

8. 

Antwoord
Het infiltreren van voorgezuiverd water in het Veluwe systeem om dit voor de drinkwatervoorziening te 
gebruiken (wateraccu) zien we nog steeds als kans voor de verduurzaming van de Gelderse 
drinkwatervoorziening. Het meest kansrijk is gebruik te maken van de grondwaterstroming naar Flevoland. 
De onderzoeken, verkenningen en afspraken met Flevoland en Rijkswaterstaat die nog gedaan moeten 
worden, kunnen in het tijdsbestek van het huidige proces niet tot realisatie komen. Ook is er bij verschillende 
betrokken partijen scepsis over het concept. Allemaal redenen om het concept niet nu in het besluit op te 
nemen. We zien het wateraccu concept nog steeds als een interessante bron om verder uit te werken in onze 
adaptieve strategie.

1. 

We zien deze grondwaterstroom ook als een belangrijke bron.2. 

Binnen het proces duurzame drinkwaterwinning in een duurzaam water systeem overleggen we eerst met het 
waterschap en Vitens. Binnen het waternetwerk Veluwe overleggen we met het waterschap en de gemeenten 
in de regio Veluwe en Vallei. De Veluwse bekenstichting is nog niet overtuigd van de voordelen van het 
concept. Voordat we met Flevoland gaan praten, moeten we eerst met onze Gelderse partners tot 
overeenstemming komen.

3. 

In het verpompen zien wij ook geen probleem.4. 

Het idee van indiener is goed doordacht en kan in de verschillende mogelijkheden worden meegenomen. 
Door goed na te denken over de locatie en de deelsystemen van de Veluwe zijn er ook mogelijkheden voor 
infiltratie via infiltratievijvers.

5. 

De bescherming van het Gelderse grondwater is een belangrijk onderwerp. Maar energietransitie is ook een 
belangrijke maatschappelijke opgave. In ons proces zijn we op zoek gegaan naar gebieden waar drinkwater 
uit grondwater kan worden gewonnen en we zullen deze gebieden ook van de bijbehorende bescherming 
voorzien. Dit proces heeft niet als doel om het algemene beleid voor een betere grondwaterkwaliteit vorm te 
geven.

6. 

In de punten 1 tot en met 6 zijn we al ingegaan op uw zienswijzen.7. 

U verwijst naar de kartonfabriek Smurfit Kappa Parenco (SKP) in Renkum gelegen aan de Nederrijn. Voor 
nieuwe winningen, dan wel voor uitbreidingen staan wij in beginsel geen laagwaardig gebruik toe. Bestaande 
winningen maken gebruik van in het verleden verkregen rechten. Intrekken van bestaande rechten kan, 
maar vraagt om zorgvuldig handelen. Bij besluit van 11 januari 2022 hebben wij extra voorschriften 
opgenomen in de vergunning van SKP. Het betreft daarbij o.a. het binnen een jaar opstellen van een 
waterbesparingsplan, met daarin het opstellen van een waterbalans per procesonderdeel (procesvoering), 
zodat wij inzicht kunnen krijgen in hoeverre er sprake is van hoog- of laagwaardige inzet. Ook hebben wij 
voorgeschreven dat SKP binnen twee jaar een haalbaarheidsplan moet opstellen voor de inzet van 
oppervlaktewater als alternatief voor grondwater. Het besluit over het aanwijzen van de 
drinkwaterreserveringsgebieden staat overigens los van een eventueel besluit om laagwaardig gebruik bij 
SKP te beperken.

8. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.  
 

Gebied: Liemers-West

Reactienummer: 322
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Indiener: vof v.d. Weele

Samenvatting
Indiener maakt zich zorgen over verschillende punten m.b.t. de reservering van hun land voor 
drinkwatervoorzieningen.

Indiener stelt dat door onttrekking van grondwater de kans op schade door verdroging aan de gewassen zal 
toenemen.

1. 

Indiener is bang voor onzekerheid over de toekomst van het bedrijf en de opvolging. Ook vrezen ze 
voor waardedaling van hun bedrijf en beperkingen voor hun bedrijfsvoering.

2. 

Indiener wil graag weten hoe definitief de reservering is en hoelang de reservering zal duren. 3. 

Indiener merkt op dat het hen zinvol lijkt om proefboringen uit te voeren om te kijken of het gebied geschikt 
is voor drinkwaterwinning.

4. 

Antwoord
Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Zie verder paragraaf 11.2 van deze reactienota.

1. 

We stellen een aantal regels om het grondwater in deze gebieden te beschermen. Om de (administratieve) 
lasten te verminderen hebben we een aantal regels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. We 
gaan er van uit dat een normale bedrijfsvoering goed mogelijk blijft. Voor schade zie hoofdstuk 10 van deze 
reactienota.

2. 

Provinciale Staten stellen de Omgevingsverordening met de begrenzing en regels in de 
drinkwaterreserveringsgebieden vast. De reservering is dan definitief. Daarna zoekt Vitens naar concrete 
winlocaties. Wanneer een concrete winlocatie is gevonden, bepalen we voor die winlocatie een 
beschermingszone. Vaak zal deze kleiner zijn dan het drinkwaterreserveringsgebied. In de rest van het 
drinkwaterreserveringsgebied vervallen de regels dan (als de winlocatie voorziet in de beoogde hoeveelheid 
grondwater). Zie verder paragraaf 3.3, 4.6, 4.7, 4.8 en 5.4 van deze reactienota.

