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1 INLEIDING 

De aanleiding 
In de decembernota van 2006 wordt een overzicht gegeven van landelijk te nemen 
KRW maatregelen, inclusief kosten en effectiviteit. In opdracht van het Ministerie van 
VROM zijn door Royal Haskoning hiervoor maatregelen en de effectiviteit en de kosten 
ervan geïnventariseerd. 
 
In de eerste helft van 2006 zijn op landelijke en regionale schaal maatregelentabellen en 
achtergrondrapporten opgesteld. In deze rapporten wordt uiteen gezet welke 
maatregelen genomen moeten worden om aan het KRW doel te voldoen. Dit is tevens 
input voor de landelijke MKBA en de Nota 2006 waarin wordt uitgerekend wat de totale 
maatschappelijke kosten en baten zijn. 
 
Doelstelling van dit rapport 
Met het voorliggende rapport willen we een paraplublik naar de KRW opgave voor het 
grondwater geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Doelen-Maatregelen-Kosten 
(DMK) studies en ook andere relevante en recente rapporten (MNP, VEWIN, RIVM), 
zonder deze studies uitgebreid te gaan samenvatten. Op deze manier wordt in beeld 
gebracht wat de grondwateropgave is en welke keuzes hierin gemaakt moeten worden. 
Dit rapport kan gebruikt worden bij de verdere uitwerking van de KRW 
grondwateropgave in 2007 op zowel regionaal als nationaal niveau.  
 
Naast het voorliggende rapport is een apart deel 2 rapport gemaakt over de aggregatie 
van de regionale grondwatertabellen. Doel van dit rapport is het vastleggen van de 
gekozen werkwijze en het geven van technische en procesmatige aanbevelingen voor 
de werkwijze in 2007. 
 
Relatie met Nota 2006, strategische MKBA en het afwegingskader 
In de Nota 2006 staat een eerste verkenning van te nemen maatregelen centraal, 
inclusief een eerste inschatting van de kosten en de effectiviteit. Dit gebeurt op 
hoofdlijnen mede op basis van informatie vanuit de regio’s. Omdat de fine tuning 
plaatsvindt in de decembernota 2007, is het van belang dat de orde van grootte van de 
kosten en effectiviteit van de maatregelen al in de decembernota 2006 kunnen worden 
opgenomen.  
 
Parallel wordt door het RIZA een strategische MKBA uitgevoerd. In deze MKBA worden 
de kosten, baten en maatschappelijke effecten van de te nemen maatregelen in beeld 
gebracht. De conclusies uit zowel de strategische MKBA als het voorliggende rapport 
worden verwerkt in de Nota 2006. 
 
Het gehele proces van het afwegen van maatregelen, het berekenen van kosten en 
baten en het bijstellen van doelen is het afwegingskader. De landelijke werkwijze voor 
het afleiden van dit afwegingskader is eind 2005 beschreven in een apart rapport  
(DHV, 2005).  
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Figuur 1.1: Het afwegingskader (Bron: DHV, 2005) 
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Afbakening 
Dit rapport is opgesteld op basis van eerder uitgevoerd onderzoek en de huidige stand 
van zaken. Over sommige onderwerpen bestaat nog een gebrek aan gegevens, zoals 
het voorkomen van geneesmiddelen of hormoonverstorende stoffen in het grondwater. 
Deze onderwerpen zijn buiten dit rapport gehouden. Daarnaast is uitgegaan van de 
indeling in grote regionale grondwaterlichamen en aparte kleine grondwaterlichamen 
rond de grondwaterwinningen. Mogelijk worden de kleine grondwaterlichamen niet 
langer gebruikt in de toekomst. Met deze veranderingen is nog geen rekening gehouden 
in dit rapport. Dit rapport concentreert zich op de aanpak van het algemene 
beschermingsniveau in de grote grondwaterlichamen. Parallel is door de regio’s 
gekeken naar specifieke problemen binnen grondwaterbeschermingsgebieden. 
Conclusies uit deze rapportages worden samengevat in het deel 2 rapport. 
Aanbevelingen voor het grondwaterbeschermingsbeleid binnen de 
grondwaterbeschermingsgebieden worden momenteel binnen een aparte studie 
uitgewerkt in opdracht van het Ministerie van VROM. 
 
Werkwijze 
Dit rapport is opgesteld door Royal Haskoning in opdracht van de werkgroep grondwater 
met het Ministerie van VROM als hoofdopdrachtgever. Het project is begeleid door een 
begeleidingscommissie die bestond uit Eric Castenmiller (Provincie Limburg), Norbert 
Cremers (RIZA), Jacco Hoogewoud (RIZA), Merel Toussaint (Provincie Utrecht), Hans 
Reijnders (RIVM) en Murk de Roos (VROM). Daarnaast is regelmatig contact en overleg 
geweest met de werkgroep Maatregelen, onder leiding van het RIZA, die de 
maatregelen voor het oppervlaktewater heeft uitgewerkt. 
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Leeswijzer 
Het voorliggende rapport is als volgt opgebouwd: 
• hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de toestand van het grondwater voor de zeven 

meest relevante thema’s nitraat, uitspoeling van stikstof en fosfaat naar het 
oppervlaktewater, bestrijdingsmiddelen, zware metalen, bodemverontreiniging, 
verdroging en zoutwaterintrusie; 

• hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het huidige en voorgenomen grondwaterbeleid. 
Het hoofdstuk concentreert zich op concreet te nemen maatregelen en geeft een 
inschatting in hoeverre de KRW doelen hiermee bereikt worden; 

• hoofdstuk 4 geeft een samenvatting van de landelijke maatregelen die zijn 
aangeleverd voor de strategische MKBA. De maatregelen zijn aangeleverd door het 
Ministerie van LNV en het RIVM; 

• hoofdstuk 5 geeft een overzicht met aanvullende ideeën en wensen voor aanvullend 
beleid. Dit overzicht is gebaseerd op materiaal dat door verschillende partijen 
(VEWIN, provincies, ministeries) in het voorjaar van 2006 is aangeleverd; 

• in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de keuzes die moeten worden gemaakt voor te 
nemen maatregelen in het grondwater. Dit hoofdstuk kan gebruikt worden als een 
uitgangspunt voor de discussie bij de uitwerking van de maatregelen in 2007. 
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2 DE TOESTAND VAN HET GRONDWATER IN NEDERLAND 

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de huidige toestand van het grondwater in Nederland. 
In dit overzicht wordt gebruik gemaakt van de actuele literatuur over zeven relevante 
onderwerpen: nitraat, uitspoeling van stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater, 
bestrijdingsmiddelen, zware metalen, bodemverontreiniging, verdroging en 
zoutwaterintrusie. Elke paragraaf wordt afgesloten met een conclusie waarin wordt 
aangegeven of het doel helder is geformuleerd, of een toetsing kan worden uitgevoerd 
en of het duidelijk is waardoor de problemen veroorzaakt zijn (de bron-effect relatie). 
Een uitspraak met een verwachting of in 2015 aan de goede toestand zal worden 
gedaan wordt pas geformuleerd in hoofdstuk 3 op basis van het inzicht in het huidige 
beleid. Een technische samenvatting van een aantal onderwerpen wordt gepresenteerd 
in bijlage 1 van dit rapport. 
 

2.1 Inleiding 

In 2015 moet de goede toestand van het grondwater bereikt zijn. In hoeverre dit gaat 
lukken is nog onzeker. Maar op basis van verschillende studies die het afgelopen jaar 
zijn uitgevoerd is van de haalbaarheid wel een steeds duidelijker beeld ontstaan. Dit 
hoofdstuk geeft een overzicht. Bij aanvang van het project is gebruik gemaakt van een 
schaalanalyse (zie kader). 
 
Schaalanalyse 
 
In het rapport ‘Schaalniveaus KRW Verkenning 
naar huidige en wenselijke schaalniveaus voor 
implementatie van KRW maatregelen” (DHV 
2005) wordt geconstateerd dat de discussie over te 
nemen KRW maatregelen wordt vertroebeld 
over de discussie over verantwoordelijkheden. 
Dit bemoeilijkt de inhoudelijke uitwerking. Om dit 
probleem vooraf zo goed mogelijk te ondervangen 
is het nevenstaande werkschema gemaakt dat 
consequent is doorlopen voor een aantal 
belangrijke thema’s.  
 
Boven in het schema staan de ruimtelijk fysische 
schalen centraal. Voorbeelden van ruimtelijke fysische 
schalen worden genoemd in onderstaande tabel. Bij 
de uitwerking van maatregelen gaat de discussie 
over in een bestuurlijke schaal. De discussie over 
het ‘wie’ is een bestuurlijke keuze. Deze kan het beste gemaakt worden wanneer vooraf de fysisch 
ruimtelijke analyse helder is uitgevoerd.  

