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SAMENVATTING 
 
 
In 2007 worden de doelen en maatregelen voor de KRW nader gedetailleerd. Om de 
onderlinge vergelijkbaarheid van de aanpak en resultaten te bevorderen is in april een 
gezamenlijk proces van harmonisatie gestart. Vanuit beleidsmatig en bestuurlijk opzicht 
is een dergelijke harmonisatie voor zowel de regio als het Rijk van belang. De 
oppervlaktewatermaatregelen worden verzameld onder regie van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. De grondwatermaatregelen worden verzameld onder regie van 
het Ministerie van VROM. Samen moet dit leiden tot een afgestemd en landelijk 
dekkend overzicht van alle KRW maatregelen. Voorliggend rapport beschrijft de 
achtergronden van de verzamelde grondwatermaatregelen en het overzicht van de 
aangeleverde maatregelen tot en met november 2007. Dit is een momentopname. 
Maatregelen zullen zich bij het schrijven van het SGBP verder uitkristalliseren. 
 
De aangeleverde informatie is redelijk compleet. Alle provincies hebben maatregelen 
aangeleverd en voor de meeste onderwerpen is een zelfde systematiek gehanteerd. Het 
maatregelenoverzicht geeft daarom een goed beeld van de voorgenomen maatregelen 
en bijbehorende kosten op hoofdlijnen. De maatregelen zijn opgenomen in de landelijke 
database met alle KRW maatregelen conform het SGBP format. De totale kosten voor 
de KRW-maatregelen (inclusief de maatregelen voor Natura 2000 gebieden) bedragen € 
311 miljoen. De grootste kostenpost (€ 260 miljoen) is voor de anti-
verdrogingmaatregelen in de Natura 2000 gebieden en deze zijn al geraamd in de TOP 
lijsten en de ILG begrotingen. Omdat sommige grootschalige en nog moeilijk in te 
schatten maatregelen ontbreken, kunnen de totale kosten hoger uitvallen.  
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De belangrijkste aanbevelingen zijn: 
• aan de regio: Een verdere aanvulling en detaillering van de maatregelen die nog 

ontbreken (bijvoorbeeld industriële winningen, gebiedsgericht grondwaterbeheer); 
• aan het Rijk: het in beeld brengen van de verwachte effecten op het diepere 

grondwater van het landelijke toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen en het 
landelijk mestbeleid; 

• aan het Rijk: het definiëren van eenduidige definities van de goede 
grondwatertoestand. 
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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 

In 2007 worden de doelen en maatregelen voor de KRW nader gedetailleerd. Om de 
onderlinge vergelijkbaarheid van de aanpak en resultaten te bevorderen is in april een 
gezamenlijk proces van harmonisatie gestart. Vanuit beleidsmatig en bestuurlijk opzicht 
is een dergelijke harmonisatie voor zowel de regio als het Rijk van belang. De 
oppervlaktewatermaatregelen worden verzameld onder regie van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. De grondwatermaatregelen worden verzameld onder regie van 
het Ministerie van VROM. Samen moet dit leiden tot een afgestemd en landelijk 
dekkend overzicht van alle KRW maatregelen. Voorliggend rapport beschrijft de 
achtergronden van de verzamelde grondwatermaatregelen en het overzicht van de 
aangeleverde maatregelen tot en met november 2007. Dit is een momentopname. 
Maatregelen zullen bij het schrijven van het SGBP zich verder uitkristalliseren. 
 
De harmonisatie van de maatregelen gebiedsprocessen heeft tot doel om de gekozen 
uitgangspunten en opgedane ervaringen in de regionale gebiedsprocessen te ontsluiten 
en met elkaar te delen. DGW en VROM hebben deze informatie nodig in de 
voorbereiding van de rapportage richting Brussel en voor de agendering van 
onderwerpen voor de voortgangsbericht 2007. De regio's hebben baat bij het 
uitwisselen en vergelijken van de gekozen maatregelen en werkwijze.  
 
Voor de voortgangsrapportage 2007 en de ontwerp stroomgebiedbeheersplannen 
dienen de grondwatermaatregelen van het Rijk en de regio’s preciezer te worden 
verkend. Dit rapport doet verslag van het proces in de afgelopen periode van het 
verzamelen, analyseren en harmoniseren van KRW maatregelen voor grondwater. 
 

1.2 Het totale harmonisatie traject 

Het traject van harmonisatieproces bestaat uit drie sporen:  
1. Regionale harmonisatie. 
2. Thematische harmonisatie. 
3. Afrondende (samenvattende) harmonisatie. 
 
De eerste twee daarvan zijn inmiddels afgerond. Voorliggende rapportage heeft 
betrekking op het derde spoor; de afrondende (samenvattende) harmonisatie voor het 
onderdeel grondwater. Het onderdeel oppervlaktewater is opgenomen in een aparte 
rapportage (Royal Haskoning, 2007).  
 

1.3 Doelstelling en resultaat 

De centrale doelstelling van het project is om op landelijk niveau de KRW maatregelen 
voor grondwater te verzamelen, te analyseren en te harmoniseren. Het resultaat van het 
project omvat de volgende onderdelen: 
1. Een beschrijving van de werkwijze voor het op transparante en systematische wijze 

analyseren en harmoniseren van de maatregelen. 
2. Een overzicht van de verzamelde relevante maatregelen met een significant effect 

op de grondwaterdoelen. 
3. Een geharmoniseerd overzicht van de vergaarde maatregelen en een analyse van 

het totaalbeeld. 



 
 
 
 
 
 
 

KRW maatregelen grondwater  9S6081/R00003/900642/BW/DenB 
Definitief rapport - 2 - 6 december 2007 

 
1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de landelijke werkwijze van verzamelen en opslaan van 
maatregelen. Hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van de vorm en uitgangspunten 
waarop de informatie is aangeleverd. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de 
maatregelen en kosten. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen 
in hoofdstuk 5. 
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2 LANDELIJKE WERKWIJZE VERZAMELEN EN ANALYSEREN MAATREGELEN 

2.1 Landelijke Ex-Ante analyse 

De verzamelden maatregelen en bijbehorende kosten dienen als invoer voor de 
landelijke Ex-Ante Analyse 2008. Naar verwachting zal de Staatssecretaris in mei 2008 
de resultaten van de Ex-Ante Analyse met een kabinetsstandpunt aanbieden aan de 
Tweede Kamer. De landelijke Ex-Ante analyse komt in de plaats van de 
Maatschappelijke Ex-Ante Analyse, waarin de KRW in een breder perspectief zou 
worden geëvalueerd.  
 
Om een goede Ex-Ante Analyse te kunnen uitvoeren is het van belang dat de 
aangeleverde gegevens gebaseerd zijn op uniforme uitgangspunten. Tevens mogen in 
de dataset geen dubbelingen of gaten zitten. 
 

2.2 Werkwijze op hoofdlijnen 

Voor het verzamelen van en analyseren van de KRW-maatregelen voor grondwater is 
een aanpak gevolgd waarbij enerzijds wordt voldaan aan het landelijk SGBP-format en 
anderzijds een overzichtelijke structuur wordt gecreëerd door de relatie met GIS te 
leggen. In figuur 2.1 is weergegeven op welke wijze de maatregelen-database tot stand 
komt. 
 
Figuur 2.1: Opzet verzamelen maatregelen  

Maatregelen database

Drinkwaterwinningen 

Natura 2000 gebieden

Regionale 
grondwaterlichamen

Maatregelen catalogus

 
 
Deze aanpak betekent voor elke individuele maatregel: 
• een GIS-koppeling: elke maatregel wordt ruimtelijk gekoppeld aan ofwel een 

regionaal grondwaterlichaam, een drinkwaterwinning of een Natura 2000-gebied 
(toegepast op de schaal van provincies en deelstroomgebieden); 

• een koppeling met de landelijke maatregelen-catalogus; 
• invoer in de landelijke database met alle maatregelen (zowel grond- als 

oppervlaktewater). 
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2.3 Landelijke maatregelen catalogus 

Ten behoeve van uniformering en landelijke harmonisatie is een maatregelen catalogus 
opgesteld (DHV, 2007). Deze maatregelen catalogus omvat de volgende 7 categorieën 
van maatregelen: 
 
1. Inrichtingsmaatregelen.  
2. Beheermaatregelen.  
3. Bronmaatregelen.  
4. Immissiemaatregelen.  
5. Ruimtelijke maatregelen.  
6. Generieke maatregelen.  
7. Instrumentele maatregelen.  
 
In totaal zijn 69 maatregelen benoemd. De maatregelencatalogus is opgenomen als 
bijlage 2. De voor grondwater meest relevante maatregelen zijn opgenomen in tabel 2.1. 
De totale database met maatregelen wordt alleen digitaal opgeleverd. 
 
Er is afgesproken dat alle waterbeheerders de afgesproken codes en eenheden per 
maatregel hanteren. Dit maakt het mogelijk om maatregelen te vergelijken, te sommeren 
en aggregeren.  
 
Tabel 2.1: Voor grondwater relevante maatregelen 
ID INDEX CODE HOOFDCATEGORIE KLASSE SUBCATEGORIE EENHEID

14 14 IN14 Inrichtingsmaatregelen 3 aanpassen streefpeil [ha]

27 7 BE07 Beheermaatregelen 9 Beheren van grootschalige grondwaterverontreinigingen [ha]

29 1 BR01 Bronmaatregelen 10 verminderen emissie nutriënten landbouw [kg/jaar]
30 2 BR02 Bronmaatregelen 10 verminderen emissie zware metalen en overige microverontreinigingen landbouw [kg/jaar]
31 3 BR03 Bronmaatregelen 10 verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen landbouw [kg/jaar]
37 9 BR09 Bronmaatregelen 16 verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen stad [kg/jaar]

49 11 IM11 Immissiemaatregelen 23 saneren verontreinigde landbodem en/of grondwater [m3]

51 1 RO01 RO-maatregelen 24 wijzigen landbouwfunctie [km2]
56 6 RO06 RO-maatregelen 27 mijden risicovolle functies in grondwaterbeschermingsgebieden [#]
57 7 RO07 RO-maatregelen 27 verminderen / verplaatsen van de grondwaterwinning [#]
58 8 RO08 RO-maatregelen 27 Stopzetten van kleine winningen (campings) [#]

60 1 G01 Generieke maatregelen 29 brongericht nutrienten [kg/jr]
61 2 G02 Generieke maatregelen 29 brongericht bestrijdingsmiddelen [kg/jr]
62 3 G03 Generieke maatregelen 29 aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving [#]

64 1 S01 Instrumentele maatregelen 30 uitvoeren onderzoek [#]
65 2 S02 Instrumentele maatregelen 30 geven van voorlichting [#]
66 3 S03 Instrumentele maatregelen 30 aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving [#]
68 5 S05 Instrumentele maatregelen 30 financiele maatregelen [#]  

 
2.4 Geografische koppeling 

2.4.1 Regionale grondwaterlichamen 

Voor de in Nederland onderscheiden regionale grondwaterlichamen wordt onderscheid 
gemaakt in zandgebieden, zandgebieden met deklaag, krijt, wadden en duinen. De 
grondwaterlichamen in klei- en veengebieden zijn komen te vervallen. Aanvullend zijn 
de gebieden waar brak/zout grondwater aan het oppervlak komt als aparte brak/zout 
grondwaterlichamen aangewezen. De kleine grondwaterlichamen rond onttrekkingen 
van grondwater, bestemd voor menselijke consumptie, zijn niet afzonderlijk als 
grondwaterlichaam onderscheiden. 
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In figuur 1 (zie bijlage 1) is de indeling in grondwaterlichamen voor Nederland 
weergegeven. 
 

2.4.2 Grondwaterbeschermingsgebieden 

Voor het overzicht van drinkwaterwinningen bestemd voor menselijke consumptie is uit 
gegaan van het overzicht zoals dat in maart 2007 in het kader van de monitoring is 
samengesteld en verzonden naar de Europese Commissie (Art. 15 van de KRW). In dit 
overzicht zijn nog geen industriële onttrekkingen bestemd voor menselijke consumptie 
opgenomen. Reden was dat er begin 2007 nog geen duidelijkheid was over de exacte 
definitie van de onttrekkingen en de kwaliteit van deze waterwingebieden.  
 