3. 

In de uitgevoerde onderzoeken bij deze plan-m.e.r. hebben we gebruik gemaakt van de beschikbare 
informatie over de ondergrond. Als Vitens na deze aanwijzing gaat zoeken naar de meest geschikte locatie 
voor een drinkwaterwinning kan een proefboring daar zeker bij horen. 

4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 
 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 323

Indiener: Boomkwekerij Het Binnen b.v.

Samenvatting 
Indiener geeft aan door het waterschap gestimuleerd te zijn over te stappen op grondwater voor de 
laanboomteelt en geeft aan afhankelijk te zijn van grondwater voor de bedrijfsvoering. Indiener is het niet 
eens met de beperkingen voor de bedrijfsvoering: 

Het niet mogen boren op alle plekken en alle dieptes •

Beperkingen aan de hoeveelheid te onttrekken water en het misschien niet mogen gebruiken van 
grondwater in tijden van schaarste 

•

1. 
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Indiener vraagt waarom er geen rekening is gehouden met de laanboomteelt bij de aanwijzing van het 
drinkwaterreserveringsgebied. Er is wel rekening gehouden met steden, bedrijfsterreinen en geothermie. 

2. 

Voor uitbreiding van het bedrijf is toestemming nodig van de provincie. In feite gaat daarmee de teelt in dat 
gebied op slot en is de toekomst van elk bedrijf onzeker. 

3. 

Indiener voorziet nadelige gevolgen voor grondprijzen en zijn bedrijfswaarde. Indiener vraagt of de provincie 
dit gaat oplossen en/of compenseren. 

4. 

Indiener vraagt eerst verder onderzoek te doen naar de uiteindelijke waterwinlocatie en verzoekt om uitstel 
van aanwijzing van het drinkwaterreserveringsgebied. 

5. 

Antwoord 
Boringen, en daarmee beregeningsputten, blijven mogelijk als er aan de algemene regels wordt voldaan. Zie 
verder paragraaf 7.6 en 11.3.  

1. 

In het MER hebben we alleen gekeken naar het aantal hectares landbouwgrond met droogtegevoelige 
bodemtypen, omdat een Milieueffectrapport zich richt op milieueffecten (dus de daling van de stand van het 
grondwater). Bij de laanboomsector (en de fruitteelt) speelt niet zozeer de grondwaterstand, maar de 
beschikbaarheid van water een rol. De daling van de grondwaterstand als gevolg van eventuele toekomstige 
drinkwaterwinning heeft maar beperkt invloed op de beschikbaarheid van water. Beregening uit grondwater 
blijft mogelijk en ook zijn andere oplossingen mogelijk. Daarom is het nu niet meegenomen. Zie paragraaf 
11.3 en punt 1.   
Bodemenergie en geothermie gaan niet samen met drinkwaterwinning. Steden, bedrijventerreinen en 
glastuinbouw hebben de grootste energievraag. Gezien het belang van de energietransitie is hiervoor een 
gevoeligheidsanalyse gedaan die we bij de keuze van de gebieden hebben meegenomen. Een bedrijventerrein 
is tevens een risicovolle functie die vaak aan de rand van de bebouwde kom ligt. Daarom hebben we zoveel 
mogelijk bedrijventerreinen buiten de drinkwaterreserveringsgebieden gehouden.  

2. 

Door een aanpassing van de Omgevingsverordening in het vorige actualisatieplan volgt nu ook een 
aanpassing van de regels voor de drinkwaterreserveringsgebieden. Dit betekent dat veehouderij en 
akkerbouw (teelten in de open lucht) niet meer vergunningplichtig of meldingsplichtig worden in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota. 4. 

Vanwege de steeds grotere vraag naar drinkwater moeten we nu drinkwaterreserveringsgebieden vaststellen. 
Zo weten we zeker dat er op tijd voldoende water uit de kraan kan komen. Een getrapte aanpak was en is 
nodig om het proces behapbaar te houden en op tijd het grondwater te beschermen. Zie ook paragraaf 4.6, 
4.7 en 4.8 van deze reactienota.  

5. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 324

Indiener: VDW Ruimtelijk Advies

Samenvatting
Cliënt heeft een glastuinbouwbedrijf in het drinkwaterreserveringsgebied Winssen-Slijk-Ewijk.

Cliënt heeft in het verleden veel geïnvesteerd in het bedrijf en wenst ook in de toekomst het bedrijf voort te 
kunnen zetten zonder extra beperkingen voor de bedrijfsvoering. Het gebruik van 

1. 
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zowel gewasbeschermingsproducten als meststoffen zijn daarin essentieel. Het perceel wordt nu volledig 
bestemd als kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied.

De omvang van het gebied is dermate groot dat indiener zicht afvraagt of deze aanwijzing wel nodig is en 
in verhouding staat tot de behoefte aan drinkwater.

2. 

Indiener noemt een aantal gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en ontvangt graag een bevestiging 
dat deze stoffen ook in de toekomst gebruikt mogen worden zonder aanvullende beperkingen.

