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Herziening grondwaterbeleid

Provinciaal Milieu en Water Plan 2016-2021
van stand still naar regionaal maatwerk
– beschermen wat moet, ruimte laten waar dat kan;
– onttrokken grondwater in evenwicht met 

aanvulling en draagkracht watersysteem;
– diepere grondwater als grondwaterreserve voor 

de toekomst.

Bestuursakkoord 2015-2019
– versterken verdrogingsaanpak door maken 

afspraken en/of treffen regelingen met bedrijven 
die grootschalig grondwater onttrekken 
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Belangrijke inzichten draagkrachtstudie

– Onttrekkingsplafond Brabantbreed 250 miljoen 
m3/jaar goede ordegrootte -> vergunde hoeveelheid 
terugbrengen van 300 naar 250 miljoen m3/jaar; 

– Antwoord op vraag Rijk Structuurvisie Ondergrond 
(STRONG): draagkracht grondwatersysteem laat niet toe 
dat mogelijke stijging drinkwatervraag met 30% in 2040 
geheel wordt voorzien vanuit grondwater

– Effecten toename onttrekkingen vooral op afname 
stijghoogte/kweldruk Brabant breed, minder op 
grondwaterstanden;

– Beperkte ruimte in deelgebieden Peilgestuurd en 
West Brabant, buiten invloedsgebied Natura 2000 
gebieden Brabantse Wal en Regte Heide 

Presentatie grondwaterbeleid  VIW 
9 november 2018 Desirée Rijnders



Belangrijke inzichten trendanalyse

– grondwaterlichaam Maas Slenk Diep verkeert niet
in goede toestand conform KRW (ook in 
Vlaanderen waargenomen)

– er zijn acties nodig om dit om te buigen: 
KRW doel 2027

– grensoverschrijdende afstemming i.v.m. 
grondwateraanvulling en benutting (level playing field 
beleid onttrekkingsvergunningen) Slenk Diep met 
Limburg, Duitsland (bruinkoolwinning), België
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Grondwater(onttrekkings)beleid 
Spoor 1.  Voorkomen toename onttrekkingen 
(GS besluit 27 augustus 2018):
- Oude vergunningen intrekken (ca. 25 vergunningen);

- Actualiseren vergunningen ( >90%):  alleen up-to-
date maken.  (20 vergunningen);

- Afspraken inzet vergunningsruimte (<90%): 
bestuursovereenkomst per vergunninghouder over 
benutten vergunningsruimte, bescherming/herstel 
en MVO (20 overeenkomsten, voor 59 vergunningen);

- Geen nieuwe vergunningen: beleidsregel 
aangepast: maximaal 250 miljoen m3/jaar vergund
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Richting grondwater(onttrekkings)beleid 
Spoor 2. Toekomstbestendig grondwaterbeleid
Brede maatschappelijke discussie: Provincie + waterschappen, 
landbouw, gemeenten, drinkwaterbedrijven, bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties en consumenten 
Grondwateraanvulling ondiep (tot 50/120 m-mv):
-Water vasthouden: landbouw + bebouwd gebied;
-Verminderen beregeningsbehoefte, vitale bodem;
Grondwateraanvulling diep 
Verbetering infiltratie vasthouden in hele intrekgebied Maas 
Slenk Diep in Vlaanderen, NRW, Limburg en Brabant
(Drink)waterbesparing
Campagne waterbewustzijn met drinkwaterbedrijven; waterketen 
optimalisatie bedrijven, andere bronnen laagwaardig gebruik. 

Voldoende grondwater is niet vanzelfsprekend!



Proces toekomstbestendig grondwaterbeleid
Statenmededelingen 
0 april Deel 1: resultaten grondwateronderzoeken
11 sept Deel 2: voortgang beleid
30 okt Deel 3: scenario’s grondwaterbeleid 

Planning spoor 2
PS themabijeenkomst spoor 2: 14 december
mits akkoord PS procedurevergadering 12 november 
(besluitvorming door fractievoorzitters PS)
www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Provinciale-Staten/Vergaderingen-PS/CPV/20181112

Uitvoering Spoor 1
Aug/sep 2018: Brieven aan vergunninghouders
Eind 2018: Overeenkomst Brabant Water (verwacht)  
2018/2019: Intrekken ca. 25 vergunningen  
2019: Actualiseren 20 vergunningen 
2019-2021 19x overeenkomst+actualisatie vergunning 