In figuur 2 (bijlage 1) is een overzicht van alle drinkwaterwinningen opgenomen. Tevens 
is hierbij de begrenzing van het waterwingebied (60-dagenzone), het 
grondwaterbeschermingsgebied (meestal 25-jaarszone) en de boringsvrije zone 
aangegeven1. Het landelijk bestand bevat verder een indeling in kwetsbaarheid in 4 
klasses, de status van de winning en de geohydrologische typering. Voor deze indeling 
is gebruik gemaakt van de volgende literatuurbronnen: 
• digitaal bestand kleine grondwaterlichamen (RIZA, KRW-portal, 15 augustus 2005); 
• quick-scan risico's bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden (Royal 

Haskoning, 9s0497, 24 oktober 2006); 
• zijn de Nederlandse bronnen van drinkwater voldoende beschermd tegen 

ziekteverwekkende micro-organismen? (VEWIN/KIWA, maart 2003); 
• kaderrichtlijn Water maatregelen gericht op bescherming van grondwaterwinningen 

(VEWIN/KIWA/CLM; februari 2007) 
 
Door de provincies zijn enkele verbeteringen en actualisaties doorgegeven. In het 
bestand ontbreken echter soms nog velden. Voor de analyse van maatregelen in 2007 
is dat geen probleem. Voor het opstellen van de stroomgebiedsbeheersplannen is het 
wel belangrijk dat deze informatie aanwezig is. 
 

2.4.3 Natura 2000 gebieden 

In totaal zijn er 162 Natura 2000 gebieden die in het kader van de Habitatrichtlijn en/of 
Vogelrichtlijn een speciale Europese beschermingsstatus hebben. Vooraf is gekozen om 
de grondwaterafhankelijke Natura 2000 gebieden te beoordelen op een goede 
grondwaterstand. Bijzondere natuurgebieden die buiten de Natura 2000 gebieden 
vallen, zoals sommige natte natuurparels, vallen buiten dit overzicht. Uitgangspunt voor 
het overzicht van de Natura 2000 gebieden is de Gebiedenlijst voor getrapte aanwijzing 
Natura 2000 (LNV, juni 2006). 
 

                                                  
1 Voor de bescherming van grondwater voor drinkwateronttrekking is in de Wet milieubeheer een aantal 

verplichtingen opgenomen. Met deze wet is de verplichting tot het instellen van waterwingebieden (60-dagen zone) 
en grondwaterbeschermingsgebieden (meestal 25-jaarszone) ingevoerd. Waterwingebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden worden opgenomen in het Streekplan. Via de provinciale milieuverordeningen 
(PMV) kan binnen deze gebieden een specifiek beschermingsregime voor de kwaliteit van het grondwater worden 
vastgesteld.  
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In het overzicht van Natura 2000 gebieden is een voorzet gedaan van de 
grondwaterafhankelijkheid per gebied. Deze is gebaseerd op de rapportage 
“Achtergronddocument van EU-natuurbeleid en fondsen in Nederland”, (Bijlage 6, 
Natuurplanbureau, december 2004)2. Door enkele provincies zijn aanpassingen in deze 
indeling gemaakt. In figuur 3 (bijlage 1) zijn de Natura 2000 gebieden weergegeven. 
 

2.5 Afstemming oppervlaktewater 

Een goede afstemming met de oppervlaktewatermaatregelen is van groot belang voor 
het uitvoeren van de Ex-Ante analyse.  
 
Een goede afstemming is vooraf gerealiseerd door het maken van afspraken over één 
maatregelencatalogus en de opslag van de maatregelen in één database.  
 
Achteraf hebben we gecontroleerd of er dubbelingen in het bestand zitten. Dit is beperkt 
het geval, omdat de regionale maatregelen voor het grondwater specifiek op de 
bescherming van het grondwater gericht zijn, in kleinere gebieden. De effecten op 
oppervlaktewater zijn daarom in het algemeen gering. De grootste overlap komt voor bij 
de maatregelen in de Natura 2000 gebieden. Paragraaf 4.1 gaat hier nader op in. 
 

2.6 Technische aspecten: format en database 

De binnen dit project database gemaakte database bestaat uit de volgende velden: 
• stroomgebied; 
• provincie; 
• thema; 
• naam maatregel; 
• toelichting maatregel; 
• koppeling landelijke maatregelencatalogus; 
• naam geografische koppeling: winning, N2000, regionaal GWL.; 
• codering geografische koppeling: winning, N2000, regionaal GWL; 
• uitvoerder; 
• status; 
• tijdvak (2007-2009/2010-2015/2016-2027); 
• eenheid (stuks, ha); 
• aantal; 
• investeringskosten per eenheid; 
• grondverwervingskosten per eenheid; 
• exploitatiekosten per eenheid. 
 

                                                  
2 Deze tabel is weer een bewerking van de tabel die door Runhaar, Streefkerk, Straathof en Van Ek is opgesteld. 

De bewerking van het MNP betreft de toevoeging van de kolommen aquatisch en vochtig. Hun onderzoek maakt 
onderdeel uit van een ruimere studie die in opdracht van de directie Natuur van LNV is uitgevoerd door ECL-LNV in 
samenwerking met onder meer Staatsbosbeheer en Alterra (‘Eerste toetsing van de KRW-doelstellingen aan de 
natuurdoelstellingen van de natuurgebieden opgenomen in het Register Beschermde Gebieden). 
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Met het opstellen van de landelijke maatregelen database zijn afspraken gemaakt over 
de codering van grondwaterlichamen, maatregelen en eenheden. Hier is op 
aangesloten. Daarnaast bevat de gemaakte database een aantal extra velden 
(bijvoorbeeld de provincies, de grondwaterbeschermingsgebieden en Natura 2000 
gebieden) die niet in de landelijke KRW maatregelen database worden opgenomen.  
Met de projectdatabase kunnen daarom meer gedetailleerde analyses uitgevoerd 
worden. We raden aan om de landelijke database ook uit te breiden met deze extra 
velden. 
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3 GRONDWATER DATABASE 

3.1 Aangeleverde informatie 

Uitwerking van maatregelen vindt plaats per deelstroomgebied. De maatregelen zijn 
echter aangeleverd door de afzonderlijke provincies. Achtergrond is dat elke provincie 
een eigen afweging maakt in te nemen maatregelen en de financiering van deze 
maatregelen. De informatie is aangeleverd in verschillende periodes. Aanvankelijk was 
de uiterlijke termijn voor het aanleveren van de informatie 1 augustus 2007. Deze 
termijn is geleidelijk opgeschoven tot 1 november 2007. Verlenging van deze termijn gaf 
de provincies meer tijd voor het verder verfijnen en intern afstemmen van de 
maatregelen.  
 
Vooraf is geen strikt format gedefinieerd voor het aanleveren van de informatie. De 
ervaring uit 2006 was dat het format niet gebruikt werd of werd aangepast. Daarom is 
vooraf gevraagd in een e-mail op 18 juli 2007 en een begeleidende hoofdlijnennotitie 
(Royal Haskoning, 2007b) om de informatie aan te leveren volgens een aantal minimum 
eisen:  
• het gebruiken van de codering uit de maatregelencatalogus; 
• het gebruiken van de unieke codering voor Natura 2000 gebieden, 

grondwaterbeschermingsgebieden en grondwaterlichamen. 
 

3.2 Uitgangspunten en compleetheid aangeleverde informatie 

De aan te leveren maatregelen zijn vooraf verdeeld in vier categorieën: 
• (punt)grondwaterverontreinigingen binnen grondwaterbeschermingsgebieden; 
• nitraat en bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden; 
• verdroging in Natura 2000 gebieden; 
• maatregelen in de grote grondwaterlichamen. 
 
In sommige regio’s, met name in Zuid Nederland, zijn ook problemen met zware 
metalen. In afwachting van de definitieve drempelwaarden, en wetend dat in de praktijk 
moeilijk maatregelen zijn te nemen, zijn (nog) geen regionale maatregelen gedefinieerd. 
Dit onderwerp wordt daarom verder niet uitgewerkt in dit rapport.  
 
In bijlage 3 is per provincie een tabel opgenomen met een overzicht van de 
uitgangspunten en compleetheid van de aangeleverde informatie. 
 
Verdroging in Natura 2000 gebieden 
Door alle provincies is dezelfde systematiek gekozen. Het overzicht is gebaseerd op de 
TOP lijst verdroging. Dit zijn de door de provincies ingediende lijsten met gebieden die 
in het kader van het verdrogingsbeleid met voorrang worden aangepakt. Over deze 
lijsten is overeenstemming tussen Rijk en provincies over de benodigde financiering. 
Met de inwerkingtreding van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) ligt de 
verantwoordelijkheid voor de concrete uitvoering van de verdrogingsbestrijding bij de 
provincies. De beschikbare budgetten zijn in de praktijk vaak nog niet precies verdeeld 
over de gebieden. Daarom zijn door de verschillende provincies ruwe schattingen 
gemaakt van de verdeling over de verschillende gebieden. Het gegeven overzicht van 
grondwatermaatregelen geeft een goed overzicht van het totaal aan te nemen 
maatregelen. In de komende jaren worden de maatregelen per gebied verfijnd.  
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Onder verantwoordelijkheid van de waterschappen wordt per gebied het GGOR 
vastgesteld en worden afspraken genomen over te nemen maatregelen, kosten en de 
verdeling van de lasten. Sommige waterschappen hebben ook verdrogingsmaatregelen 
aangedragen ten behoeve van het oppervlaktewaterdatabase. Hier is dus een dubbeling 
in gegevens. Paragraaf 4.5 gaat hier nader op in. 
 
(punt)grondwaterverontreinigingen binnen grondwaterbeschermingsgebieden 
Maatregelen voor (punt)grondwaterverontreinigingen zijn door alle provincies 
aangeleverd met uitzondering van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Noord-
Brabant en Limburg hebben geen maatregelen aangeleverd, omdat het 
bodemsaneringsbeleid nog in ontwikkeling is. Deze provincies verwachten in 2008 
nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. In de Provincie Overijssel zijn de gemeentes 
Zwolle en Hengelo bevoegd gezag in het kader van de Wbb. Deze twee steden hebben 
geen toestemming gegeven om gebruik te maken van het Globis bestand. Maatregelen 
in deze twee steden ontbreken daarom.  
 
Door alle provincies is op hoofdlijnen een zelfde werkwijze gehanteerd. Op basis van 
het landelijke Globis bestand is een analyse gemaakt hoeveel gevallen van historische 
verontreinigingen binnen de grondwaterbeschermingsgebieden liggen. Op basis van 
kentallen is vervolgens geschat wat de verwachte kosten voor onderzoek en sanering 
zullen zijn. Hierbij is door iedereen dezelfde aanname gemaakt: 
• het betreffen extra maatregelen en onderzoek bovenop het standaard Nederlandse 

bodemsaneringsprogramma. Het betreft dus onderzoek naar nu nog verdachte 
locaties en daarna eventueel sanering. De maatregelen worden niet uiterlijk in 2030, 
maar al voor 2015 genomen. Het betreft dus een verandering in prioriteitstelling en 
een scherpere focus op de grondwaterbeschermingsgebieden. Maatregelen die al 
standaard worden meegenomen ten behoeve van het Landsdekkend Beeld 
bodemsaneringen vallen hier dus buiten. In de praktijk kunnen hier echter nog wel 
dubbelingen in voor komen; 

• alle kosten zijn opgenomen. In een latere fase worden afspraken gemaakt over de 
lastenverdeling tussen rijksoverheid, provincie, gemeente en bedrijven. 

 
Nitraat en bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden 
Deze vorm van maatregelen is door alle provincies opgenomen voor een selectie aan 
kwetsbare winningen. Uitzondering is de Provincie Zeeland. De winningen zijn hier 
voldoende beschermd met het bestaande beleid. 
 