3. 

Indien er door de aanwijzing beperkingen voortvloeien voor de bedrijfsvoering, dan verzoekt 
indiener voorafgaand aan de vaststelling van de Ontwerp Verordening deze schade te vergoeden aan cliënt.

4. 

Mocht cliënt in de toekomst over moeten stappen van de huidige gasaansluiting naar een alternatieve 
energieopwekking, zoals een warmtepomp, dan moet dit wel mogelijk zijn. Indiener verzoekt om te 
bevestigen dat de Ontwerp Omgevingsverordening in de toekomst geen beperking vormt voor 
alternatieve energieopwekking zoals een warmtepomp.

5. 

Antwoord
We stellen een aantal regels om het grondwater in de drinkwaterreserveringsgebieden te beschermen. Om de 
(administratieve) lasten te verminderen hebben we een aantal regels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze 
reactienota. Met de aanwijzing van een kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied gaan geen extra regels 
gelden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zie verder antwoord 3. Reguliere meststoffen 
kunnen worden gebruikt in drinkwaterreserveringsgebieden. Zie ook paragraaf 7.5 van deze reactienota. We 
gaan er van uit dat een normale bedrijfsvoering goed mogelijk blijft. Zie ook paragraaf 7.3 van deze 
reactienota.

1. 

Voor een toelichting op de omvang van de gebieden zie paraaf 3.3, 4.7, 4.8 en 5.2 van deze reactienota.2. 

Met de aanwijzing van een kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied gaan geen extra regels gelden voor het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Alleen de landelijke regels gelden. Mocht in de toekomst het 
bedrijf van indiener in een grondwaterbeschermingsgebied komen, dan gelden daar ook alleen de landelijke 
regels in grondwaterbeschermingsgebieden. Zie paragraaf 10.4 van deze reactienota. Omdat de rijksregels 
niet voor altijd hetzelfde blijven, kunnen wij geen garantie geven dat al de genoemde middelen altijd gebruikt 
kunnen worden. Dit geldt overigens ook voor gebieden die niet zijn aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebied.

3. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Een bodemenergiesysteem is niet mogelijk in een kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied zoals Winssen-
Slijk-Ewijk. Een warmtepomp die geen gebruik maakt van de bodem is wel mogelijk. Zie verder paragraaf 9.2 
van deze reactienota.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 325

Indiener: Van Erkom

Samenvatting
De gemeenten West-Betuwe, Culemborg en Buren vallen binnen de drinkwaterreserveringsgebieden Betuwe-West-
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Buren en Tielerwaard. Indiener is van mening dat waterwinning van algemeen belang is, maar dat dit niet op de 
individuele agrarische ondernemer afgewenteld kan worden. Indiener maakt zich zorgen dat er verschillende 
belangen onderbelicht blijven.

Indiener merkt op dat Gemeente West-Betuwe plannen heeft om de groenste gemeente van Nederland te 
worden en blijven en maakt zich zorgen dat een toekomstbestendig landschap met agrarische bedrijven die 
vooruit kunnen niet meer mogelijk zal zijn.

1. 

Indiener vindt dat er te weinig duidelijk is over vergoeding van waardedaling en planschade van agrarische 
bedrijven. Bij een vergunningaanvraag voor uitbreiding of verbouwing komen er aanvullende eisen. Deze 
dienen ook te worden vergoed.

2. 

Indiener merkt op dat voor fruitteelt, akkerbouw en melkveebedrijven het van belang is dat grondwater op 
peil blijft en dat er voldoende oppervlaktewater beschikbaar blijft in het groeiseizoen.

3. 

Antwoord

Wij denken dat de aanwijzing van het minder kwetsbare drinkwaterreserveringsgebied de ambities van de 
gemeente niet in de weg staat. Een toekomstige drinkwaterwinning zal plaatsvinden onder de diepe 
beschermende kleilaag. Hierdoor zal de grondwaterstand niet tot nauwelijks dalen en zijn er geen effecten 
voor het landschap. 
Om het grondwater te beschermen stellen we een aantal regels. Wij gaan ervan uit dat een normale 
bedrijfsvoering voor agrarische bedrijven goed mogelijk blijft.

1. 

In een minder kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied zoals Betuwe-West-Buren en Tielerwaard gaan geen 
regels gelden voor bovengrondse activiteiten. In hoofdstuk 8 van deze reactienota zijn de regels voor 
grondwerkzaamheden in deze gebieden toegelicht. Voor een toelichting op schadevergoeding, zie hoofdstuk 
10 van deze reactienota.

2. 

Zie paragraaf 11.3 en 11.4 van deze reactienota.3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 326

Indiener: Fruitsorteerbedrijf van Eldik

Samenvatting
Zienswijze is gericht op aanwijzing van Tielerwaard en Betuwe-West-Buren. Indiener:

Is bezorgd over de toekomst van de fruitteelt in dit gebied en benoemt kentallen uit 2007 ter onderbouwing 
van de economische waarde (€ 0,5 miljard omzet, 6600 arbeidsplaatsen) en benoemt ook de bredere 
betekenis als 2e tuinbouwgebied van Nederland. Indiener is van mening dat met het aanwijzen van de 
drinkwaterreserveringsgebieden in het Rivierengebied het fruitcluster op slot gaat.