 
Bodemsoort Bodemgebruik Ruimtelijke 

Analyse1 
Stroomgebieden 

Zand Landbouw Individu Rijn 
Klei Stad Bedrijfsleven Eems 
Veen Natuur Lokaal-regionaal Schelde 
Duin   Nationaal Maas 
Krijt  Fluviaal  
  Internationaal  
  Mondiaal  
 
1 Uit: Dimensies van Waterbeheer. Afscheidsrede van professor Mr. J. Wessels. TU Delft. 10 mei 1996.  
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Er is gekozen om voor zeven onderwerpen de analyse van doel tot maatregelen 
stapsgewijs te doorlopen. De zeven onderwerpen zijn nitraat, uitspoeling van stikstof en 
fosfaat naar het oppervlaktewater, bestrijdingsmiddelen, zware metalen, 
bodemverontreiniging, verdroging en zoutwaterintrusie. Deze onderwerpen worden niet 
letterlijk in de KRW genoemd, maar zijn vertalingen van de KRW doelen in de 
Nederlandse situatie (figuur 2.1). 
 
Figuur 2.1: Definitie van de goede toestand in het grondwater  
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2.2 Belasting en leeftijd van grondwater 

Grondwater heeft als bijzonderheid dat de reistijd tussen het begin van verontreiniging 
en het waarnemen in het grondwater tientallen jaren kan duren. Hoe langer geleden de 
milieubelasting heeft plaatsgevonden, hoe dieper het grondwater op dit moment 
daarvan de invloed ondervindt.  
 
Globaal kan de volgende indeling worden gehanteerd: 
• recente belastingen van het maaiveld beïnvloeden de kwaliteit van het bovenste 

grondwater (de bovenste meter); 
• de milieudruk van circa tien jaar geleden is meetbaar in het ondiepe grondwater (op 

een diepte van 5-15 meter);  
• het middeldiepe grondwater (15-30 meter diepte) ondervindt nu de invloeden van de 

milieubelasting van enkele tientallen jaren geleden. 
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De verticale stromingssnelheid van grondwater is normaal gesproken beperkt tot circa 1 
meter per jaar in gebieden waar het grondwater wordt gevoed door infiltratie van het 
netto neerslagoverschot (TNO 2004). Deze situatie doet zich voor in vrijwel het gehele 
zandgebied van Nederland. Met name in infiltratiegebieden1 infiltreert het gehele netto 
neerslagoverschot en ontstaat een verticale leeftijdsopbouw van het grondwater (zie 
Figuur 2.2)  
 
Figuur 2.2: Leeftijdsopbouw van grondwater (TNO, 2004) 

 
 
Een relatief grote verstoring van het leeftijdspatroon met de diepte treedt op in gebieden 
die zijn gedraineerd door grotere waterlopen. In die gebieden ontstaat een veel 
ingewikkelder leeftijdsopbouw van het grondwater. In de directe omgeving van de sloten 
wordt oud water omhooggetrokken. Dit geldt ook in het regionale kwelgebied rechts in 
de onderste Figuur 2.2. Tussen de sloten blijft nog steeds een patroon aanwezig van 
water waarvan de leeftijd toeneemt met de diepte. Vanaf circa 15 m diepte bestaat in 
dergelijke gebieden een grote kans op het aantreffen van water dat meer dan 40 jaar 
oud is. 
 

                                                  
1 Gedefinieerd als gebieden zonder sloten en overige drainagemiddelen 
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2.3 Relatie met drempelwaarden 

KRW drempelwaarden voor de maximale concentraties van stoffen in het grondwater 
moeten nog opgesteld worden. Als eerste stap (RIVM, 2006) is bekeken voor welke 
stoffen drempelwaarden moeten worden afgeleid. Er is gekozen voor een verschillende 
benadering voor de grondwaterafhankelijke ecosystemen en het menselijk gebruik van 
grondwater: 
• voor effecten op ecosystemen wordt geadviseerd aansluiting te zoeken bij de 

karakterisering van grondwaterlichamen. Stikstof, fosfor en chloride komen in 
aanmerking voor het vaststellen van drempelwaarden; 

• voor "menselijk gebruik van grondwater" wordt een koppeling geadviseerd met de 
drinkwaternormen. Op basis van gegevens uit 1990 zouden arseen en nikkel in 
aanmerking komen voor het vaststellen van een drempelwaarde.  

 
In de loop van 2007 worden de waarden van de drempelwaarden definitief vastgesteld. 
Dan wordt tevens op basis van een desk-studie bepaald of meer stoffen toegevoegd 
worden. 
 

2.4 Nitraat 

Landelijk beeld 
In de oostelijke en zuidelijke zandgronden en Zuid-Limburg zijn de concentraties van 
nitraat in het bovenste grondwater vaak hoger dan 50 mg/l. De nitraatconcentraties in 
het grondwater in de veengebieden zijn lager dan die in de kleigebieden, en die zijn 
weer lager dan de nitraatconcentraties in de zandgebieden. Dit wordt vooral veroorzaakt 
door een toename van de denitrificatie van zand naar klei naar veen. In figuur 2.3 is de 
nitraatconcentratie van het ondiepe grondwater in het jaar 2000 weergegeven  
(MNP 2006). 
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Figuur 2.3: Nitraat in het bovenste grondwater in 2000 (RIVM/MNP, 2005) 

 
 
Het geografische beeld van de nitraatconcentraties in het bovenste grondwater van 
Nederland wordt, naast de N-belasting, mede bepaald door de bodemopbouw en 
waterhuishouding. In het westen en noorden van Nederland bestaat de bodem 
voornamelijk uit (slecht doorlatende) veen en klei en daarom worden nutriënten (en 
andere stoffen) hoofdzakelijk afgevoerd naar het oppervlaktewater via afspoeling over 
het bodemoppervlak of uitspoeling via drainagebuizen. In het oosten en zuiden van 
Nederland bestaat de bodem vooral uit zand en daar spoelen nutriënten vooral naar het 
grondwater uit. 
 
Denitrificatie in de ondergrond zorgt er in het algemeen voor dat de concentraties 
afnemen met de diepte. In tabel 2.1 is de gemiddelde gemeten nitraatconcentratie in het 
grondwater samengevat voor meerdere dieptes en voor verschillende bodemtypes in de 
periode 2000-2002 [Fraters et al, 2004]. In het diepere grondwater zijn de concentraties 
gemiddeld kleiner dan 50 mg/l. In sommige regio’s kunnen de concentraties echter nog 
op regionale schaal boven de 50 mg/l grens uitkomen.  
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Tabel 2.1: Nitraatconcentraties grondwater periode 2000-2002 (Fraters et al, 2004) 

Grondwater Zand Klei Veen 
Freatisch (< 5 m; landbouw) 75 (66%) 40 (30%) < 5 (0%) 
Ondiep (5-15 m-mv; landbouw) 40 (21%) < 5 (0%) < 5 (0%) 
Middeldiep (15-30 m; landbouw) 10 (6%) < 5 (0%) < 5 (0%) 
Diep (> 30 m; freatische winningen) 7 (2%) - - 
*: De mate van overschrijding van de EU-waarde van 50 mg/l voor de periode 2000-2002 is voor de 
landbouwbedrijven vermeld tussen haakjes. Voor het freatische grondwater betreft dit het percentage van bedrijven 
met een concentratie hoger dan 50 mg/l. Voor het overige grondwater betreft het percentage putten. 
 
Trends in concentraties 
De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater nam in de periode 1992-2002 af, 
evenals het percentage van de bedrijven waar de EU-waarde van 50 mg/l werd 
overschreden, zelfs als rekening wordt gehouden met storende factoren zoals de 
variatie in het netto neerslagoverschot (Figuur 2.4). 
 
Figuur 2.4: Gemiddelde nitraatconcentratie in ondiep grondwater, 1992-2002 (Fraters et al, 2004). 
Concentraties in de zand- en kleigebieden zijn gecorrigeerd voor weersinvloeden en 
steekproefsamenstelling 

 
 
Met name in de zandgebieden was sprake van een duidelijke daling van de gemiddelde 
nitraatconcentratie van circa 135 mg/l (zowel gemeten als gecorrigeerd) tot circa 75 mg/l 
(gemeten) en circa 95 mg/l (gecorrigeerd).  
 
De nitraatconcentraties in het grondwater op een diepte van 5-30 m lieten in het 
algemeen geen verandering zien.  
 