Maatregelen in de grote grondwaterlichamen 
De provincies concentreren hun maatregelen op de Natura 2000 gebieden en de 
grondwaterbeschermingsgebieden. Binnen deze gebieden hebben de provincies 
bevoegdheden en mogelijkheden om maatregelen te nemen. Buiten deze gebieden 
hebben de provincies minder mogelijkheden en wordt verwezen naar het landelijke 
beleid. Toch zijn er een paar provincies die ook maatregelen in het grote 
grondwaterlichaam willen nemen. Dit is de Provincie Limburg met maatregelen voor de 
nitraat problematiek in Zuid-Limburg. Deze maatregelen moeten nog concreet worden 
uitgewerkt in overleg met het Rijk. De provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en 
Zuid-Holland nemen maatregelen gericht op bestrijdingsmiddelen buiten de 
grondwaterbeschermingsgebieden. Landelijke maatregelen zijn niet verzameld, omdat 
geen concrete nieuwe landelijke maatregelen zijn voorzien (zie verder paragraaf 4.4). 
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Kosten van de maatregelen 
Vooraf was gevraagd om de kosten als volgt aan te leveren: 
• onderscheid in investeringskosten, grondaankoop en beheerkosten; 
• kosten exclusief BTW. 
 
In de praktijk zijn de kosten op een verschillende manier aangeleverd (Bijlage 3). Kosten 
zijn soms inclusief en soms exclusief BTW aangeleverd. Dit kan binnen een provincie 
per thema verschillen. De kosten zijn precies overgenomen, zoals aangeleverd en dus 
niet gecorrigeerd voor de BTW. 
 
Kosten voor grondaankoop zijn in het algemeen niet opgenomen in de overzichten. 
Alleen de Provincie Zeeland heeft dit onderscheid gemaakt. In de meeste andere 
provincies is de precieze grondaankoop nog onzeker en niet uitgewerkt. Echter de 
provincies verwachten weinig extra aanvullende kosten voor grondaankoop (mondelinge 
mededeling RAG 22 november).  

 
Samenvattend overzicht van de compleetheid van de gegevens 
Conclusie is dat de maatregelendatabase goed dekkend is voor de belangrijkste 
grondwaterbeschermingsgebieden en Natura 2000 gebieden (tabel 3.1). De 
grondwatersaneringen ontbreken nog in Noord-Brabant, Limburg, Zwolle en Hengelo.  
 
Maatregelen voor industriële winningen zijn bij aanvang van de inventarisatie niet 
opgevraagd. Er is namelijk nog onduidelijkheid over de precieze definitie van ‘menselijk 
gebruik’. Vooruitlopend op deze discussie zijn alleen door de Provincie Utrecht al 
maatregelen aangedragen voor de industriële winningen. In andere provincies moet dit 
nog gebeuren. Met name in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland 
komen veel industriële winningen voor bestemd voor menselijke consumptie.  
 
Tabel 3.1: Samenvattend overzicht van compleetheid aan gegevens 

 Natura 2000 Saneringen N + BM 
drinkwater-
winningen 

N + BM 
industriële 
winningen 

Extra 
maatregelen in 
grote gwl 

Groningen ☺ ☺ ☺ ☻ - 
Friesland ☺ ☺ ☺ ☻ - 
Drenthe ☺ ☺ ☺ ☻ - 
Overijssel ☺ ☺ 

Zwolle/Hengelo 
☺  - 

Gelderland ☺ ☺ ☺   
Flevoland ☻ ☺ ☻ ☻ Bestrijdings 

Middelen 
Utrecht ☺ ☺ ☺ ☺ Bestrijdings 

Middelen 
Noord-Holland ☺ ☺ ☺ ☻ Bestrijdings 

Middelen  
Zuid-Holland ☺ ☺ ☺ ☻ Bestrijdings 

Middelen 
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Vervolg tabel 3.1: Samenvattend overzicht van compleetheid aan gegevens 

 Natura 2000 Saneringen N + BM 
drinkwater-
winningen 

N + BM 
industriële 
winningen 

Extra 
maatregelen in 
grote gwl 

Noord-Brabant ☺  ☺  - 
Limburg ☺  ☺  Nitraat in Zuid-

Limburg 
Zeeland ☺ ☻ ☻ ☻ - 
 
☺ Maatregelen zijn aangeleverd 

☻ Geen maatregelen nodig. Goede toestand is al bereikt of betreffende thema is niet relevant voor deze 
provincie  

 Geen maatregelen aangeleverd 

- Geen extra maatregelen aangeleverd / nodig buiten grondwaterbeschermingsgebieden 

 
 

3.3 Detailniveau van de aangeleverde informatie  

De informatie over de maatregelen is in sommige gevallen geclusterd en in sommige 
gevallen individueel aangeleverd. In tabel 3.2 is weergegeven hoe hier mee om is 
gegaan per provincie en per onderwerp.  
 
Geclusterd wil zeggen dat bijvoorbeeld de maatregelen worden genomen in alle 
kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Rijn-Oost; of maatregelen in Natura 
2000 gebieden van de eerste tranche met een sense of urgency. In dit geval zijn de 
kosten van de maatregelen door de provincie zelf of door Royal Haskoning verdeeld 
over de verschillende gebieden. Bij de verdere uitwerking in de toekomst kan daarom de 
werkelijke verdeling verschillen.  
 
Tabel 3.2: Detailniveau waarop de maatregelen zijn uitgewerkt 

 Natura 2000 Saneringen Gw-bescherming 
 

Extra maatregelen 
in  
grote gwl 

Groningen per gebied geclusterd geclusterd nvt 
Friesland geclusterd geclusterd geclusterd nvt 
Drenthe per gebied geclusterd geclusterd nvt 

Overijssel per gebied geclusterd geclusterd nvt 
Gelderland per gebied per winning per winning nvt 
Flevoland nvt per winning Nvt maatregelpakket 

Utrecht per gebied per winning per winning maatregelpakket 
Noord-Holland per gebied per winning per winning maatregelpakket 
Zuid-Holland per gebied per winning per winning maatregelpakket 

Noord-Brabant per gebied nvt geclusterd nvt 
Limburg per gebied nvt geclusterd niet uitgewerkt 
Zeeland per gebied nvt nvt nvt 
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De geclusterde maatregelen moeten allen in de toekomst nog nader worden uitgewerkt. 
De onzekerheden in kosten en aanpak zijn hier nog aanzienlijk. Maar ook voor de 
maatregelen die per individueel gebied zijn uitgewerkt, geldt dat de maatregelen in detail 
nog kunnen wijzigen. 
 
In het algemeen zijn de maatregelen in Rijn-West, Rijn-Midden en Schelde3 het meest 
gedetailleerd uitgewerkt. In de Maas, Rijn-Oost, Rijn-Noord en Eems zijn de 
maatregelen meer geclusterd uitgewerkt en zijn de onzekerheden daarom groter. 

                                                  
3 In het Schelde gebied is slechts één maatregel nodig en uitgewerkt 
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4 SAMENVATTEND OVERZICHT KRW MAATREGELEN GRONDWATER 

4.1 Maatregelen Natura2000-gebieden 

De anti-verdroging maatregelen in de Natura 2000 gebieden zijn per individueel Natura 
2000 gebied benoemd (alleen in Friesland is een geclusterde indeling toegepast). In 
tabel 4.1 is een samenvattend beeld gegeven met de totale kosten per provincie en 
aantal Natura 2000 gebieden.  
 
Tabel 4.1: Maatregelen Natura 2000 gebieden per provincie 

Provincie Aantal gebieden Totale investeringskosten tot 2015
Drenthe 6 € 24,6 milj.
Friesland 9 € 47,3 milj.
Gelderland 16 € 24,3 milj
Groningen 2 € 1,0 milj
Limburg 24 € 20,3 milj.
Noord-Brabant 13 € 42,0 milj
Noord-Holland 14 € 49,9 milj
Overijssel 15 € 33,6 milj
Utrecht 6 € 7,2 milj
Zeeland 1 € 1,8 milj
Zuid-Holland 11 € 8,4 milj
Flevoland 0 -

Totaal 117 € 260 milj  
 
Een belangrijk onderscheid in het detailniveau van de aangeleverde maatregelen is dat 
voor Rijn-Noord, Rijn-Oost, Nedereems en Maas de maatregelen zijn benoemd als 
“antiverdrogingsmaatregelen” terwijl voor Rijn-West elke afzonderlijke anti-
verdrogingsmaatregel per gebied (zoals dichten detailontwatering, verondiepen 
watergangen, plaggen, kavelruil, etc) is benoemd. 
 
In figuur 4 (bijlage 1) is op kaart gepresenteerd voor welke gebieden er maatregelen zijn 
gepland en voor welke niet. Voor de gebieden waar geen maatregelen zijn gepland is 
tevens aangegeven of deze wel of niet grondwaterafhankelijk zijn. De gebieden die wel 
als grondwaterafhankelijk zijn aangegeven, maar waar geen maatregelen voor zijn 
gepland zijn: 
• Witterveld (Drenthe), goede grondwatersituatie (niet bedreigd of aangetast); 
• Mantingerzand (Drenthe), grondwatersituatie suboptimaal maar niet bedreigend; 
• Uiterwaarden Zwarte water en vecht (Overijssel), grondwatersituatie suboptimaal 

maar niet bedreigend; 
• Uiterwaarden IJssel (Overijssel), goede grondwatersituatie (niet bedreigd of 

aangetast); 
• Borkeld (Overijssel), grondwatersituatie onbekend. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de grondwatersituatie in deze gebieden op basis van de 
analyse van de analyse van Runhaar et al (Natuurplanbureau, december 2004) 
suboptimaal of goed is.  
 
Samenvattend blijkt uit het overzicht en de figuur dat er voor de Natura 2000 gebieden 
een vrij compleet overzicht is aan maatregelen.  
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Tevens is recent door LNV beargumenteerd waarom niet alle verdroogde gebieden op 
de TOP-lijst zijn geplaatst (zie kader). 
 
Argumentatie om niet alle verdroogde Natura 2000 gebieden op de TOP lijst te zetten (LNV, 
2007) 
 
De TOP-lijsten omvatten 75% van het areaal verdroogd Natura 2000-gebied. Niet alle verdroogde 
Natura 2000-gebieden zijn opgenomen. Dit komt onder meer doordat het beschikbare budget ook 
wordt ingezet in andere EHS-gebieden. Voor een deel gaat het daarbij om gebieden waarin al 
projecten op het gebied van verdrogingsbestrijding lopen. Het is onwenselijk om die projecten te 
stoppen. Voor een ander deel betreft het gebieden die binnen dezelfde hydrologische eenheden liggen 
als de Natura 2000-gebieden op de TOP-lijsten en die in samenhang daarmee moeten worden 
aangepakt. Het is kosteneffectiever om een mix van Natura 2000 en EHS aan te pakken, dan 
uitsluitend de Natura 2000-gebieden. Andere redenen om bepaalde Natura 2000-gebieden niet in de 
lijst op te nemen zijn een gebrek aan urgentie van maatregelen tegen verdroging ter plaatse, of het feit 
dat er juist recent maatregelen tegen de verdroging zijn getroffen, waarvan de effecten nog onzeker 
zijn en dus onduidelijk is of meer maatregelen nodig zijn. 
 
Het percentage van 75% areaal verdroogd Natura 2000 gebied komt grofweg overeen 
met het percentage gebied waarvoor de maatregelen zijn benoemd.  
 

4.2 Maatregelen grondwaterbeschermingsgebieden 

4.2.1 Bodemverontreinigingen 

Rond een groot aantal drinkwaterwinningen zijn historische bodemverontreinigingen 
aanwezig, waardoor winningen zich in een matige of slechte toestand bevinden. 
Daarnaast vormen puntverontreinigingen voor veel winningen een bedreiging voor de 
goede toestand, omdat nog niet alle bekende verontreinigingen zijn aangepakt 
(gesaneerd, of beheerst) binnen de Wet Bodembeheer (Wbb locaties). Ook zijn veel 
mogelijke verontreinigingen (locaties waar risicovolle activiteiten hebben 
plaatsgevonden) nog niet onderzocht (Historisch bodembestand (Hbb)-locaties). 
 