1. 

Vraagt om een grondige impactanalyse te laten uitvoeren naar het effect voor de fruittelers, het fruitcluster 
en de brede welvaart in het Rivierengebied. Waaronder de sociale impact op de dorpen, kernen en het 
landschap wanneer de fruitteelt en het totale fruitcluster uit deze gebieden verdwijnt.

2. 

Vraagt om herbegrenzing zodat het gebied met beperkingen zo minimaal mogelijk is.3. 
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Vraagt om prioriteit op nader onderzoek voor de gebieden met de grootste sociaal-economische betekenis.4. 

Biedt aan in gesprek met waterschap en provincie mee te willen denken aan het oplossen van de Gelderse 
waterproblematiek en geeft aan al aandacht te besteden aan waterkwantiteit en waterkwaliteit.

5. 

Antwoord
Wij erkennen het belang en de economische waarde van de fruitteelt voor het Rivierengebied. Wij denken dat 
het aanwijzen van het drinkwaterreserveringsgebied de toekomst van de fruitteelt niet in de weg staat. De 
beschermingsregels zijn naar aanleiding van de zienswijzen gedeeltelijk aangepast. Zie ook hoofdstuk 7 en 8 
van deze reactienota. Daarmee worden de (administratieve) lasten kleiner.

1. 

In dit MER-rapport zijn de effecten van een nieuwe drinkwaterwinning globaal in beeld gebracht, zie ook 
toelichting op de getrapte aanpak in paragraaf 3.3 van deze reactienota. In het project-m.e.r. onderzoeken we 
de beste locatie van een drinkwaterwinning in het drinkwaterreserveringsgebied. Dan onderzoeken we meer 
in detail de effecten op andere functies, waaronder ook de fruitteelt.

2. 

Om tegemoet te komen aan de zorgen over de grootte van de drinkwaterreserveringsgebieden en de tijdsduur 
van de reservering gaan wij op korte termijn na dit besluit onderzoeken of het mogelijk is de 4 relatief grote 
drinkwaterreserveringsgebieden, waaronder Tielerwaard en Betuwe-West-Buren, binnen een aantal jaren in 
te perken. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota. Zie paragraaf 4.7 van deze reactienota.

3. 

Samen met Vitens bepalen we in welke drinkwaterreserveringsgebieden het eerst verder onderzoek gedaan 
wordt om te komen tot een concrete winlocatie. Dit gebeurt in een project-m.e.r.. Niet alleen sociaal-
economische redenen zijn belangrijk bij de keuze van de volgorde. Ook de locatie waar Vitens het meeste 
drinkwater nodig heeft, is daarbij van belang. Het doel is om tot een tot een goede inpassing van de 
drinkwaterwinning in de omgeving te komen.

4. 

Wij danken u voor uw aanbod. Wij zijn inmiddels al het gesprek gestart met de koepelorganisaties voor de 
fruiteelt- en laanboomsector over de waterbeschikbaarheid in het rivierengebied, nu en in de toekomst, ook 
met het ook op de klimaatverandering.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Olburgen-Doesburg

Reactienummer: 327

Indiener: Vof Garritsen &Garritsen-Keuper

Samenvatting
Indiener dacht dat hun bedrijf net buiten de grens van het gebied (Olburgen-Doesburg) viel, maar valt er net in en 
wil daarom een zienswijze insturen. Indiener sluit zich aan bij de zienswijze van LTO.

Verdere punten:

Indiener zou graag de grens van het gebied waar hun bedrijf in ligt opgeschoven zien naar net buiten de 
grond van hun bedrijf i.v.m. plannen voor een nieuwe stal. Indiener heeft een kaartje toegevoegd met een 
voorstel voor de nieuwe begrenzing.

1. 

Indiener wil graag op het moment dat er gepompt gaat worden een monitoring van de beschikbaarheid van 
water en daling van de bodem net buiten het gebied.

2. 

Indiener maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van kwalitatief goed drinkwater voor hun koeien. 3. 
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Indiener wil een regeling kunnen treffen voor het geval er verandering komt in het water in hun bron.

Indiener wil (rijkelijk) gecompenseerd worden voor dalende gewasopbrengsten, extra kosten en restricties 
die hun bedrijfsvoering in gedrang brengen.

4. 

Indiener merkt op dat de gevolgen van verdroging van de kleigrond ook moeten worden meegenomen in de 
afwegingen.

5. 

Indiener wil graag in de toekomst een persoonlijke benadering van de grondeigenaren.6. 

Antwoord
We hebben de regels voor vergunningplicht voor agrarische bedrijven aangepast. Voor een uitbreiding van 
een veehouderij gaan in een drinkwaterreserveringsgebied geen extra regels gelden. Zie paragraaf 6.2 en 7.3 
van deze reactienota. De aanwijzing van het gebied als drinkwaterreserveringsgebied is geen belemmering 
voor de voorgenomen bedrijfsuitbreiding. We passen de begrenzing daarom niet aan.

1. 