Uit verschillende regionale studies (Grontmij 2006a/b; RHK 2006a/b) blijkt dat voor 
kleine grondwaterlichamen waarbij de ondergrond zeer kwetsbaar is, de 50 mg/l norm 
voor nitraat in individuele winputten wordt overschreden. 
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De nitraatconcentraties in het grondwater gebruikt voor de drinkwaterproductie (op een 
diepte van meer dan 30 m in de zandgebieden) liet een lichte toename zien in de 
periode 1992-2002. Veranderingen in trends in de nitraatconcentratie in het grondwater 
in de klei- en veengebieden worden niet verwacht, omdat de nitraatconcentraties laag 
zijn en de watervoerende lagen meestal afgesloten zijn. 
 
Resumé 
Voor nitraat geldt een norm van 50 mg/l in het grondwater. Nitraat wordt regelmatig 
gemeten in de landelijke en provinciale meetnetten. De concentraties in het diepere 
grondwater (10 tot 25 meter onder maaiveld) zijn in het algemeen lager dan de 50 mg/l 
norm. Regionaal kunnen er wel overschrijdingen zijn (bijvoorbeeld Zuid-Nederland en 
Oost-Nederland). Veranderingen in concentraties kunnen alleen verklaard worden als 
ook rekening wordt gehouden met de leeftijd van het grondwater en de omzettingen in 
de ondergrond. 
 
 Doel Toetsing Bron-Effect 
Nitraat 50 mg/l norm Voldoende gegevens Denitrificatie 
 

2.5 Uitspoeling van stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater 

Landelijk beeld 
In tegenstelling tot nitraat is fosfaat in de bodem weinig mobiel omdat fosfaat goed wordt 
vastgelegd. Echter naarmate meer fosfaat in de bodem is vastgelegd, neemt de 
capaciteit om fosfaat te binden sterk af (fosfaatverzadiging) waardoor het risico op 
fosfaatuitspoeling naar diepere bodemlagen en oppervlaktewater toeneemt. Momenteel 
is ongeveer 55% van de landbouwgronden fosfaatverzadigd (Schoumans, 2004). Dat 
betreft niet alleen zandgronden, maar ook klei- en veengronden (Figuur 2.5) verdeeld 
over bijna geheel Nederland. Alleen in sommige kleigebieden en Zuid-Limburg is nog 
geen sprake van fosfaatverzadiging.  
 
Figuur 2.5: Ligging van fosfaatverzadigde landbouwgronden. Het kaartbeeld is gebaseerd op circa 
1.300 waarnemingen en een statistische bewerking (Schoumans, 2004) 
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De uitspoeling van fosfaat naar diepere bodemlagen verloopt traag (jaren tot 
tientallen jaren). Verhoogde concentraties fosfaat in het diepere grondwater zijn dan ook 
niet het gevolg van de belasting aan maaiveld maar hebben een natuurlijke oorsprong 
(afbraak organisch materiaal, zout water).  
 
Fosfaat is daarom voor de chemische toestand van zowel de grote als kleine 
grondwaterlichamen geen knelpunt. Voor het oppervlaktewater daarentegen is zowel 
stikstof als fosfaat een probleem. Hoge concentraties van fosfaat vanuit 
landbouwgronden en drainagewater zorgen er voor dat doelstellingen voor de 
oppervlaktewaterkwaliteit niet kunnen worden gehaald. Circa 87% van de totale diffuse 
belasting van oppervlaktewater met fosfor is afkomstig van uitspoeling vanuit de 
landbouw (Emissieregistratie, 2003). In kwelgebieden kan de bijdrage van “natuurlijk 
fosfaat” (oud marien nutriëntrijke water vanuit het diepere grondwater) een belangrijke 
bijdrage geven. 
 
Trends in concentraties 
De totale aanvoer van fosfor naar landbouwgrond is tussen 1986 en 2004 met 42% 
gedaald (Emissieregistratie, 2005). De afname is geheel toe te schrijven aan de 
verminderde aanvoer van fosfor in dierlijke mest en kunstmest op landbouwgrond. De 
fosfaatverzadiging van de bodem is daarentegen sterk toegenomen omdat de aanvoer 
van p nog altijd hoger is dan de gewasopname. De concentraties van N en P in het 
oppervlaktewater vertonen een dalende trend (zie Figuur 2.6) 
 
Figuur 2.6: Vermestende stoffen in oppervlaktewater 1985-2003 (RIZA, 2005) 

 
 
De concentratie fosfor is sterker gedaald dan die van stikstof in de afgelopen jaren, 
hoewel de laatste jaren de daling is verminderd. De waarden voldoen echter bijna 
nergens aan de richtinggevende waarde voor het maximaal toelaatbaar risico (MTR). 
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Resumé 
KRW normen voor stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater moeten nog afgeleid  
worden. Er zijn veel meetgegevens beschikbaar bij de waterschappen. Deze metingen 
zitten vooral in de grotere waterlopen en niet in natuurgebieden. De MTR normen voor 
nutriënten worden nog op grote schaal in Nederland overschreden. Uitspoeling van het 
grondwater naar het oppervlaktewater is een heterogeen proces. Hier zijn nog veel 
onzekerheden over.  
 
 Doel Toetsing Bron-Effect 
Uitspoeling N en P 
oppervlaktewater 

0,15 mg/l P 
2,2 mg/l N 

Weinig metingen 
grondwater 

Vastlegging fosfaat 

 
2.6 Bestrijdingsmiddelen 

Landelijk beeld 
Over de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het grondwater is op landelijk en 
regionaal niveau nog betrekkelijk weinig bekend. Dit wordt deels ondervangen met de 
nulmeting die in het voorjaar van 2006 in de meeste provincies van Nederland is 
uitgevoerd. Daarnaast monitoren de waterleidingbedrijven ten behoeve van de 
bedrijfsvoering bestrijdingsmiddelen in het onttrokken ruwwater en in hun 
waarschuwingsmeetpunten.  
 
Normstelling 
De normen voor bestrijdingsmiddelen zijn al vastgelegd in de Europese EU-
gewasbeschermingsrichtlijn (91/414/EEG). Deze richtlijn geeft voorschriften voor een uniforme 
beoordeling van bestrijdingsmiddelen door de lidstaten en vormt de basis voor de Nederlandse 
Bestrijdingsmiddelenwet. In de richtlijn zijn normen opgenomen voor maximum concentraties in het 
grondwater: 0,1 µg/l voor een individuele component of de som van 0,5 µg/l. Niet toxicologische 
afbraakproducten (zoals BAM) hoeven niet aan de norm van 0,1 µg/l te voldoen volgens het 
Waterleidingbesluit (2001). Voor de KRW blijft de norm van 0,1 µg/l echter wel van kracht voor alle 
afbraakproducten. 
 
Figuur 2.7: Drainage van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater (Bron: MNP, 2004) 
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In de verschillende Doelen-Maatregelen-Kosten (DMK) studies (RHK 2006a/b en 
Grontmij 2006a/b) is een inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezigheid van 
bestrijdingsmiddelen in het onttrokken ruwwater. Hieruit blijkt dat bij 50 van de 218  
(ca 23%) kleine grondwaterlichamen bestrijdingsmiddelen zijn aangetoond2. De 
industriële onttrekkingen gebruikt voor menselijke consumptie zijn niet in deze analyse 
betrokken omdat de gegevens niet beschikbaar waren.  
 
Het type bestrijdingsmiddel varieert sterk. Het meest aangetoond zijn bentazon en 
BAM3. Veel voorkomende bestrijdingsmiddelen zijn 1,2-dichloorpropaan4, MCPP, 
MCPA, bromacil, dikegulac en glyfosaat. 
 
Trends in concentraties  
De laatste jaren is er geen duidelijke toe- of afname zichtbaar in het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw (MNP, 2004). Het gebruik 
schommelt sterk per jaar. Veranderingen in hoeveelheden gebruik worden namelijk 
vooral bepaald door het weer tijdens het teeltseizoen. In de loop der jaren zijn middelen 
verboden en komen nieuwe middelen op de markt. Volgens CTB (mond. meded. W. Pol, 
2006) zijn de volgende trends in middelen zichtbaar: 
• er komen steeds specifiekere middelen, gericht op bepaalde teelten, plagen of 

ziekten; 
• de doseringen worden steeds lager (van kg per ha vroeger tot grammen per ha nu); 
• er is geen trend in veranderingen in het adsorptiegedrag van de middelen. 
 
Veranderingen in gebruik zullen als eerste in het oppervlaktewater merkbaar zijn en pas 
op langere termijn in het grondwater. Op dit moment komen nog steeds 
bestrijdingsmiddelen voor in het oppervlaktewater en het grondwater boven de 
detectielimiet. In de Provincie Noord-Brabant is in 2000 en 2003 een uitgebreide 
monitoringronde gehouden naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in grond- en 
oppervlaktewater [CLM, 2004].  
 