In tabel 4.2 zijn alle maatregelen voor bodemverontreinigingen per provincie 
samengevat. In figuur 5 (bijlage 1) zijn de maatregelen per winning op kaart 
aangegeven. Hierbij is tevens aangegeven welke gemeenten in Nederland bevoegd 
gezag zijn in het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb). 
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Tabel 4.2: Maatregelen bodemverontreinigingen 
Provincie Type maatregel Aantal GWBG Totale investeringskosten tot 2015
Drenthe Onderzoek in GWBG 10 € 0,33 milj.

NO + sanering - € 1,28 milj.

Friesland Onderzoek in GWBG 8 € 0,06 milj.
NO + sanering - € 0,30 milj.

Gelderland Onderzoek in GWBG 30 € 2,50 milj.
Sanering (uitgaande van 18 gevallen) - € 4,50 milj.
Sluiten winning wordt overwogen 2 PM

Groningen Onderzoek in GWBG 3 € 0,26 milj.
NO + sanering - € 0,57 milj.

Limburg Maatregelen worden overwogen - PM

Noord-Brabant Maatregelen worden overwogen - PM

Noord-Holland - - -

Overijssel Onderzoek in GWBG (excl. Zwolle en Hengelo) 23 € 0,10 milj.
NO + sanering (excl. Zwolle en Hengelo) - € 0,46 milj.

Utrecht Onderzoek in GWBG 21 € 4,92 milj.
Onderzoek gevallen industriele winningen 3 € 0,16 milj.
Sanering (alleen Rijn-Midden: geschat op 6) - € 3,00 milj.

Zeeland Geen maatregelen vereist - -

Zuid-Holland** Onderzoek en sanering in GWBG 10 € 3,81 milj.
Totaal is EUR 7,6 milj geraamd (50% voor 2015) - -

Flevoland Aanpassen afwegingskader Wbb - -
Onderzoek + sanering* 1 € 0,35 milj.

Totaal onderzoek € 12,1 milj.
Totaal sanering € 10,5 milj.

Totaal € 22,6 milj.
*: De provincie Flevoland gaat er van uit dat deze kosten voor de provincie Gelderland zijn  
 
Op hoofdlijnen is voor de maatregelen onderscheid gemaakt in het onderzoeksgedeelte 
(archiefonderzoek, historisch onderzoek, oriënterend onderzoek) en het 
saneringsgedeelte. Het onderzoeksgedeelte is over het algemeen vrij goed te overzien 
en op kosten te ramen. Voor een deel van de te onderzoeken locaties is uiteindelijk 
nader onderzoek en mogelijk sanering vereist. Juist de kosten voor sanering kunnen 
significant zijn en het aantal gevallen is zeer onzeker.  
 
Voor deelstroomgebied Maas zijn vooralsnog geen maatregelen benoemd ten aanzien 
van bodemverontreinigingen en drinkwaterwinningen. Deze worden wel overwogen. 
Voor de provincie Noord-Holland en Zeeland blijken geen maatregelen voor 
bodemverontreinigingen noodzakelijk te zijn. 
 
Tussen de provincies onderling is een aantal verschillen waar te nemen die van belang 
zijn om te benoemen: 
• in de provincie Utrecht zijn ook voor industriële onttrekkingen maatregelen ten 

aanzien van bodemverontreinigingen benoemd; 
• in de provincie Overijssel is voor de gemeenten Zwolle en Hengelo (bevoegd gezag 

in het kader van de Wbb) het aantal te onderzoeken locaties niet meegenomen; 
• in de provincie Gelderland wordt de sluiting van twee winningen overwogen 

vanwege de status en te verwachte ontwikkeling van de waterkwaliteit als gevolg 
van onder meer bodemverontreinigingen; 

• in de provincie Utrecht (zand Rijn-West) zijn geen kosten geraamd voor sanering; 
• in de provincie Utrecht zijn alleen voor de winningen in deel van Rijn-Midden kosten 

voor sanering geraamd; 
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• in de provincie Zuid-Holland zijn kosten geraamd voor onderzoek en sanering voor 
en na 2015; Hierbij is er geen onderverdeling in kosten gemaakt voor onderzoek en 
sanering; 

• in de provincie Flevoland zijn kosten geraamd voor een bodemverontreiniging in 
Gelderland (grensoverschrijdend) en de effecten hiervan voor een 
drinkwaterwinning in Flevoland (de provincie Flevoland gaat er van uit dat deze 
kosten voor de provincie Gelderland zijn);  

• in Flevoland wordt een instrumentele maatregel voorgesteld waarbij het 
afwegingskader voor bodemverontreinigingen in grondwaterbeschermingsgebieden 
wordt aangepast. 

 
Naast de puntverontreinigingen komt in Nederland een aantal verontreinigingen voor 
van grotere schaal. Voorbeelden zijn De Kempen, Rotterdam, ’t Gooi en Apeldoorn. 
Deze verontreinigingen zijn zo groot dat ze een significante invloed kunnen hebben op 
het regionale grondwaterlichaam. Door geen van de provincies is een concrete 
uitwerking gemaakt van de aanpak van deze verontreinigingen. Voor de Kempen is wel 
door het projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) een beleidsplan 
opgesteld met een voorstel voor een effectgestuurde systeemaanpak. Het betreft een 
eerste uitwerking, waarvoor nog geen kosten in het maatregelenoverzicht zijn 
opgenomen.  
 

4.2.2 Bestrijdingsmiddelen 

De maatregelen voor bestrijdingsmiddelen zijn per provincie opgenomen in tabel 4.3. In 
figuur 6 (bijlage 1) zijn de maatregelen op kaart aangegeven.  
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Tabel 4.3: Maatregelen bestrijdingsmiddelen 
Provincie Type maatregel Aantal GWBG Periode Kosten tot 2015
Drenthe Stimulering reductie N en BM kwetsbare winningen* 6 2010-2015 € 1,0 milj.

geen maatregelen regionale GWL -

Friesland Stimulering reductie N en BM kwetsbare winningen* 1 2010-2015 € 0,04 milj.
geen maatregelen regionale GWL -

Gelderland Inzet groen-blauwe diensten GWBG 5 2010-2015 + 2016-2021 € 1,41 milj.
geen maatregelen regionale GWL -

Groningen Stimulering reductie N en BM kwetsbare winningen* 1*** 2010-2015 € 0,02 milj.
geen maatregelen regionale GWL

Limburg Verminderen emissie bestrijdingsmiddelen landbouw en stad GWBG 11 2008-2015 € 5,18 milj.
geen maatregelen regionale GWL

Noord-Brabant Verminderen emissie bestrijdingsmiddelen landbouw en stad GWBG 12 2008-2015 € 6,72 milj.
geen maatregelen regionale GWL

Noord-Holland Stimulering reductie + monitoring 1 2010-2015 € 0,72 milj.
registratie/onderzoek/stimulering reductie Duin Rijn West 2010-2015 € 0,93 milj.

Overijssel Stimulering reductie N en BM kwetsbare winningen* 15 2010-2015 € 1,17 milj.
geen maatregelen regionale GWL

Utrecht Stimulering reductie BM kwetsbare winningen 8 2010-2015 € 1,35 milj.
Stimulering en reductie BM / DOB gemeenten: Zand RW + RM 2010-2015 € 3,17 milj.

Zeeland geen maatregelen GWBG
geen maatregelen regionale GWL

Zuid-Holland registratie gebruik stad/landbouw + stimulering reductie GWBG 9 2010-2015 € 1,68 milj.
registratie/onderzoek/stimulering reductie Duin Rijn West 2010-2015 € 0,93 milj.

Flevoland geen maatregelen GWBG
Stimulering reductie BM grond- en oppervlaktewater: Zand + deklaag RM** 2010-2015 € 0,47 milj.

Totaal GWBG € 19,3 milj.
Totaal regionale GWL € 5,5 milj.

Totaal € 24,8 milj.
*: Voor deze maatregel is samenloop in de aanpak voor de reductie bestrijdingsmiddelen en nutrienten; Kosten nutrienten 50% van de totale kosten
**: Voor Flevoland is de maatregel DOB gemeenten niet in de tabel opgenomen omdat dit in Flevoland al huidige praktijk is .
***: Voor Groningen is afhankelijk van de uitkomsten van de gebiedsdossiers het aantal GWBG variabel; de kosten zijn minimum bedragen  
 
De kosten van de maatregelen zoals weergegeven in de tabel zijn bepaald door de 
jaarlijkse exploitatiekosten te vermenigvuldigen met de periode waarvoor de 
maatregelen ingezet worden.  
 
Uit het overzicht van maatregelen blijkt dat een aantal provincies voor de regionale 
grondwaterlichamen maatregelen opgegeven hebben. Het betreffen de provincies Zuid-
Holland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De andere provincies hebben alleen voor 
de drinkwaterwinningen maatregelen voorgesteld. 
 
De maatregelen voor de reductie van bestrijdingsmiddelen worden omschreven als 
stimulering reductie, verminderen emissie, inzet groen-blauwe diensten. Praktisch 
gezien zijn de maatregelen sterk afhankelijk van de problematiek en het type winning. 
Daarom is ook per winning maatwerk vereist. Samengevat kunnen deze maatregelen 
worden samengevat tot “opstellen en uitvoeren gebiedsdossier”.  
 
Tussen de provincies onderling is een aantal verschillen waar te nemen: 
• alleen door de provincie Gelderland zijn de maatregelen ook na 2015 specifiek 

benoemd en kosten voor opgenomen; 
• de stimuleringsmaatregelen in de provincie Friesland, Groningen, Drenthe en 

Overijssel hebben een onbeperkte doorlooptijd. Er zijn nu alleen kosten berekend 
voor de periode 2010-2015. Deze maatregelen zijn nog niet concreet uitgewerkt. In 
de gebiedsdossiers wordt een concrete uitwerking gemaakt van de mix van 
maatregelen gericht op nitraat en/of bestrijdingsmiddelen.  
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• de periode waarin de maatregelen worden ingezet vertoont een aantal verschillen: 
provincie Noord-Brabant en Limburg 8 jaar, provincie Gelderland 2 maal 6 jaar, 
overige provincies 6 jaar; 

• de Provincie Utrecht heeft de maatregel Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) voor 
gemeenten specifiek benoemd en kosten voor berekend. Het toepassen van DOB is 
verplicht voor professionele gebruikers van bestrijdingsmiddelen op verharding. Dit 
is de reden dat Flevoland deze maatregel juist uit het overzicht gehaald heeft. We 
raden aan om een landelijke afspraak te maken over het opnemen van DOB. 

 
4.2.3 Nutriënten  

De maatregelen voor nutriënten zijn per provincie opgenomen in tabel 4.4. In figuur 7 
(bijlage 1) zijn de maatregelen op kaart aangegeven.  
 
Tabel 4.4: Maatregelen nutriënten 
Provincie Type maatregel Aantal GWBG Periode Kosten tot 2015
Drenthe Stimulering reductie N en BM kwetsbare winningen* 6 2010-2015 € 1,0 milj.

Friesland Stimulering reductie N en BM kwetsbare winningen* 1 2010-2015 € 0,04 milj.

Gelderland Inzet groen-blauwe diensten GWBG 4 2010-2015 + 2016-2021 € 1,32 milj.

Groningen Stimulering reductie N en BM kwetsbare winningen* 1** 2010-2015 € 0,02 milj.

Limburg Reductie nutrienten landbouw Krijt Maas - 2008-2015 PM

Noord-Brabant geen maatregelen vereist

Noord-Holland geen maatregelen vereist -

Overijssel Stimulering reductie N en BM kwetsbare winningen* 15 2010-2015 € 1,17 milj.

Utrecht geen maatregelen vereist

Zeeland geen maatregelen vereist

Zuid-Holland geen maatregelen vereist

Flevoland geen maatregelen vereist
Totaal GWBG € 3,6 milj.

Totaal regionale GWL PM
Totaal € 3,6 milj.