Dit besluit gaat nog niet over het oppompen van grondwater. Eerst zal een project-MER studie worden 
uitgevoerd voor het vinden van een concrete winlocatie. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan 
aspecten als waterbeschikbaarheid en bodemdaling, en welke monitoring daarvoor nodig is. 

2. 

Zie punt 2.3. 

Met de aanwijzing als drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op de gewassen op, omdat er 
nog geen grondwater wordt onttrokken. Pas als er in de toekomst ook daadwerkelijk water wordt onttrokken 
kan dat aan de orde zijn. Hiervoor is een schaderegeling. Zie ook paragraaf 11.2 van deze reactienota.

4. 

Effecten op de grondwaterstanden en verdroging worden onderzocht in het project-MER. 5. 

In de project-m.e.r. procedure is inspraak mogelijk. Vitens doet de project-m.e.r. procedure en is gewoon om 
hiervoor een gebiedsproces uit te voeren waarbij belanghebbenden worden betrokken.

6. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk 

Reactienummer: 328

Indiener: V.O.F. L.C.M. van Haalen

Samenvatting 
Indiener heeft gronden in het gebied Winssen-Slijk-Ewijk.  

Telen van gewassen in de openlucht staat in de Lijst van verboden grondwaterbedreigende activiteiten in 
kwetsbare grondwaterreserveringsgebied. Bestaande functies krijgen weliswaar geen beperkingen opgelegd, 
op grond van bestaand recht, maar bij toekomstige uitbreidingen of gedeeltelijke verplaatsing kunnen wel 
beperkingen aan de orde zijn. Indiener geeft aan dat er hierdoor geen toekomst perspectief meer is voor 
het bedrijf. En dat ook de grond in een klap minder waard is. 

1. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 

2. 
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bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot. 

Beregening blijft mogelijk, maar nieuwe grondwateronttrekkingen mogen de mogelijkheden voor de 
openbare drinkwatervoorziening niet verkleinen. Omdat oevergrondwater ondiep wordt gewonnen 
betekent een nieuwe grondwateronttrekking altijd een verstoring tussen de grondwateraanvulling 
en–onttrekkingen. En zullen dus zeer waarschijnlijk worden afgewezen. 

3. 

Indiener heeft bezwaar tegen grondwaterstandsverlaging dicht bij het puttenveld. Oeverwaterwinningen 
hebben relatief minder groot effect op droogtegevoelige landbouwgronden dan grondwaterwinningen. 
Omdat de invloed van een oeverwaterwinning beperkt is tot een klein gebiedje rond de winning kan een 
oeverwaterwinning nog extra geoptimaliseerd worden in onttrekkingsdiepte en locatie van de winputten. 
Deze optimalisatieslag kan leiden tot minder omgevingseffecten. Voordeel van een buitendijks winputtenveld 
is dat de effecten op land binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn 
dan bij binnendijks gelegen puttenveld. 

4. 

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om het gebied niet op 
slot te gooien tot bekend is waar de oeverwaterwinning precies gaat komen en dan alleen dit beperkte gebied 
aan te wijzen. Indiener vindt het noodzakelijk dat de gevolgen van de aanwijzing als 
drinkwaterreserveringsgebied betaald wordt uit algemene middelen en niet voor rekening komt van 
individuele agrariërs. 

5. 

Verder vindt indiener dat deze plannen leiden tot beperkingen in de bedrijfsvoering. De hogere kosten voor 
de bedrijfsvoering en vermindering van opbrengsten kunnen niet enkel voor rekening van indiener komen. 
Indiener stelt de provincie alsdan aansprakelijk voor schade aan zijn bedrijfsvoering.

6. 

Antwoord 
Telen van gewassen in de open lucht worden niet meer vergunning- of meldingsplichtig in 
drinkwaterreserveringsgebieden. Zie verder paragraaf 6.2 en 7.3 van deze reactienota. 

1. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota. 2. 

Zie paragraaf 11.3 van deze reactienota. 3. 

Met dit besluit vindt nog geen grondwaterwinning plaats. Het is nog onbekend waar de putten komen. Na de 
aanwijzing van de reserveringsgebieden gaan we op zoek naar de beste locatie voor de drinkwaterwinning. 
Daarbij kijken we zowel naar locaties binnen- als buitendijks. Zie verder paragraaf 4.8 van deze reactienota. 

4. 

Zie paragraaf 4.6 en 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.5. 

Zie hoofdstuk 10 van deze reactienota.6. 

Wijzigingen 
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota. 

 

Gebied: Velp-Doesburg

Reactienummer: 329

Indiener: Stichting Twickel

Samenvatting
Indiener is eigenaar en beheerder van het landgoed Hof te Dieren en de Koewaard bij Leuvenheim en focust op het 
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reserveringsgebied Velp-Rheden (voorheen Velp-Doesburg). Indiener:

Vraagt aandacht voor de bestaande winning Ellecom waar al jaren gewerkt wordt aan mitigerende 
maatregelen. Indiener constateerde dat de bestaande winning buiten de beoordeling in het MER is gehouden 
en vraagt om een andere aanpak.

1. 

Vraagt aandacht voor de complexe situatie van samenwerking tussen waterschap, Vitens en provincie en 
vraagt om een integrale aanpak (Waterschap, Provincie, Vitens) waarbij alle mitigatie opties worden 
beschouwd. 