De gevonden trends in Noord-Brabant zijn: 
• in het oppervlaktewater is het aantal overschrijdingen van de MTR-waarde sterk 

afgenomen (88 in 2003 ten opzichte van 192 in 2000). De groep probleemstoffen 
van negen middelen bleef ongeveer gelijk. Het aantreffen van potentiële 
probleemstoffen (waarvoor nog geen MTR is afgeleid) bleef echter ongeveer gelijk; 

• het aantreffen van bestrijdingsmiddelen in het grondwater is tussen 1998 en 2003 
niet sterk gewijzigd. Wel is het aantal locaties toegenomen waar 
bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen (vooral met bentazon). Opvallend is dat in 
de grondwaterbeschermingsgebieden relatief meer overschrijdingen plaats vinden 
dan daar buiten. 

 

                                                  
2 Aangetoond wil zeggen: boven de norm van 0,1 µg/l, een niet-incidenteel karakter en op basis van 
individuele winputten 
3 BAM is beoordeeld als een toxicologisch niet relevante metaboliet en hoeft daarom niet aan de norm 
van 0,1 µg/l te voldoen volgens het Waterleidingbesluit (2001). Voor de KRW blijft de norm van 0,1 µg/l 
wel van kracht.  
4 Vanaf 01-01-2003 wordt deze stof niet meer als pesticide aangemerkt, het is geen werkzame stof 
maar een bijproduct. Er geldt nu een norm van 1,0 μg/l. 
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Trends elders in Nederland kunnen uit gebrek aan meetgegevens niet afgeleid worden, 
maar zijn naar verwachting niet veel anders dan in Noord-Brabant. 
 
Resumé 
Voor afzonderlijke bestrijdingsmiddelen geldt een norm van 0,1 µg/l. Over de 
aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het grondwater is op landelijk en regionaal 
niveau nog betrekkelijk weinig bekend. Dit wordt deels ondervangen met de nulmeting 
die in het voorjaar van 2006 in de meeste provincies van Nederland is uitgevoerd. De 
aanwezigheid van middelen is gekoppeld aan het landgebruik (belasting aan maaiveld), 
de opbouw van de ondergrond en het stofgedrag (adsorptie en afbraak).   
 
 Doel Toetsing Bron-Effect 
Bestrijdingsmiddelen 0,1 µg/l Nulmeting 2006 Afbraak, adsorptie 

 

2.7 Zware metalen 

Landelijk beeld ondiep 
In nagenoeg alle landbouwgebieden in Nederland vindt momenteel accumulatie van 
zware metalen in de bodem plaats. Dit komt vooral doordat de aanvoer van zware 
metalen via kunstmest en dierlijke mest groter is dan de afvoer. In figuur 2.8 is een 
overzicht opgenomen van de gehalten zware metalen in de bovengrond.  
 
Figuur 2.8: Landelijk beeld van de zware metalen in de bovengrond (Van Drecht, 1996)  
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Overschrijdingen van de streefwaarde komen voor in Zuidoost-Nederland voor cadmium 
en zink als gevolg van industriële activiteiten in het verleden in die regio. Verder komen 
in het westelijk veenweidegebied overschrijdingen voor van de streefwaarde voor 
cadmium, zink, kwik, nikkel, koper en lood, vooral als gevolg van de aanwezigheid van 
zogenaamde 'toemaakdekken' (oude stadscompost met hoge zware metaalgehalten).  
 
Landelijk beeld grondwater 
Gegevens van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit geven aan dat onder een 
aanzienlijk deel van het zandgebied in Zuid-Nederland de concentraties van nikkel, 
cadmium en zink in het ondiepe grondwater (5-15 m diep) hoger zijn dan de 
streefwaarde (Figuur 2.9). Plaatselijk worden in het grondwater interventiewaarden 
overschreden (bijvoorbeeld de Kempen). Dit komt door aanvoer via mest, verzuring van 
de bodem en atmosferische depositie. Het voorkomen van arseen en nikkel is 
grotendeels gekoppeld aan het van nature voorkomen van deze metalen. Verhoogde 
gehaltes in fosfaat gaan vrijwel altijd ook gepaard met verhoogde arseengehaltes 
(RIVM, 2004c). Voor koper en lood worden lage gehalten gevonden.  
 
Figuur 2.9: Landelijk beeld van de zware metalen in het grondwater op een diepte van 10 m –mv met 
percentage oppervlakte boven de streefwaarde in het jaar 2000 voor 5 metalen (Bron: RIVM 2004c) 

 
 

107,2As
50,06Cd

24
2,1
1,3

SW

Zn
Ni
Cu

100
20
2

DW

                   %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15
5 - 10
0 - 5

ondiep

                   %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15
5 - 10
0 - 5

ondiep

                  %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15

5 - 10
0 - 5

ondiep

                   %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15
5 - 10
0 - 5

ondiep

                   %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15

5 - 10
0 - 5

ondiep

SW = Streefwaarde voor diep grondwater(µg/l)

DW = Drinkwaternorm (µg/l)

As Cd

Ni
Zn

Cu

107,2As
50,06Cd

24
2,1
1,3

SW

Zn
Ni
Cu

100
20
2

DW

                   %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15
5 - 10
0 - 5

ondiep

                   %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15
5 - 10
0 - 5

ondiep

                  %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15

5 - 10
0 - 5

ondiep

                   %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15
5 - 10
0 - 5

ondiep

                   %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15

5 - 10
0 - 5

ondiep

SW = Streefwaarde voor diep grondwater(µg/l)

DW = Drinkwaternorm (µg/l)

As Cd

Ni
Zn

Cu

107,2As
50,06Cd

24
2,1
1,3

SW

Zn
Ni
Cu

100
20
2

DW

                   %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15
5 - 10
0 - 5

ondiep

                   %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15
5 - 10
0 - 5

ondiep

                  %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15

5 - 10
0 - 5

ondiep

                   %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15
5 - 10
0 - 5

ondiep

                   %
40 - 100
35 - 40
30 - 35
25 - 30
20 - 25
15 - 20
10 - 15

5 - 10
0 - 5

ondiep

SW = Streefwaarde voor diep grondwater(µg/l)

DW = Drinkwaternorm (µg/l)

As Cd

Ni
Zn

Cu



 
 
 
 
 
 
 

KRW Verkenning Maatregelen grondwater 2006  9R7055/R00002/900642/DenB 
Definitief rapport - 16 - 6 november 2006 

In regio’s binnen de grote grondwaterlichamen (Kempen en kalkarme 
landbouwgebieden/stuwwallen) en voor verschillende kleine grondwaterlichamen zal 
waarschijnlijk niet voldaan worden aan de goede chemische toestand met betrekking tot 
zware metalen. 
 
In de KRW karakterisering voor het oppervlaktewater is geconcludeerd dat de 
voorlopige KRW-normen voor diverse metalen worden overschreden. Dit geldt in de 
meeste wateren voor koper en zink en in bepaalde regio’s ook voor nikkel en cadmium. 
De laatste jaren is duidelijk geworden dat de belasting met zware metalen uit landelijk 
gebied een belangrijke bijdrage heeft aan de totale belasting. 
 
Trends in concentraties 
De atmosferische depositie van zware metalen is de afgelopen decennia afgenomen 
door onder andere de sanering van de zinkindustrie in Zuid-Nederland en de invoering 
van loodvrije benzine. Ook zijn de zware metaalgehalten in veevoer en kunstmest 
afgenomen. Kwik is vrijwel geheel verdwenen uit de bestrijdingsmiddelen. Dit uit zich 
ook in een dalende trend van de concentraties zware metalen in oppervlaktewater, al is 
het verloop soms grillig (http://www.waterinbeeld.nl/wib2004). 
 
Alhoewel er op bedrijfsniveau sprake is van accumulatie van metalen laten de laatste 
metingen zien dat voor zink en cadmium sprake is van evenwicht tussen aanvoer en 
afvoer inclusief uitspoeling (Alterra, 2005). De overmaat aan metalen komt dus terecht 
in het oppervlaktewater. Voor koper en lood geldt dat de komende tientallen jaren de 
bodem nog langzaam verder zal opladen. 
 
In het grondwater zijn geen duidelijke veranderingen in de concentraties van de zware 
metalen waar te nemen (RIVM, 2004c).  
 
Resumé 
Drempelwaarden voor metalen moeten nog afgeleid worden (paragraaf 2.3). Toetsing is 
mogelijk voor de meeste metalen op basis van streefwaarden (Wbb) en 
drinkwaternormen (Waterleidingbesluit). Metalen die weinig in het grondwater 
voorkomen zoals kwik en lood zijn niet in de standaard meetprogramma’s opgenomen. 
De mate van verspreiding van metalen hangt sterk samen met de zuurgraad van de 
bodem en het organisch stofgehalte. 
 