*: Voor deze maatregel is samenloop in de aanpak voor de reductie bestrijdingsmiddelen en nutrienten; Kosten nutrienten 50% van de totale kosten
**: Voor Groningen is afhankelijk van de uitkomsten van de gebiedsdossiers het aantal GWBG variabel; de kosten zijn minimum bedragen  
 
De kosten van de maatregelen zoals weergegeven in de tabel zijn bepaald door de 
jaarlijkse exploitatiekosten te vermenigvuldigen met de periode waarvoor de 
maatregelen ingezet worden.  
 
Uit het overzicht van maatregelen blijkt dat voor een aantal provincies maatregelen 
worden voorgesteld voor de reductie van nutriënten. In Limburg heeft dit betrekking op 
het regionale grondwaterlichaam Krijt Maas. Enerzijds om de toestand van het regionale 
lichaam op orde te krijgen maar ook ten behoeve van de drinkwaterwinningen die in 
deze regio aanwezig zijn. Voor de andere provincies zijn het maatregelen specifiek voor 
de drinkwaterwinningen.  
 
Evenals bij het thema bestrijdingsmiddelen kunnen de maatregelen voor de reductie van 
nutrienten worden omschreven als “opstellen en uitvoeren gebiedsdossier (maatwerk 
per winning)”. Voor het regionale grondwaterlichaam krijt Maas zal de provincie Limburg 
samen met het Rijk initiatief nemen om de toestand te verbeteren. 
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4.3 Landelijke maatregelen  

Maatregelen ter verbetering van de grondwaterkwaliteit kunnen het meest effectief met 
landelijke maatregelen worden genomen. Er zijn nog geen concrete aanpassingen van 
het landelijk beleid bekend. Onderstaande paragraaf geeft daarom een kort resumé van 
de laatste landelijke inzichten en evaluaties. Tevens is kort aangeven wat de regionale 
wensen en aannames zijn voor een aanpassing van het rijksbeleid. 
 
Bestrijdingsmiddelen 
Tot voor kort was er nog geen goed landelijk beeld van de aanwezigheid van 
bestrijdingsmiddelen in het grondwater. Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, 
Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zeeland hebben in 2006 het 
grondwater laten onderzoeken ten behoeve van de nulmeting voor de 
KRW. Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben in 2003 en 2004 het grondwater laten 
onderzoeken. In totaal is in 701 monsters naar maximaal 103 verschillende stoffen 
gezocht (RIVM, 2007). In 207 monsters werden één of meer residuen aangetoond en in 
87 monsters waren één of meer concentraties boven de norm. De aangetroffen stoffen 
zijn het resultaat van het minder strenge toelatingsbeleid uit het verleden. 
 
De huidige toelating wordt geregeld via een beslisboom, die onder meer rekening houdt 
met het uitspoelingrisico van de stof. De verwachte concentratie mag niet hoger zijn dan 
0,1 μg/l in het grondwater; in grondwaterbeschermingsgebieden is deze 
normconcentratie 0,01 μg/l. De toelatingscriteria zijn recent aangescherpt. Maar 
momenteel zijn nog lang niet alle stoffen met de nieuwe criteria beoordeeld.  
Hoewel dit niet is onderzocht, wordt verwacht dat de nieuwe beslisboom geen invloed 
heeft op de breedte van het middelenpakket omdat de derde stap van de beslisboom 
niet is gewijzigd ten opzichte van de oude beslisboom (RIVM, 2004). In hoeverre met 
het huidige toelatingsbeleid aan de KRW doelstellingen zal worden voldaan in 2015 is 
daarom nog niet duidelijk. 
 
Voor het halen van de KRW-doelen voor bestrijdingsmiddelen wordt door de provincies 
voornamelijk vertrouwd op het landelijke toelatingsbeleid. De meeste provincies kiezen 
wel voor aanvullende stimulerende maatregelen in de grondwaterbeschermings-
gebieden. In meerdere provincies is er onduidelijkheid of en wanneer een 
trendombuiging in concentraties bestrijdingsmiddelen in het diepe grondwater is te 
verwachten. Van het Rijk wordt een uitspraak en onderbouwde analyse gevraagd. 
 
Mestbeleid 
De nieuwe meststoffenwet is op 1 januari 2006 van kracht geworden en is in lijn met de 
EU-Nitraatrichtlijn. Deze schrijft gebruiksnormen voor aan het gebruik van dierlijke mest 
en kunstmest. De Nederlandse gebruiksnormen van 2009 zijn erop gericht om 
gemiddeld over het gehele landbouwareaal aan de nitraatnorm van 50 mg/l in het 
grondwater te voldoen. Aanvullend is met de Europese Commissie afgesproken dat óók 
op de zandgronden gemiddeld aan de nitraatnorm voldaan zal worden. De nieuwe 
meststoffenwet kent geen onderscheid tussen uitspoelingsgevoelige en niet-
uitspoelingsgevoelige (zand)gronden. Hierdoor mag de nitraatnorm op een deel van het 
landbouwareaal overschreden worden.  
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Eind 2007 moet het kabinet besluiten nemen over de mate waarin de gebruiksnormen 
voor stikstof en fosfaat moeten worden aangescherpt om te voldoen aan de eisen en 
afspraken rond de Nitraatrichtlijn. De stikstofgebruiksnormen voor grasland op zand-, 
klei- en veengronden en akker- en tuinbouwgewassen op kleigronden tot en met 2009 
zijn reeds vastgesteld evenals de fosfaatgebruiksnormen tot en met 2008.  
 
In de evaluatie Meststoffenwet 2006 (MNP, 2007) is onderzocht of Nederland aan de 
nitraatnorm van 50 mg/l en de KRW oppervlaktewaternormen (de GEP’s) zal voldoen in 
2015. De analyse was gericht op het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater. Een 
analyse in het diepe grondwater ontbrak. De conclusie voor het ondiepe grondwater is 
dat met een globaal generieke aanscherping met 10% van de stikstof gebruiksnormen 
daalt de gemiddelde nitraatconcentratie in het zandgebied van 81 mg/l tussen 2003 en 
2005 naar 57 mg/l in de periode 2010-2015. Als de Nitraatrichtlijn Nederland afrekent op 
de gemiddelde nitraatconcentraties in KRW-grondwaterlichamen dan is het zeker dat de 
regio Maas – zand de EU-nitraatnorm met ruim 30 mg/l zal blijven overschrijden in het 
ondiepe grondwater. De opgave voor het halen van de doelstellingen in het 
oppervlaktewater is, vooral wat betreft fosfaat, nog veel groter.  
 
In het algemeen wordt het huidige mestbeleid als voldoende gezien voor het halen van 
de 50 mg/l doelstelling in het diepere grondwater op regionale schaal. Binnen de 
kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden op de hoge zandgronden worden extra 
maatregelen overwogen. De Provincie Limburg is de enige provincie die verwacht dat 
de doelstellingen niet in het regionale grondwaterlichaam (Krijt-Maas) gehaald zullen 
worden. Hierover is overleg gevoerd met het Rijk, maar dit heeft nog niet tot concrete 
afspraken en maatregelen geleid. 
 
Diffuse bronnenbeleid 
Op basis van de Toekomstagenda Milieu (VROM, 2006) wordt in 2007 het 
uitvoeringsprogramma diffuse bronnen opgesteld. Bij het schrijven van dit rapport was 
de inhoud van dit programma nog niet bekend.  
 
Voor de regio’s is het diffuse bronnen beleid van minder belang voor het halen van de 
KRW doelen.  
 

4.4 Maatregelen invloed grondwater op oppervlaktewater 

Diverse landelijke en regionale studies geven aan dat het grondwater een substantiële 
bijdrage levert aan de verontreiniging van het oppervlaktewater. Vooral de belastingen 
met nutriënten kan een probleem vormen voor het halen van de KRW doelen in het 
oppervlaktewater. Het mestbeleid bepaalt dat de bemestingsnormen in 2009 gericht zijn 
op het realiseren van de norm van 50 milligram voor nitraat in het oppervlaktewater en 
het bovenste grondwater zodat Nederland voldoet aan de Nitraatrichtlijn.  
 
Binnen de KRW zijn oppervlaktewaterlichamen getypeerd en hebben per type 
afzonderlijke doelstellingen, die hoger of lager kunnen zijn dan landelijke normen.  
 
Er zijn door de provincies geen maatregelen benoemd die specifiek het effect van de 
belasting van het grondwater op oppervlaktewater aan de orde stellen.  
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De insteek is dat in nauwe samenwerking met de oppervlaktewaterbeheerders de 
knelpunten in beeld worden gebracht waarbij specifiek de bijdrage van het grondwater 
de doelstellingen van het oppervlaktewater in de weg staat. Daarom zijn er ook geen 
maatregelen opgenomen om de fosfaatbelasting naar het oppervlaktewater te 
verminderen. De aanpak wordt overgelaten aan de waterschappen. 
 
Vooralsnog is er nog onvoldoende inzicht in deze problematiek waardoor er (nog) geen 
regionale maatregelen zijn benoemd. 
 

4.5 Periode waarbinnen de maatregelen worden genomen 

In de database is opgenomen, wanneer de maatregelen worden genomen: 
• 2007 - 2009 (de periode voor het SGBP) 
• 2009 - 2015 (eerste SGBP) 
• 2015 - 2027 (tweede en derde SGBP) 
 
Het overgrote deel van de maatregelen wordt uitgevoerd in de periode 2009 - 2015. 
Alleen de provincies Noord-Brabant en Limburg hebben al stimuleringsmaatregelen ten 
behoeve van het bestrijdingsmiddelen opgenomen in de periode 2007 – 2009. De 
Provincie Gelderland en Zuid-Holland zijn de enige die specifiek maatregelen hebben 
opgenomen en begroot voor de periode na 2015. Dit betekent niet dat de overige 
provincies geen maatregelen na 2015 zullen nemen. Deze moeten nog later uitgewerkt 
worden. 
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4.6 Samenvattend overzicht kosten 

De totale kosten worden samengevat in tabel 4.5. Ten eerste valt op dat de totale 
kosten ten opzichte van eerdere schattingen lager zijn dan de regionale schattingen die 
in 2006 zijn gemaakt (Royal Haskoning, 2006b). De totale kosten bedragen € 311 
miljoen. Wanneer deze kosten worden verdeeld over de jaren 2008-2015 betekent dit 
een jaarlijkse investering van € 40 miljoen. In vergelijking met de voorlopige kosten voor 
de KRW maatregelen in het oppervlaktewater zijn dit erg lage kosten. Daarbij moet 
aangetekend worden dat de grootste kostenpot, de verdrogingmaatregelen in de Natura 
2000 gebieden al geraamd zijn in de TOP lijsten en de ILG begrotingen. Alleen de 
kosten voor de overige drie categorieën zijn nieuw en nog niet eerder gepland.  
 

Tabel 4.5: Totale kosten per provincie voor het gehele maatregelenpakket (in miljoen €) 

 Natura 2000 Saneringen Bestrijdings 
middelen  

Nitraat TOTAAL 

Groningen 1,0 0,83 0,02 0,02 1,9 
Friesland 47,3 0,36 0,04 0,04 47,7 
Drenthe 24,6 1,61 1,0 1,0 28,2 
Overijssel 33,6 0,56 1,17 1,17 36,5 
Gelderland 24,3 7,0 1,41 1,32 34,0 
Flevoland 0 0,35* 0,47 0 0,8 
Utrecht 7,2 8,08 4,52 0 19,8 
Noord-Holland 49,9 0 1,65 0 51,6 
Zuid-Holland 8,4 3,81 2,61 0 14,8 
Noord-Brabant 42,0 PM 6,72 0 48,7 
Limburg 20,3 PM 5,18 PM 25,5 
Zeeland 1,8 0 0 0 1,8 
      
Subtotaal 260 22,6 24,8 3,6 311 
      
TOTAAL 311 
*: De provincie Flevoland gaat er van uit dat deze kosten voor de provincie Gelderland zijn 
 
De kosten lijken aan de ene kant dus mee te vallen. Aan de andere kant ontbreken nog 
de meest complexe maatregelen. Deze blijven als laatste hangen in de uitwerking. Dit is 
bijvoorbeeld (1) de aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen (De Kempen, 
Rotterdam, ’t Gooi en Apeldoorn), (2) het sluiten en realloceren van 
grondwaterwinningen (in kader van verdrogingsaanpak of vanwege problemen met 
verontreinigingen), (3) maatregelen rond industriële winningen, (4) de aanpak van de 
regionale nitraat problemen in Zuid Limburg, (5) de kosten van grondaankoop, (6) te 
maken kosten door gemeenten voor de reductie van bestrijdingsmiddelen. Deze 
maatregelen zijn in de meeste provincies niet opgenomen. Juist met deze maatregelen 
kunnen hoge kosten gemoeid zijn. 
 

