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Beste fractie van de Partij van de Dieren,
Hierbij de beantwoording van de technische vragen over de Statenmededeling
Grondwateronderzoeken, per mail ontvangen op 30 april jl.

1.

Wat wordt bedoeld met ''het strikte en generiek geldende standstill-principe verlaten''?
De huidige beleidsregel grondwateronttrekkingen gaat uit van een generiek geldend
onttrekkingsplafond in de hele provincie Noord-Brabant en sluit diepe grondwaterwinningen
(dieper dan 80 meter) in principe uit. In het Provinciaal Milieu en Waterplan (PMWP 2016
2021) is opgenomen dat wij samen met onze partners een afwegingskader maken voor
gebruik van grondwater voor menselijke consumptie (drinkwatervoorziening en industriele
toepassingen). Wij verlaten hiermee het strikte generieke standstill- principe en richten ons
op een regionale duurzame benutting van het grondwater. Onze uitgangspunten hierbij zijn
dat 1) dit niet ten koste gaat van de draagkracht van het watersysteem, 2) de totale
hoeveelheid onttrokken grondwater niet explosief groeit en 3) dit niet leidt tot overexploitatie
en verdroging van natuurgebieden.
In het PMWP is hiermee het voornemen geuit om voor grondwateronttrekkingen voor
menselijke consumptie, binnen genoemde drie uitgangspunten, nieuwe
grondwateronttrekkingsvergunningen toe te staan.

2.

De grondwateronderzoeken hebben als hoofdlijn de uitkomst dat het grondwatersysteem
onder druk staat bij de huidige onttrekkingen. Waarom wordt er dan gekozen voor het
loslaten van het strikte en generiek geldende standstill-principe? Wordt er dan niet per
definitie meer water onttrokken dan wanneer het standstill-principe in stand blijft? Zo nee,
waarom niet?
Het PMWP is het overkoepelende beleidskader voor waterbeleid, inclusief grondwater. In dat
beleidsplan is het voornemen tot meer regionale duurzame benutting van het grondwater
opgenomen, onder de onder punt 1 genoemde voorwaarden. Dit voornemen is nog niet
geëffectueerd in een nieuwe beleidsregel voor grondwateronttrekkingen. Op basis van de
uitgevoerde grondwateronderzoeken komt dat voornemen in een ander daglicht te staan.
Met de weigering van de grondwateronttrekkingsvergunning voor Refresco laten we zien, dat
we binnen de draagkracht van het grondwatersysteem geen ruimte zien voor nieuwe
grondwateronttrekkingsvergunningen voor diep grondwater in de Centrale Slenk, in lijn met
de geldende beleidsregel grondwater.

3.

Op welke wijze wordt het grondwaterbeleid omgebogen van standstil naar duurzame
benutting? Wordt er in een ander gebied gecompenseerd met meer of minder
wateronttrekking? Wordt er op een andere manier gecompenseerd?

Er zijn diverse manieren om te komen tot duurzame benutting. We verkennen daartoe de
mogelijkheden, waaronder het maken van afspraken over het handhaven van de huidige
grondwateronttrekkingen en het intrekken van latente (niet gebruikte) vergunningsruimte.
Binnen die huidige vergunningsruimte is nu nog groei mogelijk. Verder wordt nagegaan hoe
effectief beleid kan worden vormgegeven dat is gericht op vermindering van laagwaardig
gebruik van grondwater en drinkwater, in combinatie met vergroting van de
grondwateraanvulling.
4.

Worden de (toekomstige) maatregelen geëvalueerd in of getoetst aan de Kaderrichtlijn
Water?
Zeker, periodiek (tenminste elke 6 jaar) wordt getoetst aan de KRW. De trendanalyse KRW die
we in 2017 hebben uitgevoerd over de periode 2012-2016 was een tussentijds onderzoek, ook
om deze resultaten te kunnen beschouwen naast de resultaten van het
draagkrachtonderzoek. De trendanalyse KRW herhalen we in 2019 op basis van de periode
2012-2018, op basis waarvan we maatregelen formuleren die worden opgenomen in het
Stroomgebiedsbeheersplan Maas 2021-2027.

5.

Op welke grondwaterwingebieden in Noord-Brabant heeft het Maasstroomgebied invloed?

Het Maasstroomgebied beslaat grote delen van Limburg en Brabant. Dit betekent dat de
meest grondwaterwingebieden in Noord Brabant in het Maasstroomgebied liggen. De
uitzondering hierop vormen de grondwaterwingebieden in zuidwest Brabant. Deze liggen in
het stroomgebied van de Schelde.
6.

Er zijn andere gebieden in Noord-Brabant waar verdroging nog steeds een groot probleem is,
zoals de Groote Meer. Worden deze gebieden ook specifiek benoemd in de uitkomsten van
het onderzoek en worden we op de hoogte gesteld van de maatregelen die in andere
gebieden nodig zijn?

Het grondwaterbeleid is gericht op behoud van de grondwatervoorraad op de schaal van
Noord Brabant. In de nu uitgevoerde grondwateronderzoeken wordt niet ingegaan op
specifieke (natuur)gebieden. Wel hebben we hier inzicht in, bijvoorbeeld door de
toestandsrapportage verdrogingsbestrijding die in 2017 is uitgevoerd. Bovendien wordt het
verdrogingsbeleid in 2018 geëvalueerd.

Met vriendelijke groet,
Desirée Rijnders-Huisman
sr. Beleidsmedewerker bodem en water