 Doel Toetsing Bron-Effect 
Zware metalen Onbekend Verschilt per metaal Adsorptie, complexen. 
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2.8 Bodemverontreiniging 

Landelijk beeld 
Sinds 2005 is een landsdekkend beeld van de bodemverontreinigingen in Nederland 
beschikbaar.  
 
Op basis van het Landsdekkend Beeld Bodemverontreiniging (VROM 2005b) zijn er 
425.000 zogeheten verdachte locaties waar activiteiten hebben plaatsgevonden die 
mogelijk (voor 1987) tot bodemverontreiniging hebben geleid. Op basis van een data-
analyse is geconcludeerd dat voor 180.000 locaties het verspreidingsrisico laag is. De 
meeste bodemverontreinigingen liggen in stedelijk gebied zoals de randstad en delen 
van Noord-Brabant, Gelderland en Limburg (Figuur 2.10).  
 
De verantwoordelijkheid voor goed bodembeheer en dus ook voor de realisatie en 
instandhouding van het Landsdekkend Beeld ligt bij het bevoegd gezag Wbb: de 12 
provincies, 4 grote steden en 25 rechtstreekse gemeenten (zie Figuur 2.10).  
 
De omvang van de verontreiniging van grondwater boven de interventiewaarden is niet 
bekend. Op basis van ruwe benaderingen is geschat dat 1,5 miljard m3 grondwater 
verontreinigd is boven de interventiewaarde, maar dat dient als niet meer dan een zeer 
grove schatting gezien te worden. 
 
Gekozen werkwijze voor opstellen Landsdekkend Beeld  
• gebruik maken van bestaande gegevens zonder extra veldwerk; 
• identificatie van alle verdachte locaties op landbodems, die potentieel ernstig verontreinigd of 

potentieel ernstig en urgent verontreinigd zijn; 
• verificatie van gegevens van locaties waarvan iets bekend is in termen van uitgevoerd onderzoek 

of sanering; 
• raming van de kosten aan verder onderzoek en/of sanering voor de resterende verdachte locaties 

en de onderzochte locaties waar een vervolgstap in het Wbb-bodemsaneringstraject noodzakelijk 
is. 
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Figuur 2.10: Bevoegde gezagen Wet Bodembescherming (links) en verdeling van de werkvoorraad 
verdeeld over de Nederlandse gemeenten (aantal locaties per km2), exclusief de niet gespecificeerde 
slootdempingen (VROM,2005b) 

 

 
 
Trends 
Volgens het Jaarverslag bodemsanering over 2005 (VROM, 2005b) worden momenteel 
circa 1.500 nader onderzoeken en 1.400 saneringen per jaar uitgevoerd. Het aantal 
saneringen is de laatste 3 jaar toegenomen, met name door meer uitgevoerde 
saneringen in eigen beheer. Maar deze toename lijkt nog onvoldoende om in 2030 
gereed te zijn met alle saneringen van de historische bodemverontreiniging. In 2004 
(RIVM, 2004) werd geconstateerd circa 7.000 nader onderzoeken en 2.400 saneringen 
per jaar uitgevoerd moeten worden om dit te halen. Voor het grondwater wordt steeds 
meer gekozen voor een sanering waarbij een deel van de verontreiniging 
(gecontroleerd) in de diepe ondergrond achterblijft. Met een monitoringssysteem wordt 
gecontroleerd of de stabiele eindsituatie ook inderdaad stabiel blijft.  
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Figuur 2.11: Inspanning bodemsanering (links) en de gekozen  bodemsaneringsvarianten voor het 
grondwater (rechts) (VROM 2005b) 

  
 
Afbakening van relevante bodemverontreinigingen en stoffen binnen de KRW 
In grote lijnen zien we drie typen grondwaterverontreinigingen waar binnen het KRW 
spoor aandacht moet worden besteed: 
1. de puntverontreinigingen binnen de grondwaterbeschermingsgebieden (ter 

bescherming van de winning); 
2. de puntverontreinigingen binnen natuurgebieden en met name de Natura2000 

gebieden; 
3. de grootschalige grondwaterverontreinigingen waar individuele puntbronnen zich 

hebben verenigd tot grotere verontreinigingsclusters. 
 
Alle grondwaterverontreinigingen die een bedreiging zijn voor de terrestrische natuur of 
de duurzame drinkwatervoorziening zijn relevant en vallen binnen de KRW. In de 
concept grondwaterrichtlijn worden acht stoffen genoemd waarvoor minimaal 
drempelwaarden worden afgeleid: ammonium, arseen, cadmium, chloride, lood, kwik, 
sulfaat, trichlooretheen en tetrachlooretheen. Maar ook andere mobiele stoffen die zich 
in het grondwater kunnen verspreiden, moeten beschouwd worden. De analyse beperkt 
zich dus niet tot de acht genoemde stoffen en nitraat en bestrijdingsmiddelen waarvoor 
al normen bestaan. 
 
Alle immobiele en aan grond gerelateerde verontreinigingen vallen buiten de KRW.   
 
Puntverontreinigingen binnen grondwaterbeschermingsgebieden 
De omvang van de drie bovenstaande onderdelen is nog onvoldoende afgebakend om 
duidelijk te kunnen aangeven in hoeverre dit voor de KRW problemen geeft. In de 
regionale DMK studies (Royal Haskoning, 2006; Grontmij, 2006a/b) is gekeken in 
hoeverre er bodemverontreiningslocaties binnen de kleine grondwaterlichamen liggen. 
Dit blijkt het geval te zijn voor vele tientallen grondwaterwinningen. Als meest kwetsbare 
en bedreigde winning kwam de winning van ’t Gooi naar voren.  
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De kosten voor sanering en onderzoek werden per deelstroomgebied geschat op enkele 
tientallen miljoenen € tot maximaal 200 miljoen €. Door het MNP wordt in het najaar van 
2006 een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd naar de 
Nederlandse bodemsaneringsoperatie. In deze studie zal nader worden ingegaan op de 
risico’s binnen grondwaterbeschermingsgebieden.  
 
Puntverontreinigingen binnen Natura 2000 gebieden 
De risico’s in de Natura2000 gebieden werden veel lager ingeschat. De dichtheid aan 
locaties waar bodemverontreinigingen voorkomen is veel kleiner [RHK 2006] en in de 
regio’s Rijn-West en Rijn-Midden is maar één Natura2000 gebied (Bennekomse Meent) 
dat mogelijk beïnvloed wordt. 
 
Grootschalige grondwaterverontreinigingen 
De afbakening van de grote grondwater verontreinigingsclusters is moeilijker te maken. 
Hier moet nog een criterium voor gedefinieerd worden. Deze indeling kan gemaakt 
worden op basis van de GIS bestanden. Een misschien makkelijker en kwalitatief beter 
alternatief is het opstellen van een groslijst aan gebieden en het laten inschatten van de 
omvang van de verontreinigingsclusters door de plaatselijke gemeentelijke en 
provinciale betrokkenen. 
 
Resumé 
De gevallen waarvoor een gebiedsgerichte aanpak nodig is moeten nog afgebakend 
worden. Toetsing wordt gedaan op basis van de beschikbare gegevens in de 
bodeminformatiesystemen. Nog niet precies duidelijk is of met deze systemen de 
omvang van verontreiniging goed kan worden afgeperkt. De globale herkomst van 
verontreinigingen is in het algemeen goed bekend. Over de precieze afbakening van de 
herkomst en de verantwoordelijkheden voor sanering is vaak nog wel discussie. 
 
 Doel Toetsing Bron-Effect 
Bodemsaneringen Onbekend Status is onduidelijk Duidelijk 
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2.9 Verdroging 

Landelijke doelstelling 
Op voorstel van het ministerie van VROM en LNV is begin 2005 een gezamenlijke 
Taskforce ingesteld van rijk, provincies, Unie van Waterschappen, terreinbeheerders en 
LTO. De Taskforce heeft als doel om een extra impuls te geven aan de 
verdrogingsbestrijding in Nederland. De commissie [TV 2006] heeft geadviseerd om een 
TOP-lijst met gebieden samen te stellen. De TOP-lijst bestaat in ieder geval uit de 
gebieden waarvan de uitvoering van de maatregelen in 2015 gereed moet zijn. De inzet 
van alle partijen wordt op deze gebieden geconcentreerd. Per TOP-lijst gebied wordt 
een integraal GGOR/waterplan proces doorlopen afgestemd op de voor het 
watersysteem gerelateerde doelen. De TOP-lijst vormt de nieuwe landelijke doelstelling 
voor de periode tot 2015. Daarnaast is aangeraden om een objectieve manier van 
verdrogingsmonitoring vast te stellen en dit af te stemmen met andere 
monitoringsprogramma’s. Deze taak is neergelegd bij de provincies. 
 