2. 

Benoemt een discrepantie tussen het MER inzake Natura 2000 en eigen ervaring met effecten van de 
winning. Indiener vraagt om een meer integrale benadering.

3. 

Verwijst naar de zienswijze van Middachten die een goede schets geeft van de huidige effecten van de 
drinkwaterwinning. Bij Twickel zijn die nog ingrijpender.

De Provincie heeft de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel en 
landgoed Middachten compenserende maatregelen uitgevoerd om de aanvoer van kwelwater naar 
de bronbossen te herstellen. De meetreeksen van peilbuizen geven aan dat de in 2017 genomen 
compenserende maatregelen nog geen duidelijke positieve effecten hebben gehad op 
de grondwaterstand in de hoger gelegen delen van de bronbossen. Daarnaast heeft Middachten de 
laatste jaren in toenemende mate te maken met zeer lage waterstanden in de gracht rondom het 
huis en kwijnende en stervende monumentale bomen in het park. Het lijkt er op dat dit komt door de 
lage standen van de IJssel in combinatie met een afnemende kwelinvloed.

•

Vanwege de al optredende negatieve effecten van pompstation Ellecom is indiener tegen uitbreiding 
van deze waterwinning, zoals voorgesteld in het plan-MER ASV. Indiener vindt dat de winning in de 
toekomst aanzienlijk moet worden gereduceerd. Indiener is van mening dat er bij de huidige winning 
van grondwater op de Veluwe-stuwwal geen sprake is van een duurzame winning van grondwater, 
waarbij er grondwater kan worden gewonnen zonder nadelige effecten voor de natte rand van de 
Veluwe-stuwwal. Het is beter om grondwater te winnen op een locatie waar de ecologische effecten 
van de winning lager zijn dan dichtbij de gevoelige rand van de stuwwal (waaronder de 
Middachter bronbossen en kwelzone in het landgoed Hof te Dieren). Een deel van deze kwelzones op 
meer dan 1,5 - 2 kilometer vanaf de stuwwalrand in de Havikerwaard/Beimerwaard is het planMER 
aangegeven als nieuw kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied Olburgen-Doesburg. Volgens het 
planMER zijn hier mogelijkheden aanwezig voor oeverinfiltratie. Indiener pleit er voor te onderzoeken 
of verplaatsing van de winning Ellecom naar deze gronden in de Havikerwaard/Beimerwaard mogelijk 
en wenselijk is, op voorwaarde dat dit geen nadelige effecten heeft op de andere gebruiksfuncties van 
het landgoed en andere grondeigenaren. In combinatie met het infiltreren van IJsselwater kan hier op 
een duurzame manier drinkwater worden bereid. De grondwaterbel op de Veluwe kan beter worden 
gebruikt als een reserve watervoorraad in geval van calamiteiten. De infiltratie in de 
Havikerwaard/Beimerwaard kan eventueel worden gecombineerd met peilverhoging in de 
afgetiggelde gronden in het Broek, wat een bijdrage kan leveren aan het mitigeren van ongewenste 
effecten op de bronbossen. Of Middachten daadwerkelijk wil en kan meewerken aan de verplaatsing is 
afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek en effecten op de gebruiksfuncties in het gebied. 
Hierbij wijst Middachten er op dat de landbouwgronden een belangrijke bijdrage leveren aan de 
instandhouding van de landgoederen.

•

4. 

Vraagt om alvorens verder te gaan eerst de effecten (verdroging) op genoemde landgoederen in beeld te 
brengen. 

5. 

Antwoord
Bestaande winningen waren wel onderdeel van het MER. Het aanwijzen van nieuwe reserveringsgebieden 
hangt samen met het feit dat de verwachte groei via uitbreiding van bestaande winningen te realiseren veel te 
veel effecten zou hebben.

1. 

Provincie en waterschap werken aan vele opgaven in de regio. Het aanwijzen van een 
drinkwaterreserveringsgebied zien wij als een startpunt en niet als een eindpunt. Het zoeken naar een 
concrete winlocaties is een extra opgave die in een integraal proces gerealiseerd moet worden. Bij de 

2. 
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realisatie van een nieuwe winning en de betere inpassing van een nieuwe winning in de omgeving is Vitens 
ook een partner in het integrale proces.
Bij de zoektocht naar de winlocatie in een reserveringsgebied zal Vitens een project-m.e.r. uitvoeren. Daarin 
wordt meer in detail de effecten op natuur onderzocht. Vitens is daarin gewoon om een gebiedsproces uit te 
voeren waarbij belanghebbenden worden betrokken. In de project-m.e.r. zal ook aandacht worden 
geschonken aan mitigerende maatregelen. 

3. 

Hierbij ons antwoord op de zienswijze van Middachten:
Zoals nu voorzien wordt er in eerste instantie gezocht aan de overkant van de IJssel bij 
Olburgen/Fraterwaard en in het Duivense broek, maar ook aan de westzijde van de IJssel zal 
oevergrondwaterwinning bekeken worden. Effect op de investeringen van de afgelopen jaren zullen 
minimaal zijn. De locatie Velp-Doesburg zit flink westelijk in het kleischotten systeem; ook daar zijn 
geen grote effecten op de bronbossen te verwachten. De effecten van klimaat en rivierstanden hebben 
de aandacht in het programma Klimaatbestendige kastelen, buitenplaatsen en landgoederen, dat de 
provincie samen met de betrokken landgoederen uitvoert.