4.7 Worden de doelen gehaald in 2015? 

Aan elke provincie is gevraagd of verwacht wordt dat met de genomen maatregelen de 
KRW-doelen gehaald gaan worden. De uitkomst hiervan is samengevat in tabel 4.6. 
Moeilijkheid bij het invullen voor de provincies was het ontbreken van een eenduidige en 
heldere definitie van de goede toestand per thema.  
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Op basis van het bijgeleverde commentaar hebben wij zelf een interpretatie van de 
resultaten gemaakt. Het tussenresultaat is voorgelegd aan het Regionaal 
Afstemmingsoverleg Grondwater op 22 november 2007.  
 
Tabel 4.6: Verwachting of de doelen gehaald worden 

 Natura 2000 Saneringen Bestrijdings 
middelen  

Nitraat 

Groningen  ☻ ☻ ☻ 
Friesland  ☻ ☻ ☻ 
Drenthe  ☻  ☻ 
Overijssel  ☻   
Gelderland ☻    
Flevoland ☻ ☻ ☻ ☻ 
Utrecht  ☻ ☻ ☻ 
Noord-Holland ☻ ☻ ☻ ☻ 
Zuid-Holland ☻   ☻ 
Noord-Brabant ☻ ☻ ☻ ☻ 
Limburg ☻ ☻ ☻  
Zeeland ☻ ☻  ☻ 
Zeeland heeft geen regionale maatregelen voor bestrijdingsmiddelen aangeleverd, omdat dit geregeld moet worden 
via het generieke toelatingsbeleid 

☻ Goede toestand verwacht in 2015 door het nemen van maatregelen 
 ☻ Goede toestand al bereikt of probleem doet zich niet voor  
 ☻ Goede toestand waarschijnlijk verwacht in 2015 

 Nog geen goede toestand verwacht 
 
De resultaten van tabel 4.6 moeten niet te absoluut geïnterpreteerd worden. Er zijn 
interpretatieverschillen (tabel 4.7). Daarom raden we aan om landelijke eenduidige 
afspraken te maken over de definitie van de goede toestand. 
 
Tabel 4.7: Voorbeelden van interpretatieverschillen in het halen van de doelen 

 Minst streng  Meest Streng 
Natura 2000 Maatregelen zijn 

genomen 
Verdroging is verminderd Ontwikkeldoel wordt 

gehaald 
Saneringen Vooronderzoek is 

uitgevoerd 
Onderzoek en saneringen 
zijn gestart 

Sanering is afgerond 

Bestrijdingsmiddelen Grote grondwaterlichaam 
voldoet 

Meeste 
drinkwaterwinningen 
voldoen 

Alle drinkwaterwinningen 
voldoen  

Nitraat Grote grondwaterlichaam 
voldoet 

Meeste 
drinkwaterwinningen 
voldoen 

Alle drinkwaterwinningen 
voldoen  

 
Natura 2000 
De Natura 2000 doelen worden in de noordelijke provincies niet overal gehaald. Reden 
is dat niet in alle grondwaterafhankelijke Natura 2000 gebieden maatregelen zijn 
gepland in de periode tot 2010 (zie figuur 4). Bij het opstellen van de TOP-lijst is 
namelijk niet altijd de hoogste prioriteit aan Natura 2000 gebieden gegeven (zie tekst 
kader blz 15). In de andere provincies wordt wel verwacht dat al in 2015 de benodigde 
maatregelen genomen zijn om de verdroging in het gebied tegen te gaan. 
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Grondwatersaneringen 
De meeste provincies verwachten dat de doelen voor grondwatersanering gehaald 
zullen worden. Dit geldt ook voor de provincies Noord-Brabant en Limburg, waar nog 
gestart moet worden met de uitwerking. Dat de doelen gehaald zullen worden moet 
gelezen worden als het afronden van het traject van onderzoek en uitvoeren van 
maatregelen. Gezien de trage reactietijd van het grondwatersysteem kan het langer dan 
2015 duren voordat resultaat geboekt wordt. Alleen in Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland 
en (misschien) in Flevoland wordt verwacht dat de maatregelen nog in de periode na 
2015 zullen worden uitgevoerd. Deze maatregelen zijn echter niet specifiek benoemd en 
in de maatregelen-database opgenomen. 
 
Bestrijdingsmiddelen 
De meeste provincies verwachten dat de doelen in 2015 niet gehaald zullen worden. 
Reden is dat niet bekend is wat de effecten van het landelijke toelatingsbeleid precies 
zijn en wanneer een trendombuiging te verwachten is. De provincies Noord-Brabant en 
Limburg zijn meer positief en verwachten wel aan de doelen te voldoen. Achterliggende 
reden is mogelijk dat in deze provincies veel is en zal worden geïnvesteerd in 
stimuleringsmaatregelen.  
 
Nitraat  
De meeste provincies verwachten dat de doelstelling voor nitraat niet worden gehaald. 
In het algemeen zijn dit de provincies op de hogere zandgronden waar de meest 
kwetsbare grondwaterwinningen liggen. Uitzondering is Noord-Brabant, met kwetsbare 
zandgronden, die wel verwacht de doelen in 2015 te halen. In de Provincie Limburg zal 
de kwaliteit van het regionale grondwaterlichaam Krijt-Maas, vanwege de kwetsbaarheid 
van de ondergrond (kalksteen), waarschijnlijk nog boven de norm van 50 mg/l zitten.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Conclusie: aangeleverde informatie is redelijk compleet en vergelijkbaar 
De aangeleverde informatie is redelijk compleet. Alle provincies hebben maatregelen 
aangeleverd en voor de meeste onderwerpen is een zelfde systematiek gehanteerd. Het 
maatregelenoverzicht geeft daarom een goed beeld van de voorgenomen maatregelen 
en bijbehorende kosten op hoofdlijnen. De maatregelen zijn opgenomen in de landelijke 
database met alle KRW maatregelen conform het SGBP format. De gemaakte database 
is daarom een goede basis voor de verdere uitwerking van de 
stroomgebiedsbeheerplannen in 2008. 
 
Aanbeveling: verdere aanvulling en detaillering van de maatregelen is nodig 
In de aangeleverde set met maatregelen ontbreken nog maatregelen. Daarom kunnen 
de totale kosten nog hoger uitvallen. Vooral, omdat sommige grootschalige en nog 
moeilijk in te schatten maatregelen, niet in het overzicht zijn opgenomen. Dit is 
bijvoorbeeld (1) de aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen (De Kempen, 
Rotterdam, ’t Gooi en Apeldoorn), (2) het sluiten en realloceren van 
grondwaterwinningen (in kader van verdrogingsaanpak of vanwege problemen met 
verontreinigingen), (3) maatregelen rond industriële winningen, (4) de aanpak van de 
regionale nitraat problemen in Zuid Limburg, (5) de kosten van grondaankoop, (6) te 
maken kosten door gemeenten voor de reductie van bestrijdingsmiddelen. Juist met 
deze maatregelen kunnen hoge kosten gemoeid zijn. Daarnaast ontbreken nog de 
kosten van de grondwatersaneringen in Noord-Brabant, Limburg, Zwolle en Hengelo. 
Naast het aanvullen van de maatregelen is een verdere detaillering nodig, zodat de 
kosten meer nauwkeurig geschat kunnen worden. Dit geldt vooral voor de 
deelstroomgebieden Maas, Rijn-Oost, Rijn-Noord en Eems. Kosten moeten meer 
eenduidig bepaald worden. Op dit moment worden (ook binnen deelstroomgebieden) 
zowel getallen inclusief als exclusief BTW gebruikt. Naast het verbeteren van de 
maatregelen kunnen ook de onderliggende gegevens over de Natura-2000 gebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden verbeterd worden. In deze bestanden zitten nu nog 
gaten en inconsistenties.  
 
Conclusie: kosten zijn beperkt en voor het grootste gedeelte al begroot 
De totale kosten voor de KRW-maatregelen (inclusief de maatregelen voor Natura 2000 
gebieden) bedragen € 311 miljoen. Wanneer deze kosten worden verdeeld over de 
jaren 2008-2015 betekent dit een jaarlijkse investering van € 40 miljoen. In vergelijking 
met de voorlopige kosten voor de KRW maatregelen in het oppervlaktewater en de 
eerder gemaakte schattingen in 2006 zijn dit relatief lage kosten. De grootste kostenpost 
(€ 266 miljoen) is voor de anti-verdrogingmaatregelen in de Natura 2000 gebieden en 
deze zijn al geraamd in de TOP lijsten en de ILG begrotingen. Alleen de kosten voor de 
overige drie categorieën zijn nieuw en nog niet eerder gepland. Aan de andere kant 
ontbreken nog enkele belangrijke en omvangrijke maatregelen (zie voorgaande 
aanbeveling). 
 
Aanbeveling: in verdere uitwerking concentreren op de grote kostenposten 
De nu ingeschatte kosten van maatregelen zijn beperkt. Een verdere detaillering van 
deze kosten heeft voor het landelijk overzicht weinig meerwaarde. We raden aan om 
vooral te concentreren op de grote nog openstaande kostenposten (zie voorgaande 
aanbeveling). Aanpassingen voor de ex-ante evaluatie zijn waarschijnlijk nog mogelijk 
tot januari 2008, omdat ook nog veel detailinformatie over de 
oppervlaktewatermaatregelen mist. 
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Conclusie: al veel doelen worden gehaald in 2015. Bestrijdingsmiddelen en nitraat 
zijn het grootste knelpunt 
Ongeveer de helft van de grondwaterdoelen (tabel 4.6) lijken in 2015 gehaald te 
worden. Vooral over het onderwerp Natura 2000 (geregeld via de TOP lijsten) en de 
bodemsaneringen (een overzienbare opgave) is men optimistisch. De doelen voor 
bestrijdingsmiddelen en nitraat (in Hoog Nederland) worden in de meerderheid niet 
gehaald. Dit heeft er mee te maken dat er onvoldoende zicht en vertrouwen is in de 
resultaten van het landelijke beleid. De provincies zien hun eigen inspanning vooral als 
een ‘schepje er boven op’, maar weten niet in hoeverre het landelijke beleid voldoet om 
de doelen te halen. 
 
Aanbeveling: landelijke maatregelen en regionale maatregelen voor 
bestrijdingsmiddelen en nitraat/fosfaat beter op elkaar aansluiten. 
Provincies hebben nu nog onvoldoende zicht op de effecten van zowel het landelijke 
toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen als het landelijk mestbeleid. In de onlangs 
verschenen evaluatie Meststoffenwet 2006 (MNP, 2006) komen de effecten op het 
diepe grondwater niet aan bod. We raden het Rijk aan om een helder overzicht te geven 
van de verwachte resultaten van het voorgenomen beleid in 2015. De provincies kunnen 
vervolgens hun beleid hier beter op af stemmen. Bij het definiëren van maatregelen 
gericht op nutriënten dient ook rekening te worden gehouden met de 
oppervlaktewaterdoelstellingen. In het huidige grondwater overzicht ontbreekt namelijk 
nog een geïntegreerde aanpak van maatregelen in het gehele watersysteem. Met deze 
geïntegreerde aanpak kan de problematiek van uitspoelende fosfaatgronden naar het 
oppervlaktewater ook beter worden opgepakt. 
 