Definitie van verdroging 
Het Rijk heeft in de 4e Nota Waterhuishouding (1993) de volgende definitie van verdroging opgesteld: 
“Een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de 
grondwaterstand in het gebied onvoldoende hoog is danwel de kwel (water dat omhoog komt) 
onvoldoende sterk om bescherming van de karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische 
waarden, waarop functietoekenning is gebaseerd, in dat gebied te garanderen. Een gebied met een 
natuurfunctie wordt ook als verdroogd aangemerkt als ter compensatie van een te lage 
grondwaterstand water van onvoldoende kwaliteit moet worden aangevoerd.”  
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Figuur 2.12: Verdroogde gebieden in Nederland (MNP, 2004)5 

 
 
Natura 2000 gebieden 
Voor de Natura-2000-gebieden geldt een resultaatverplichting voor 2015. Bij 
ongewijzigd beleid zullen in 2015 in 80% van de als verdroogd gekenmerkte Natura-
2000-gebieden in 2015 de grondwatercondities nog niet op orde zijn. In totaal gaat het 
om ongeveer 50.000 ha Natura-2000-gebied (MNP, 2006). Gemiddeld moet de 
grondwaterstand in de verdroogde Natura-2000-gebieden met naar schatting 20 tot 40 
cm worden verhoogd om aan de noodzakelijke watercondities te voldoen. 
 
Landelijk beeld en trends in herstel 
Herstelprojecten zijn tussen 1994 en 2000 succesvol uitgevoerd binnen de grenzen van 
grote natuurgebieden. De effecten op de landbouwgebieden in de omgeving waren hier 
relatief gering. In de resterende gebieden moeten steeds lastiger keuzen worden 
gemaakt op het grensvlak tussen natuur en landbouw. Sinds 2000 is het areaal volledig 
hydrologisch hersteld natuurgebied daarom niet verder toegenomen dan de toen al 
bereikte 3% (Figuur 2.3). De landelijke verdrogingskaart 2004 laat zien dat het  
percentage gebied dat gedeeltelijk hydrologisch hersteld is 16,5 % bedraagt. Dit is 
ongeveer 3% meer dan het areaal dat in 2000 al gedeeltelijk was hersteld. De stagnatie 
in herstel moet vlot getrokken worden door een andere benadering (zie verder  
hoofdstuk 4). 
 
                                                  
5 Deze kaart is samengesteld (http://milieucondities.wur.nl/ ) op basis van informatie uit de provinciale 
verdrogingskaart en de ligging van grondwaterafhankelijke natuurdoeltype. De provinciale 
verdrogingskaart, tot stand gekomen door expert inschattingen, verschilt aanzienlijk per provincie en 
heeft veelal geen directe link met de Natuurdoeltypenkaarten. 



 
 
 
 
 
 
 

KRW Verkenning Maatregelen grondwater 2006  9R7055/R00002/900642/DenB 
Definitief rapport - 23 - 6 november 2006 

Figuur 2.13: Ontwikkeling herstelde natuurgebieden in relatie tot de doelen 
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Resumé 
Over de KRW doelen bestaat nog discussie. Belangrijkste uitgangspunt is dat geen 
achteruitgang mag optreden. De toetsing is op globale schaal uitgevoerd in de 
karakterisering en beschrijvingen van de natuurgebieden door het KIWA [KIWA 2005]. 
De oorzaken van verdroging (met name drainage en grondwateronttrekkingen) zijn goed 
bekend. 
 
 Doel Toetsing Bron-Effect 
Verdroging geen achteruitgang o.b.v. quick-scans Duidelijk 
 

2.10 Zout water intrusie 

Landelijke beeld 
De opbouw van de Nederlandse ondergrond is sterk bepaald door veranderingen in de 
zeespiegel en bijbehorende sedimentatie- en erosie processen. Daarom komen in de 
kuststreek hoge chloridegehaltes op geringe diepte voor (figuur 2.14), afgewisseld met 
veel lagere gehaltes. De sterke fluctuaties hebben deels een historische oorzaak zoals 
de aanwezigheid van oude intrusiegebieden in de ondergrond. Daarnaast zorgt de 
huidige verdeling van hoog gelegen en infiltrerende wateren en laag gelegen 
drainerende polders voor dit complexe patroon. 
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Figuur 2.14: Diepteligging van het brak-zout grensvlak (1000 mg/l chloride) (TNO, 2006) 

 
Trends 
Veranderingen in de ligging van het brak-zout grensvlak treden zeer langzaam op. 
Alleen in de buurt van grondwaterwinningen kan verzilting versneld optreden. Hier kan 
het zoet-zout vlak binnen enkele maanden met meters omhoog schuiven (TNO, 2006). 
 
Resumé 
De KRW heeft tot doel dat er geen zoutwater intrusie ten gevolge van menselijk 
optreden mag plaats vinden. Een exacte definitie van zoutwaterintrusie ontbreekt. 
processen die zout waterintrusie kunnen veroorzaken zijn bekend. 
 
 Doel Toetsing Bron-Effect 
Zout water intrusie geen intrusie Weinig metingen Duidelijk 
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2.11 Samenvattend overzicht 

In figuur 2.15 wordt een samenvattend overzicht gegeven in hoeverre een analyse 
gemaakt kan worden. Als het doel helder is, er voldoende gegevens zijn en de oorzaak 
van overschrijding duidelijk is kan een complete analyse gemaakt worden. In dit geval is 
de gehele figuur groen gekleurd. De oranje en met name rode kleuren geven aan waar 
nog meer aandacht aan besteed moet worden in 2007. 
 
Figuur 2.15: Samenvattend overzicht van de grondwaterproblematiek  

Onderwerp Doel Toetsing Bron-Effect 
Kwaliteit 
Nitraat 50 mg/l Voldoende gegevens Denitrificatie 

Uitspoeling N en P 
oppervlaktewater 

0,15 mg/l P 
2,2 mg/l N 

Weinig metingen 
grondwater 

Vastlegging fosfaat 

Bestrijdingsmiddelen 0,1 µg/l Nulmeting 2006 Afbraak, adsorptie 

Zware metalen Onbekend Verschilt per metaal Adsorptie, complexen 

Bodemsaneringen Onbekend Status is onduidelijk Duidelijk 
Kwantiteit 
Verdroging geen achteruitgang o.b.v. quick-scans Duidelijk 

Zout water intrusie geen intrusie Weinig metingen Duidelijk 

 
Doel Toetsing Bron-Effect 
Doel is duidelijk Voldoende gegevens Duidelijke relatie 

Discussie over doel Beperkt gegevens Vage relatie 

Legenda 

Nog geen doel Onvoldoende gegevens Relatie onvoldoende 
duidelijk 
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3 MAATREGELEN HUIDIG EN VOORGENOMEN LANDELIJK BELEID  

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van landelijke grondwatermaatregelen (kwaliteit 
en kwantiteit). Deze maatregelen vloeien voort uit het huidig nationaal water-, milieu- en 
natuurbeleid. Deze beleidsvelden zijn onderling sterk verweven en daarom hanteert het 
Rijk een drieluik van onderling afgestemde nota’s, de vierde Nota Waterhuishouding, het 
Nationaal Milieubeleidsplan en het Natuurbeleidsplan. Deze zijn opgesteld door 
respectievelijk de ministeries van V&W, VROM en LNV.  
 
In dit hoofdstuk wordt tevens een verwachting uitgesproken of het KRW-doel in 2015 
gehaald zal worden.  
 

3.2 Van beleid naar instrumentarium naar maatregelen 

In dit rapport hanteren we de volgende volgorde van beleid naar maatregelen:  
 
BELEID > WET- EN REGELGEVING > INSTRUMENT > MAATREGEL 
 
Een maatregel is gedefinieerd als (DHV, 2005): Technisch of ruimtelijke ingrepen in het 
watersysteem of in het milieu welke voldoen aan twee voorwaarden: 
• de maatregel is te begroten (te vertalen naar kosten); 
• de maatregel heeft een bijdrage aan de doelstelling (te vertalen naar effect). 
 
Maatregelen zijn dus ingrepen (actief) die fysiek leiden tot bijvoorbeeld het verminderen 
van emissies. Regelgeving, beleid en instrumenten (passief) zijn geen maatregelen 
maar aspecten die de voorwaarden scheppen (faciliteren) om maatregelen te 
implementeren.  
 