•

Meedenken over oplossingen voor een duurzaam watersysteem en een duurzame drinkwaterwinning 
kan de komende jaren nog in vele processen: in het proces MIRT-havikerwaard, in het proces van de 
project-m.e.r.-procedure voor de locatiekeuze van de drinkwaterwinning en in het proces van de 
adaptieve strategie (zie paragraaf 3.8 van deze reactienota). Landgoederen of vertegenwoordigers 
hiervan zijn van harte uitgenodigd om in deze processen mee te doen om te komen tot integrale 
duurzame oplossingen.

•

4. 

Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst voldoende drinkwater hebben, is het nu nodig om deze 11 
drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen en het grondwater te beschermen. Met de aanwijzing als 
drinkwaterreserveringsgebied treden nog geen effecten op, omdat er nog geen grondwater wordt onttrokken. 
Vitens zoekt in de project-m.e.r. procedure naar de precieze plek voor de drinkwaterwinning. Daarbij wordt 
meer gedetailleerd onderzoek uitgevoerd, onder andere naar de effecten op de landgoederen.

5. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Betuwe-West-Buren en Tielerwaard 

Reactienummer: 330

Indiener: NN

Samenvatting
Om bij een juiste kwaliteit grondwater te komen om mee te kunnen beregen/ druppelen, wordt gewoonlijk 
100 meter diep geboord. Voor de Tielerwaard en Betuwe West-Buren geldt dat de aangegeven boordieptes te 
ondiep zijn. Dit houdt in dat de belofte die provincie Gelderland maakt dat grondwater beschikbaar blijft 
voor beregening niks waard is.

1. 

Een winning leidt tot extra verlaging van grondwaterstanden en meer infiltratie in de zomer. Hierdoor kan 
de beregeningsvraag voor landbouwgewassen stijgen. Tijdens een extreem droge zomer moet er dan meer 
water worden aangevoerd. Als er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is om omgevingseffecten te 
mitigeren zal dit ten koste gaan van doorspoeling, peilhandhaving of oppervlaktewaterberegening. Tijdens de 
zomer van 2018 was dit dus deels al het geval. Waterschap rivierenland heeft toen een beperkt 
beregeningsverbod ingesteld.

2. 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft conform landelijke regelgeving toegestaan. In de 
geconsolideerde Omgevingsverordening staat echter ook dat de specifieke zorgplicht van toepassing wordt 
verklaard. Hiermee kan de provincie alle kanten op en dat zorgt voor onzekerheid over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst. Als er daadwerkelijk tot oeverwaterwinning wordt overgaan is 
het zeker dat er ingrijpende gevolgen zullen zijn voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze 

3. 
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bedreiging zet de ontwikkeling van het bedrijf van indiener op slot.

De keuze van de locatie van de daadwerkelijke drinkwaterwinning kan mogelijk meer dan 10 jaar duren. 
Hierdoor wordt voor een langere tijd in een onnodig groot gebied beperkingen opgelegd. Dit heeft direct 
gevolgen voor het toekomstperspectief van het bedrijf van indiener. Indiener vraagt om de aanwijzing van 
Tielerwaard en Betuwe-West-Buren als drinkwaterreserveringsgebied te laten vervallen. Pas na nader 
onderzoek zouden beperkte gebieden aangewezen moeten worden waar daadwerkelijk grondwater gewonnen 
kan worden. Als dit niet mogelijk is vindt de indiener dat de provincie serieus naar de gevolgen van deze 
toewijzing voor de waterbeschikbaarheid van het bedrijf moet kijken. Provincie zou samen met waterschap 
moeten investeren in een robuust toekomstbestendig watersysteem.

4. 

Antwoord
De beschermingsregel die verbiedt dat de diepe beschermende kleilaag in de Tielerwaard en Betuwe-West-
Buren wordt doorboord blijft ongewijzigd. Dit is belangrijk voor het behouden van een goede kwaliteit van 
het grondwater voor drinkwater. Afhankelijk van naar welk perceel u kijkt kan hiervoor een verschillende 
maximale boordiepte gelden. In het Actualisatieplan is voor het grootste deel van de genoemde 
drinkwaterreserveringsgebieden een indicatieve boordiepte gegeven van NAP -65 tot NAP -75 m. Voor een 
aantal kleinere gebieden gelden ondiepere maximale boordiepten. Als u dieper zou willen boren, moet u 
controleren of dat kan door de diepte en dikte van de beschermende kleilagen op te zoeken in het landelijke 
ondergrondmodel REGIS II in de Basisregistratie Ondergrond (broloket.nl).  
Wij denken dat er voldoende ruimte is om boven de kleilaag om grondwater te onttrekken voor beregening 
en u mag uw bestaande diepere beregeningsput in gebruik houden. Verder verwijzen we naar hoofdstuk 11.3 
waterbeschikbaarheid van deze reactienota.

1. 

Zie paragraaf 11.4 van deze reactienota.2. 