Aanbeveling: het maken van eenduidige definities van de goede toestand 
Het is nog niet mogelijk om harde conclusies te trekken over het halen van de KRW 
grondwaterdoelstellingen. Hiervoor is het nodig om eenduidige definities op te stellen 
van de goede toestand voor grondwaterkwantiteit en kwaliteit.  
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ID INDEX CODE HOOFDCATEGORIE KLASSE SUBCATEGORIE EENHEID
1 1 IN01 Inrichtingsmaatregelen 1 vasthouden water in haarvaten van het systeem [km]
2 2 IN02 Inrichtingsmaatregelen 1 omleiden/scheiden waterstromen [#]
3 3 IN03 Inrichtingsmaatregelen 1 invoeren/wijzigen doorspoelen [#]
4 4 IN04 Inrichtingsmaatregelen 2 verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO < 3 m [km]
5 5 IN05 Inrichtingsmaatregelen 2 verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, 3m < NVO < 10 m [km]
6 6 IN06 Inrichtingsmaatregelen 2 verbreden (snel) stromend water/ hermeanderen , NVO >10 m [km]
7 7 IN07 Inrichtingsmaatregelen 2 verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO < 3 m [km]
8 8 IN08 Inrichtingsmaatregelen 2 verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: 3m < NVO < 10 m [km]
9 9 IN09 Inrichtingsmaatregelen 2 verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO >10 m [km]

10 10 IN10 Inrichtingsmaatregelen 2 verbreden watergang/-systeem : aansluiten wetland [ha]
11 11 IN11 Inrichtingsmaatregelen 2 aanleg nevengeul [km]
12 12 IN12 Inrichtingsmaatregelen 3 verdiepen watergang/-systeem  (overdimensioneren) [m3]
13 13 IN13 Inrichtingsmaatregelen 3 verondiepen watergang/-systeem [m3]
14 14 IN14 Inrichtingsmaatregelen 3 aanpassen streefpeil [ha]
15 15 IN15 Inrichtingsmaatregelen 4 Vispasseerbaar maken kunstwerken [#]
16 16 IN16 Inrichtingsmaatregelen 4 verwijderen stuw [#]
17 17 IN17 Inrichtingsmaatregelen 4 aanleg speciale leefgebieden voor vis [#]
18 18 IN18 Inrichtingsmaatregelen 4 aanleg speciale leefgebieden flora en fauna [#]
19 19 IN19 Inrichtingsmaatregelen 5 aanleg zuiveringsmoeras [ha]
20 20 IN20 Inrichtingsmaatregelen 5 overig ??

21 1 BE01 Beheermaatregelen 6 uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer [ha]
22 2 BE02 Beheermaatregelen 6 uitvoeren actief vegetatiebeheer (enten, zaaien, planten) [ha]
23 3 BE03 Beheermaatregelen 6 uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water & natte oever) [ha]
24 4 BE04 Beheermaatregelen 7 Verwijderen eutrofe bagger [ha]
25 5 BE05 Beheermaatregelen 7 verwijderen vervuilde bagger (m.u.v. eutrofe bagger) [ha]
26 6 BE06 Beheermaatregelen 8 aanpassen begroeiing langs water [ha]
27 7 BE07 Beheermaatregelen 9 Beheren van grootschalige grondwaterverontreinigingen [ha]
28 8 BE08 Beheermaatregelen 9 overig ??

29 1 BR01 Bronmaatregelen 10 verminderen emissie nutriënten landbouw [kg/jaar]
30 2 BR02 Bronmaatregelen 10 verminderen emissie zware metalen en overige microverontreinigingen landbouw [kg/jaar]
31 3 BR03 Bronmaatregelen 10 verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen landbouw [kg/jaar]
32 4 BR04 Bronmaatregelen 11 verminderen emissie scheepvaart [kg/jaar]
33 5 BR05 Bronmaatregelen 12 verminderen emissie verkeer [kg/jaar]
34 6 BR06 Bronmaatregelen 13 verminderen diffuse emissie industrie [kg/jaar]
35 7 BR07 Bronmaatregelen 14 saneren uitlogende oeverbescherming [km]
36 8 BR08 Bronmaatregelen 15 verminderen emissies bouwmaterialen [kg/jaar]
37 9 BR09 Bronmaatregelen 16 verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen stad [kg/jaar]
38 10 BR10 Bronmaatregelen 17 overig ??

39 1 IM01 Immissiemaatregelen 18 verminderen belasting RWZI - nutrienten [%]
40 2 IM02 Immissiemaatregelen 18 verminderen belasting RWZI - overige stoffen [%]
41 3 IM03 Immissiemaatregelen 19 aanpakken overstorten gemengde stelsels [#]
42 4 IM04 Immissiemaatregelen 20 zuiveren + afkoppelen verhard oppervlak [km2]
43 5 IM05 Immissiemaatregelen 21 herstellen lekke riolen [km]
44 6 IM06 Immissiemaatregelen 21 opheffen ongezuiverde lozingen [%]
45 7 IM07 Immissiemaatregelen 22 spuitvrije zones [ha]
46 8 IM08 Immissiemaatregelen 22 mestvrije zones [ha]
47 9 IM09 Immissiemaatregelen 23 aanleg zuiveringsmoeras bij lozings- en/of innamepunt [ha]
48 10 IM10 Immissiemaatregelen 23 saneren verontreinigde landbodems [ha]
49 11 IM11 Immissiemaatregelen 23 saneren verontreinigde landbodem en/of grondwater [m3]
50 12 IM12 Immissiemaatregelen 23 overig ??

51 1 RO01 RO-maatregelen 24 wijzigen landbouwfunctie [km2]
52 2 RO02 RO-maatregelen 25 beperken recreatie ??
53 3 RO03 RO-maatregelen 25 beperken scheepvaart ??
54 4 RO04 RO-maatregelen 25 wijzigen visserij ??
55 5 RO05 RO-maatregelen 26 wijzigen stedelijke functie [#]
56 6 RO06 RO-maatregelen 27 mijden risicovolle functies in grondwaterbeschermingsgebieden [#]
57 7 RO07 RO-maatregelen 27 verminderen / verplaatsen van de grondwaterwinning [#]
58 8 RO08 RO-maatregelen 27 Stopzetten van kleine winningen (campings) [#]
59 9 RO09 RO-maatregelen 28 overig ??

60 1 G01 Generieke maatregelen 29 brongericht nutrienten [kg/jr]
61 2 G02 Generieke maatregelen 29 brongericht bestrijdingsmiddelen [kg/jr]
62 3 G03 Generieke maatregelen 29 aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving [#]
63 4 G04 Generieke maatregelen 29 overig ??

64 1 S01 Instrumentele maatregelen 30 uitvoeren onderzoek [#]
65 2 S02 Instrumentele maatregelen 30 geven van voorlichting [#]
66 3 S03 Instrumentele maatregelen 30 aanpassen/introduceren (nieuwe) wetgeving [#]
67 4 S04 Instrumentele maatregelen 30 opstellen nieuw plan [#]
68 5 S05 Instrumentele maatregelen 30 financiele maatregelen [#]
69 6 S06 Instrumentele maatregelen 30 overig [#]
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Overzicht compleetheid en uitgangspunten

Provincie
Strooomgebied
Opnamedatum
Contactpersoon

Natura 2000 Bodemverontreinigingen Bestrijdingsmiddelen Meststoffen (Nitraat)

Worden de doelen gehaald in 2015? Waarschijnlijk wel ? Nee Ja

Tijdvak
Maatregelen gepland 2007-2009? Nee ? ? ?
Maatregelen gepland 2010-2015? Ja ? ? ?
Maatregelen gepland 2016-2027? Nee ? ? ?

Kosten 
Zijn de kosten van de maatregelen verdeeld over de tijdvakken? Nee ? ? ?
Zijn de inv.kosten van maatregelen incl/excl. grondaankoop? Inclusief nvt ? ?
Zijn de investeringskosten incl/excl BTW Exclusief ? ? ?
Is het aantal ha van grondaankoop/wijziging functie globaal bekend? Ja nvt ? ?

Zijn de maatregelen uitgewerkt per indiv. gebied / winning of geclusterd? per gebied ? ? ?
Wat is de status van de maatregel (begroot/gepland/nieuw)? Gepland ? ? ?
Zouden de maatregelen genomen zijn als er geen KRW was? Ja ? ? ?
Is het overzicht compleet of worden nog extra maatregelen voorzien? Ja, compleet ? ? ?

Opmerkingen?
Voor bestrijdingsmiddelen en meststoffen wordt het landelijk beleid aangehouden. Nitraat is nu al geen probleem. 
Voor de bestrijdingsmiddelen verwachten we dat in 2015 nog niet aan de doelen kan worden voldaan vanwege de lange verblijftijd.
Bodemverontreinigingen zijn er wel en worden ook aangepakt, maar niet in relatie tot de KRW.

Lein Kaland

Maatregelen grondwater

Zeeland
Schelde
7 november 2007
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Overzicht compleetheid en uitgangspunten

Provincie
Strooomgebied
Opnamedatum
Contactpersoon

Natura 2000 Bodemverontreinigingen Bestrijdingsmiddelen Meststoffen (Nitraat)

Worden de doelen gehaald in 2015? Nee Ja Ja Ja

Tijdvak
Maatregelen gepland 2007-2009? Ja Ja Ja Ja
Maatregelen gepland 2010-2015? Ja Ja Ja Ja
Maatregelen gepland 2016-2027? Ja Ja Nee Nee

Kosten 
Zijn de kosten van de maatregelen verdeeld over de tijdvakken? Ja Ja Ja Ja
Zijn de inv.kosten van maatregelen incl/excl. grondaankoop? Inclusief nvt ? ?
Zijn de investeringskosten incl/excl BTW Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief
Is het aantal ha van grondaankoop/wijziging functie globaal bekend? Nee nvt ? ?

Zijn de maatregelen uitgewerkt per indiv. gebied / winning of geclusterd? per gebied per winning geclusterd per winning
Wat is de status van de maatregel (begroot/gepland/nieuw)? Gepland Gepland Nieuw Nieuw
Zouden de maatregelen genomen zijn als er geen KRW was? Ja Ja Nee Nee
Is het overzicht compleet of worden nog extra maatregelen voorzien? Ja, compleet Ja, compleet Ja, compleet Ja, compleet

Opmerkingen?
qua tijdvak is alleen onderscheid gemaakt tussen periode vóór 2015 en 2016-2027

Maatregelen grondwater

Utrecht
Rijn-Midden en Rijn-West
14 november 2007
Hans van Eijk
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Overzicht compleetheid en uitgangspunten

Provincie
Strooomgebied
Opnamedatum
Contactpersoon

Natura 2000 Bodemverontreinigingen Bestrijdingsmiddelen Meststoffen (Nitraat)

Worden de doelen gehaald in 2015? Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk wel Ja

Tijdvak
Maatregelen gepland 2007-2009? Ja Ja Ja Ja
Maatregelen gepland 2010-2015? Ja Ja Ja Ja
Maatregelen gepland 2016-2027? Nee Nee Nee Nee

Kosten 
Zijn de kosten van de maatregelen verdeeld over de tijdvakken? Nee Nee Nee Nee
Zijn de inv.kosten van maatregelen incl/excl. grondaankoop? Exclusief nvt Exclusief Exclusief
Zijn de investeringskosten incl/excl BTW Exclusief Exclusief Exclusief Exclusief
Is het aantal ha van grondaankoop/wijziging functie globaal bekend? Ja nvt Nee Nee

Zijn de maatregelen uitgewerkt per indiv. gebied / winning of geclusterd? per gebied per winning geclusterd geclusterd
Wat is de status van de maatregel (begroot/gepland/nieuw)? Begroot Gepland Nieuw Nieuw
Zouden de maatregelen genomen zijn als er geen KRW was? Ja Ja Gedeeltelijk Gedeeltelijk
Is het overzicht compleet of worden nog extra maatregelen voorzien? Nee, incompleet Ja, compleet Ja, compleet Ja, compleet

Opmerkingen?
De maatregelen zoals die tot nu toe namens ons door de Grontmij zijn aangeleverd voor de Nota zijn nog niet compleet. Ik heb de tabel ingevuld op basis van een recente bespreking
We hebben geen onderscheid gemaakt in de periode 2007 - 2009, alleen maatregelen tot 2015 gedefinieerd
Voor nitraat hebben wij geen maatregelen opgenomen, wel voor meststoffen in het algemeen
Voor Natura2000 overwegen we nog maatregelen voor waterkwaliteit