Een samenvattend overzicht van het relevant huidig beleid en beschikbare instrumenten 
voor grondwater is opgenomen in Tabel 3.1.  
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Tabel 3.1: Overzicht relevant beleid en instrumenten voor grondwater  

Kolom Thema Beleid Verantwoordelijk Instrumenten
Nitraat en meststoffen Mestbeleid 2006 LNV Meststoffenwet, Besluit gebruik meststoffen (AMvB), etc

Waterbeleid (WB21, NW4) V&W Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (vanaf 2000)
Ammoniakbeleid VROM Wet ammoniak en veehouderij (WAV) en Wet Milieubeheer (WM)

Zware metalen - Lift mee op mestbeleid

Gewasbescherming Gewasbeschermingsbeleid:
- Toelatingsbeleid

- Nota duurzame gewasbescherming 
(2004)

LNV EU-gewasbeschermingsrichtlijn en BestrijdingsmiddelenwetBesluit beginselen geintegreerde 
gewasbescherming (AMvB)

Waterkwaliteitsbeleid V&W WVO-vergunningen en algemene regels:
- Besluit Glastuinbouw (2002)
- Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (2000)

Bodemverontreiniging en 
grondwaterbescherming

4 peilers:
- Preventieve bodembeleid
- Bodemsanerinsgbeleid

- Duurzaam bodemgebruikbeleid
- Grondwaterbescherminsgbeleid

VROM Preventieve spoor:
- Wet Milieubeheer: vergunningen en inrichtingenbesluit (BOOT, Bouwstoffenbesluit, NRB, 
Stortbesluit, Infiltratiebesluit) kaders voor Provinciale Milieu Verordeningen

Curatieve spoor:
- Saneringsregeling Wet Bodembescherming
- Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering

Ruimtelijk spoor:
Wet Ruimtelijke ordening

Verdroging Waterbeleid (WB21, NW4) V&W Grondwaterwet
KEUR besluiten

Zout water intrusie Waterbeleid (WB21, NW4) V&W Grondwaterwet
KEUR besluiten

Grondwaterplan Provinciale Milieuverordeningen

Grondwaterbescherming Provinciaal Milieu Beleidsplan
Provincies Toetsing op bestemmingsplannen (verdwijnt in nieuwe Wet RO)

Deelstroomgebiedsvisies Kaders voor GGOR

Verdroging Waterhuishoudingsplan Vergunningverlening voor onttrekkingen (Grondwaterwet)

Waterbeheerplan Waterschappen Gebiedsvisies 
Vergunningverleing ondiepe onttrekkingen

Gemeenten Stedelijk waterplan
Stedelijk grondwaterbeheer Stedelijk waterbeleid Gemeentelijk Rioleringsplan
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3.3 Landbouwbeleid (stikstof, fosfaat en zware metalen) 

Mestbeleid 2006: maatregelen 
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.  
 
Relatie tussen KRW en Nitraatrichtlijn 
 
Nitraatrichtlijn 
De Nitraatrichtlijn is een brongerichte richtlijn die gericht is op het beperken van de emissies van 
mineralen uit agrarische bronnen [VROM, 2005]. De wijze waarop de emissies van mineralen uit 
agrarische bronnen volgens de richtlijn moeten worden tegengegaan is in hoofdzaak gebaseerd op het 
toepassen van goede landbouwpraktijk: het bemesten van de bodem op basis van de behoefte van het 
gewas en het voorkómen van onnodige emissies naar het milieu. De Europese Commissie en 
Nederland hebben op 1 juli 2004 overeenstemming bereikt over de implementatie van de 
Nitraatrichtlijn over de jaren 2006 tot en met 2009 en de daaraan voorafgaande overgangsperiode 
(2004 en 2005). Nederland heeft het Actieprogramma van toepassing verklaard op haar hele 
grondgebied. Metingen vinden plaats zoals de Nitraatrichtlijn (artikel 6) voorschrijft en worden in 
Nederland uitgevoerd in het grondwater via het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Het LMM 
is ingericht om een landelijk gemiddeld beeld te geven van de effecten van het mestbeleid op de 
bedrijfsvoering en de waterkwaliteit op landbouwbedrijven. Er wordt onderscheid gemaakt naar de 
hoofdgrondsoorten klei, zand/löss en veen. In de Nitraatrichtlijn is niet opgenomen op welke diepte de 
norm van 50 mg nitraat per liter grondwater moet worden getoetst. In Nederland wordt getoetst in de 
bovenste meter van het grondwater, conform de Nitraatrichtlijn. 
 
Grondwaterrichtlijn en Kaderrichtlijn Water 
De Grondwaterrichtlijn is een dochterrichtlijn van de Kaderrichtlijn water en richt zich specifiek op het 
grondwatersysteem. De Grondwaterrichtlijn is primair een milieukwaliteitrichtlijn die gericht is op het 
realiseren van een goede chemische toestand van het grondwater. Daarbij richt de Grondwaterrichtlijn 
zich in beginsel op alle relevante bronnen [VROM 2005]. De Kaderrichtlijn verwijst naar 
communautaire wetgeving zoals de Nitraatrichtlijn. Dit betekent dat de norm van 50 mg/l voor nitraat 
wordt overgenomen. De bepaling van de goede toestand voor nitraat wordt gedaan voor het 
grondwaterlichaam. Wellicht dat met de komst van de Grondwaterrichtlijn de analyse ook nog op 
puntniveau gedaan zal worden. De toetsing wordt gedaan in het diepere grondwater (10 en 25 meter 
onder maaiveld).  
 
Bij de behandeling van de Richtlijn op Grondwater op 13 juni 2006 is een amendement aangenomen 
om de Grondwaterrichtlijn samen met andere Europese richtlijnen zoals de nitraatrichtlijn te evalueren. 
Op termijn komt dan mogelijk de Nitraatrichtlijn te vervallen. 
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Op 9 december 2005 heeft Nederland formeel toestemming gekregen om een ruimere 
mestnorm te hanteren dan de Europese Nitraatrichtlijn voorschrijft. De derogatie geldt 
voor bedrijven met minimaal 70% grasland. Zij mogen jaarlijks 250 kilo stikstof uit 
dierlijke mest op 1 ha land opbrengen in plaats van 170 kilo. Nederland baseerde zijn 
derogatieverzoek op wetenschappelijk onderzoek dat uitwijst dat gras onder 
Nederlandse omstandigheden zoveel stikstof opneemt dat de norm van 170 kilo stikstof 
per hectare per jaar onnodig krap zou zijn. 
 
Nederland heeft tijdens de onderhandelingen over de derogatie ook afgesproken om in 
2015 evenwichtsbemesting voor fosfaat te realiseren. Onder evenwichtsbemesting 
wordt verstaan dat de aanvoer van fosfaat via bemesting gelijk is aan de afvoer met het 
gewas. Hierbij mag rekening worden gehouden met verliezen door onomkeerbare 
vastlegging in de bodem en door uitspoeling, de zogenoemde ‘onvermijdelijke 
verliezen’. Om evenwichtsbemesting te halen, worden de fosfaatgebruiksnormen 
(dierlijke mest en kunstmest) tot 2015 geleidelijk aangescherpt. 
 
Het mestbeleid besteedt geen expliciete aandacht aan zware metalen maar de aanpak van deze bron 
lift wel mee met het mestbeleid. Er zijn momenteel dan ook geen concrete maatregelen specifiek voor 
zware metalen. 
 
Concrete maatregelen die voortvloeien uit het nieuwe mestbeleid, relevant voor de 
kwaliteit van het grondwater, zijn: 
• toepassing gebruiksnormenstelsel: 

- gebruiksnorm dierlijke mest (170 kg N /ha); 
- stikstofgebruiksnorm (verschilt per gewas en per grondsoort; wordt geleidelijk 

aangescherpt); 
- fosfaatgebruiksnorm (onderscheid in grasland 110 kg/ha en bouwland 95 kg/ha; 

wordt geleidelijk aangescherpt). 
• gebruiksvoorschriften:  

- regels vernietigen graszoden; 
- vanggewassen telen na maisteelt; 
- emissiearm aanwenden van meststoffen". 

 
Het Nederlandse kabinet heeft het standpunt dat met deze maatregelen al zeer forse 
inspanningen gedaan worden. Het mestbeleid wordt in 2007 geëvalueerd en op basis 
hiervan wordt besloten of het beleid na 2009 wordt aangepast.  
 
Maatregelen Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) 
De maatregelen van het LOTV zijn gericht op het beperken van de emissie van 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater: 
• voorkomen van meemesten van slootkanten; 
• teeltvrije, spuitvrije en bemestingvrije zones (5 m); 
• voorkomen emissies rond gebouwen. 
 