Zie paragraaf 10.1 en 10.4 van deze reactienota.3. 

Zie paragraaf 4.7 en hoofdstuk 10 van deze reactienota.4. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.

 

Gebied: Winssen-Slijk-Ewijk

Reactienummer: 331

Indiener: NN

Samenvatting
Indiener maakt zich zorgen om de aanwijzing van Slijk-Ewijk als toekomstig oevergrondwaterwingebied om de 
volgende redenen:

Op de bodemdalingskaart in het MER is te zien, dat de bodem rond Slijk-Ewijk op dit moment al zakt. 
Ditzelfde ziet indiener terug in de metingen die Bouwrisk in verband met de dijkversterking Wolferen-Sprok 
ieder half jaar in de buurt verricht. Deze metingen geven aan dat de huizen in de buurt al zakken. Het MER 
geeft voor oevergrondwaterwinning aan, dat er “omdat ze per definitie ondiep onttrekken” al snel sprake is 
van “een gemiddeld tot groot of groot effect op de kans op bodemdaling. Indiener hoort graag of gegevens 
van Bouwrisk worden meegenomen in de uiteindelijke locatiekeuze en zo ja, hoe. Ook hoort indiener graag 
wat voor eventuele maatregelen er ter compensatie van deze bodemdaling genomen kunnen en zullen gaan 
worden.

1. 

De huidige dijkversterking Wolferen-Sprok bestaat uit een verbreding in de grond en een damwand tot flinke 2. 
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dieptes. Het waterschap heeft onderzoek gedaan naar de effecten op freatische grondwaterstanden. De 
conclusie hiervan was dat het effect waarschijnlijk niet groot zal zijn, maar dat er wel effect zal 
zijn. Verwachting is dat bij hoogwater het kwelwater afneemt tot zo’n 10% en bij laagwater grondwater 
minder snel zal wegzijgen naar de rivier. In het MER ziet indiener niets van deze verwachtingen terug. 
Indiener hoort graag of dit onderzoek is meegenomen in het MER en zo ja, hoe dan. Zo nee, gaat dit nog 
gebeuren? Volgens indiener moeten deze verwachtingen meegewogen worden om een volledig beeld te 
krijgen van de verwachte effecten van al deze ingrepen.

Volgens het MER is het voordeel van buitendijkse oevergrondwaterwinning “dat de effecten op land 
binnendijks, zoals grondwaterstandverlaging en bodemdaling, kleiner zullen zijn dan bij binnendijks gelegen 
puttenvelden”. Dit lijkt indiener dan ook de beste locatie voor de benodigde drinkwaterwinning. In het MER 
staan enkele bezwaren van buitendijkse oevergrondwaterwinning, maar in een dichtbevolkt, reeds dalend 
land als Nederland, is het mogelijk wel de meest toekomstbestendige oplossing. Indiener hoopt de Provincie 
Gelderland uit zorg voor haar nu al wegzakkende inwoners deze oplossing (al dan niet samen met 
Vitens) serieus onderzoekt. Ook als dit mogelijk meer moeite kost.

3. 

Antwoord
Zie paragraaf 11.1. Ter aanvulling: De meeste bodemdaling in het rivierengebied komt door de steeds lagere 
rivierstanden en ook de nog steeds voortschrijdende uitslijting van de rivierbodem, waardoor de laagste 
rivierstanden en grondwaterstanden steeds lager worden. Hiervoor loopt bij het Rijk het project Integraal 
Rivier Management dat beoogt om de steeds verdere bodem uitslijting te stoppen. Bodemdaling is een 
belangrijke opgave waar ook in het waterbeheer aandacht voor is. Bodemdaling kan met het meer 
vasthouden van water en met het verhogen van de waterpeilen worden beperkt. Hoe deze mogelijke 
mitigatiekansen worden ingezet en wat met het oog op de effecten op de omgeving de meest gunstige 
locatiekeuze is zal onderdeel uitmaken van het project-m.e.r. 

1. 

De diepte van de damwanden zijn minder diep dan de gebruikelijke put diepte voor een 
oevergrondwaterwinning. In welke mate er daardoor afgeleide affecten kunnen optreden zal ook in het 
project-m.e.r. nader worden onderzocht. 

2. 

De optie voor buitendijkse winning wordt serieus onderzocht en is naar oordeel van de provincie in relatie tot 
de effecten op de omgeving ook een goede optie. Dit moet echter wel kunnen omdat de putten niet of maar 
zeer beperkt onder water mogen komen te staan. De veiligheid voor de volksgezondheid en bedrijfszekerheid 
van de putten moeten aan strenge eisen voldoen. 
Zie ook paragraaf 4.8.

3. 

Wijzigingen
We hebben een aantal beschermingsregels gewijzigd, zie hoofdstuk 7 en 8 van deze reactienota.
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13. Ambtshalve wijzigingen
In het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft ligt een hele kleine snipper grondgebied van de gemeente 
Doetinchem. Omdat deze zeer beperkte wijziging de toekomstige inpassingsmogelijkheden voor een winning 
niet vermindert, passen we de begrenzing aan en halen we deze kleine snipper uit 
het drinkwaterreserveringsgebied Zeddam-Ulft.

1. 
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