Maatregelen grondwater

Noord-Holland
Rijn-West
5 november 2007
Amber Kreleger
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Overzicht compleetheid en uitgangspunten

Provincie
Strooomgebied
Opnamedatum
Contactpersoon

Natura 2000 Bodemverontreinigingen Bestrijdingsmiddelen Meststoffen (Nitraat)

Worden de doelen gehaald in 2015? Waarschijnlijk wel Nee Nee Ja

Tijdvak
Maatregelen gepland 2007-2009? Ja Ja Ja Nee
Maatregelen gepland 2010-2015? Ja Ja Ja Nee
Maatregelen gepland 2016-2027? Ja Ja Nee Nee

Kosten 
Zijn de kosten van de maatregelen verdeeld over de tijdvakken? Ja Ja Ja nvt
Zijn de inv.kosten van maatregelen incl/excl. grondaankoop? Inclusief nvt nvt nvt
Zijn de investeringskosten incl/excl BTW Exclusief Inclusief Exclusief nvt
Is het aantal ha van grondaankoop/wijziging functie globaal bekend? Nee nvt nvt nvt

Zijn de maatregelen uitgewerkt per indiv. gebied / winning of geclusterd? per gebied per winning per winning nvt
Wat is de status van de maatregel (begroot/gepland/nieuw)? Gepland Nieuw Nieuw nvt
Zouden de maatregelen genomen zijn als er geen KRW was? Ja Ja Nee nvt
Is het overzicht compleet of worden nog extra maatregelen voorzien? Ja, compleet Ja, compleet Ja, compleet nvt

Opmerkingen?

natura 2000 is compleet voor zover we kunnen overzien
natura 2000 gebieden zijn zowel gepland als begroot als nieuw

Roel van Binsbergen

Maatregelen grondwater

Provincie Zuid-Holland
Rijn-West
9 november 2007
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Overzicht compleetheid en uitgangspunten

Provincie
Strooomgebied
Opnamedatum
Contactpersoon

Natura 2000 Bodemverontreinigingen Bestrijdingsmiddelen Meststoffen (Nitraat)

Worden de doelen gehaald in 2015? Ja Ja Ja Nee

Tijdvak
Maatregelen gepland 2007-2009? Ja Nee Ja Nee
Maatregelen gepland 2010-2015? Ja Nee Ja ?
Maatregelen gepland 2016-2027? Nee Nee Nee ?

Kosten 
Zijn de kosten van de maatregelen verdeeld over de tijdvakken? Ja ? Ja Nee
Zijn de inv.kosten van maatregelen incl/excl. grondaankoop? Exclusief nvt Inclusief ?
Zijn de investeringskosten incl/excl BTW Exclusief ? Inclusief ?
Is het aantal ha van grondaankoop/wijziging functie globaal bekend? Ja nvt Ja ?

Zijn de maatregelen uitgewerkt per indiv. gebied / winning of geclusterd? per gebied ? per winning ?
Wat is de status van de maatregel (begroot/gepland/nieuw)? Gepland ? Gepland ?
Zouden de maatregelen genomen zijn als er geen KRW was? Ja ? Ja ?
Is het overzicht compleet of worden nog extra maatregelen voorzien? Nee, incompleet ? Ja, compleet ?

Opmerkingen?
Natura2000: Overzicht nog niet compleet omdat de uitwerking GGOR/beheerplannen nog niet voor alle Natura2000-gebieden gereed is.
Bodemverontreinigingen: inzicht in het effect van bodemverontreinigingen op onttrekkingen voor menselijke consumptie ontbreekt nog en dus ook op mogelijke maatregelen
Bestrijdingsmiddelen: doelen voor ed grondwaterlichamen worden gehaald, mogelijk niet voor elke onttrekking voor menselijke consumptie
Meststoffen: er zijn wel maatregelen nodig. Over de inhoud van de maatregelen wordt nog overleg gevoerd met LNV. 

Eric Castenmiller

Maatregelen grondwater

Limburg
Maas
30-okt-07
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Overzicht compleetheid en uitgangspunten

Provincie
Strooomgebied
Opnamedatum
Contactpersoon

Natura 2000 Bodemverontreinigingen Bestrijdingsmiddelen Meststoffen (Nitraat)

Worden de doelen gehaald in 2015? Ja Ja Ja Ja

Tijdvak
Maatregelen gepland 2007-2009? Ja Nee Ja Nee
Maatregelen gepland 2010-2015? Ja Nee Ja Nee
Maatregelen gepland 2016-2027? Nee Nee Nee Nee

Kosten 
Zijn de kosten van de maatregelen verdeeld over de tijdvakken? Ja ? Ja ?
Zijn de inv.kosten van maatregelen incl/excl. grondaankoop? Exclusief nvt Inclusief ?
Zijn de investeringskosten incl/excl BTW Exclusief ? Inclusief ?
Is het aantal ha van grondaankoop/wijziging functie globaal bekend? Ja nvt Ja ?

Zijn de maatregelen uitgewerkt per indiv. gebied / winning of geclusterd? per gebied ? per winning ?
Wat is de status van de maatregel (begroot/gepland/nieuw)? Gepland ? Gepland ?
Zouden de maatregelen genomen zijn als er geen KRW was? Ja ? Ja ?
Is het overzicht compleet of worden nog extra maatregelen voorzien? Nee, incompleet ? Ja, compleet ?

Opmerkingen?
Natura2000: Overzicht nog niet compleet omdat de uitwerking GGOR/beheerplannen nog niet voor alle Natura2000-gebieden gereed is.
Bodemverontreinigingen: inzicht in het effect van bodemverontreinigingen op onttrekkingen voor menselijke consumptie ontbreekt nog en dus ook op mogelijke maatregelen
Bestrijdingsmiddelen: doelen voor ed grondwaterlichamen worden gehaald, mogelijk niet voor elke onttrekking voor menselijke consumptie
Meststoffen: er zijn geen maatregelen nodig.

Sarie Buijze / Jan Leunk 

Maatregelen grondwater

Noord Brabant
Maas
30-okt-07
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Overzicht compleetheid en uitgangspunten

Provincie
Strooomgebied
Opnamedatum
Contactpersoon

Natura 2000 Bodemverontreinigingen Bestrijdingsmiddelen Meststoffen (Nitraat)

Worden de doelen gehaald in 2015? Ja Nee Nee Nee

Tijdvak
Maatregelen gepland 2007-2009? Ja Ja Nee Nee
Maatregelen gepland 2010-2015? Ja Ja Ja Ja
Maatregelen gepland 2016-2027? Nee Ja Ja Ja

Kosten 
Zijn de kosten van de maatregelen verdeeld over de tijdvakken? Ja Ja Ja Ja
Zijn de inv.kosten van maatregelen incl/excl. grondaankoop? Inclusief nvt Exclusief Exclusief
Zijn de investeringskosten incl/excl BTW Inclusief Inclusief Inclusief Inclusief
Is het aantal ha van grondaankoop/wijziging functie globaal bekend? Ja nvt Ja Ja

Zijn de maatregelen uitgewerkt per indiv. gebied / winning of geclusterd? per gebied per winning per winning per winning
Wat is de status van de maatregel (begroot/gepland/nieuw)? Gepland Nieuw Nieuw Nieuw
Zouden de maatregelen genomen zijn als er geen KRW was? Ja Nee Nee Nee
Is het overzicht compleet of worden nog extra maatregelen voorzien? Ja, compleet Ja, compleet Ja, compleet Ja, compleet

Opmerkingen?

Maatregelen grondwater

Gelderland
Rijn Oost / Rijn Midden
6 november 2007
Joop Hoekstra / Tinco Lycklama

 



 
 
 
 
 
 
 

KRW maatregelen grondwater Bijlage 3 9S6081/R00003/900642/BW/DenB 
Definitief rapport - 8 - 6 december 2007 

 

 
Provincie
Strooomgebied
Opnamedatum
Contactpersoon

Natura 2000 Bodemverontreinigingen Bestrijdingsmiddelen Meststoffen (Nitraat)

Worden de doelen gehaald in 2015? ? Waarschijnlijk wel Waarschijnlijk wel Ja

Tijdvak
Maatregelen gepland 2007-2009? ? Ja Ja Nee
Maatregelen gepland 2010-2015? ? Ja Ja Nee
Maatregelen gepland 2016-2027? ? ? Nee Nee

Kosten 
Zijn de kosten van de maatregelen verdeeld over de tijdvakken? ? Nee Nee ?
Zijn de inv.kosten van maatregelen incl/excl. grondaankoop? ? nvt Exclusief ?
Zijn de investeringskosten incl/excl BTW ? Exclusief Exclusief ?
Is het aantal ha van grondaankoop/wijziging functie globaal bekend? ? nvt ? ?

Zijn de maatregelen uitgewerkt per indiv. gebied / winning of geclusterd? ? per winning ? ?
Wat is de status van de maatregel (begroot/gepland/nieuw)? ? Nieuw Nieuw ?
Zouden de maatregelen genomen zijn als er geen KRW was? ? Gedeeltelijk ? ?
Is het overzicht compleet of worden nog extra maatregelen voorzien? ? Ja, compleet Ja, compleet Ja, compleet

Opmerkingen?
natura 2000 nvt in Flevoland

maatregelen bodemverontreiniging: is nog niet duidelijk of het na 2015 doorloopt

Martin Griffioen

Flevoland
Rijn(-Midden)
8 oktober 2007
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Overzicht compleetheid en uitgangspunten

Provincie
Strooomgebied
Opnamedatum
Contactpersoon

Natura 2000 Bodemverontreinigingen Bestrijdingsmiddelen Meststoffen (Nitraat)

Worden de doelen gehaald in 2015? Nee Ja Nee Nee

Tijdvak
Maatregelen gepland 2007-2009? Nee Ja Nee Nee
Maatregelen gepland 2010-2015? Ja Ja Ja Ja
Maatregelen gepland 2016-2027? Nee Nee Ja Ja

Kosten 
Zijn de kosten van de maatregelen verdeeld over de tijdvakken? Nee Ja Nee Nee
Zijn de inv.kosten van maatregelen incl/excl. grondaankoop? Exclusief nvt Exclusief Exclusief
Zijn de investeringskosten incl/excl BTW Inclusief Inclusief Inclusief Exclusief
Is het aantal ha van grondaankoop/wijziging functie globaal bekend? Ja nvt ? ?

Zijn de maatregelen uitgewerkt per indiv. gebied / winning of geclusterd? per gebied geclusterd geclusterd geclusterd
Wat is de status van de maatregel (begroot/gepland/nieuw)? Gepland Nieuw Nieuw Nieuw
Zouden de maatregelen genomen zijn als er geen KRW was? Ja Nee Nee Nee
Is het overzicht compleet of worden nog extra maatregelen voorzien? Ja, compleet Ja, compleet Ja, compleet Ja, compleet

Opmerkingen?
Opmerkingen over het halen van het doel:
(1) Natura2000: "verdroging zal afnemen maar ontwikkeldoel zal niet zijn gerealiseerd. Iin urgente gebieden zal toestand wel zodanig verbeteren dat einddoel nog kan worden gerealiseerd"
(2) Bodemverontreiniging: "Uitgaande van beschikbaar komnen van voldoende financiele middelen, anders faseren"
(3) Bestrijdingsmiddelen en nitraat: "Lokaal blijven overschreidingen voorkomen. Afhankelijk van wijze van toetsing voldoet GWL wel/niet aan goede toestand"

(4)Grondaankoop: gaat om voorgenomen grondaankoop in Natura 2000 gebieden, vrijwilligheid blijft daarbij uitgangspunt"
(5) Bij vraag zijn maatregelen uitgewerkt per gebied: "in Natura2000 is dit in Friesland per cluster gedaan"

Maatregelen grondwater

Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel
Rijn_Noord, Rijn-Oost en Eems
23 oktober 2007 en aanpassingen 13 november 2007
Rinke van Veen

 
 