De effecten van deze maatregelen op de grondwaterkwaliteit zijn naar verwachting 
(zeer) gering. Er is alleen een indirect effect te verwachten voor verbetering van de 
kwaliteit van het grondwater in de hydrologische situatie waarbij een waterloop een 
infiltrerende functie heeft (wateraanvoer).  
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Ammoniakbeleid: Maatregelen 
Het ammoniakbeleid richt zich op het terugdringen van de stikstofbelasting via de lucht 
en kan onderverdeeld worden in generiek en gebiedsgericht beleid: 
• het generiek beleid is uitgewerkt in het Besluit ammoniakemissie huisvesting 

veehouderijen (de AMvB Huisvesting):  
- onderwerken en injecteren van mest; 
- afgedekte mestopslagen; 
- invoeren van emissiearme stallen; 

• het gebiedsgericht beleid is uitgewerkt in de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en 
de reconstructiewet: 
- zonering. De Wav heeft tot doel om kwetsbare natuur extra te beschermen tegen 

ammoniak uit veehouderijen. Veebedrijven in de directe omgeving van 
natuurgebieden hebben te maken met beperkingen. Deze gelden in een straal 
van 250 meter rond voor verzuring gevoelige natuur. De Wav wordt in 2006 
versoepeld om de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen te verruimen. 
Alleen de meest kwetsbare natuurgebieden binnen de EHS (de zogeheten zeer 
kwetsbare gebieden) zullen nog door middel van de zoneringsmaatregelen van 
de Wav worden beschermd; 

- ruimtelijke scheiding van functies. 
 
De kwaliteit van het grondwater wordt vooral bepaald door de dierlijke mest en 
kunstmest. De bijdrage van atmosferische depositie is relatief beperkt ten opzichte van 
de stikstof-depositie van dierlijke mest en kunstmest. In Figuur 3.1 is ter illustratie de 
maaiveldbelasting van cultuurgrond bij Holten (Overijssel) weergegeven. 
 
Figuur 3.1: Gemiddelde historische maaiveldbelasting met stikstof rondom drinkwaterwinning Holten 
(gebaseerd op Griffioen et al., 2002). Droge depositie is niet meegenomen. Voor mest is de belasting 
per hectare cultuurgrond weergegeven 
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Effecten van nieuwe mestbeleid voor het ondiepe grondwater (1m –mv) in 2015 
De effecten van het nieuwe mestbeleid zijn berekend in een verkennende studie  
(MNP 2005). De resultaten van deze studie geven aan dat in 2009 de 
nitraatconcentratie in het totale Nederlandse zandgebied, na correctie voor de grote 
variatie als gevolg van weersinvloeden, nog rond de 70 mg/l zal liggen als gevolg van 
naijleffecten in de bodem. Maar in de periode daarna (2010-2015) zal de gemiddelde 
concentratie de doelstelling van 50 mg/l benaderen. Onder landbouwgronden in het 
zuidelijk zandgebied (Noord-Brabant en noord- en midden Limburg; Grondwaterlichaam 
Zand-Maas) zullen gemiddeld over de periode 2010-2015 de nitraatwaarden hoger zijn 
(gemiddeld circa 80 mg/l).  
 
Figuur 3.2: Berekende gemiddelde nitraatconcentratie onder landbouwgrond in het bovenste 
grondwater per grondwaterlichaam (2010-2015). Natuurgebieden zijn in deze figuur niet meegenomen 
(Bron: MNP 2006b) 

 
 
Effecten van nieuwe mestbeleid voor het diepe grondwater (10 m –mv) in 2015 
In de KRW-scenario’s grondwater van Alterra [Alterra 2005] gemaakt met STONE wordt 
geconcludeerd dat alle grondwaterlichamen in Nederland een concentratie van nitraat 
hebben die ruim onder de 50 mg/l grens liggen. Deze conclusie wordt onderstreept door 
het feit dat de huidige concentraties al veelal onder de 50 mg/l norm (tabel 2.1) liggen 
en sprake is van een licht dalende trend. 
 
Zuid-Limburg als uitzondering 
Het bovenbeschreven beeld willen we nuanceren voor het grondwaterlichaam Maas-
Krijt in Zuid-Limburg. Voor het ondiepe grondwater is Zuid-Limburg op Figuur 3.2 als 
een witte vlek weergegeven, omdat het grondwater hier vele meters onder maaiveld 
staat en het ondiepe grondwater dus niet aanwezig is. Ook metingen van het diepere 
grondwater in peilbuizen zijn nauwelijks beschikbaar. Voor het stroomgebied van de 
Maas is begin 2006 een KRW proefrapportage gemaakt op basis van het concept KRW 
meetnet (RHK 2006).  
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In dit grondwaterlichaam wordt niet gebruik gemaakt van peilbuizen maar van het 
uittredende bronwater. Voor het grondwaterlichaam Krijt-Maas was de gemiddelde 
nitraatconcentratie in de bronnen van het Mergelland bijna 100 mg/l. Dit gedeelte van 
Nederland is dus zeer kwetsbaar voor nitraatverontreiniging. Vanwege de huidig hoge 
gehaltes en het langzaam reagerende systeem verwachten we daarom dat in 2015 de 
concentraties nog niet gemiddeld onder de 50 mg/l grens liggen. Dit vermoeden is 
echter nog niet kwantitatief onderbouwd.  
 
Effect van maatregelen 
Maatregelen zullen pas na geruime tijd effect hebben op de kwaliteit van het grondwater 
op 10 meter en 25 meter diepte en bij de grondwaterwinningen. Bovendien zullen de 
effecten moeilijk aan te tonen zijn als gevolg van menging van grondwater met een 
verschillende ouderdom en oorsprong en als gevolg van de fysisch-chemische 
processen in de ondergrond. 
 
Effecten van mestbeleid op uitspoeling naar het oppervlaktewater 
In een verkennende studie naar de gevolgen van het nieuwe mestbeleid (MNP 2005) 
zijn de P-concentraties in het oppervlaktewater berekend voor 2015 (zie Figuur 3.3).  
 
Figuur 3.3: Landelijk beeld van de N en P concentratie in afspoelend water afkomstig van 
landbouwgrond, effect van de scenario ‘streng’ in de periode 2015-2030 (MNP/UR, 2006) 

  
 
Uit Figuur 3.3 blijkt dat de laagste klasse (de MTR-waarde < 0,15 mg/l P) niet voorkomt. 
Relatief hoge concentraties komen niet alleen in de klei-en veengebieden voor (westen 
en noorden met fosfaatuitspoelingsgevoelige gronden), maar ook in de zandgebieden. 
Het zuidelijk zandgebied wordt gekenmerkt door hoge fosforconcentraties. 
 
Uitspoeling van stikstof naar het oppervlaktewater is relatief een minder groot probleem 
dan fosfaat en speelt vooral een rol op de lager gelegen gebieden van Nederland. 
 
Op het niveau van stroomgebieden voor de KRW zijn de gemiddelde N en P 
concentraties in het afspoelende water van de landbouw berekend (tabel 3.2). 
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Tabel 3.2: N en P concentraties in afspoelend water (MNP/UR, 2006) 

 N [mg/l N] P [mg/l P] 
 Ref2003 2015s Afname Ref2003 2015s Afname 
Eems 4,3 4 0,3 0,3 0,3 0,0 
Maas 6 4,9 1 0,9 0,7 0,2 
Rijn-Midden 5,3 4,8 0,5 0,6 0,5 0,1 
Rijn-Noord 5,2 5 0,2 0,5 0,5 0,0 
Rijn-Oost 6,1 5,2 0,9 0,6 0,5 0,1 
Rijn-West 7,1 6,5 0,5 0,8 0,8 0,0 
Schelde 6,7 6,2 0,5 0,5 0,5 0,0 
Nederland 6 5,3 0,6 0,7 0,6 0,1 
 
Voor stikstof is de concentratieafname het grootst bij Maas en Rijn-Oost (circa 1 mg/l; 
zandgebieden). In Eems en Rijn –Noord zijn de veranderingen gering. De concentraties 
liggen duidelijk boven de richtinggevende waarde van 2,2 mg/l. Wat fosfor betreft zijn de 
concentratieveranderingen beperkt. Ook hier is bij Maas de afname groter dan in de 
andere stroomgebieden. De gemiddelde fosforconcentratie ligt minimaal een factor 2 
boven de MTR-waarde van 0,15 mg/l.  
 
Resumé: relatie met KRW 
Voor het grondwater is het landelijke mestbeleid in het algemeen voldoende voor het 
halen van de KRW normen. Plaatselijk zijn extra maatregelen nodig: 
• uitgaande van de toetsdieptes 10 en 25 m-mv is de verwachting dat van de grote 

grondwaterlichamen alleen het grondwaterlichaam Krijt Maas niet zal voldoen aan 
de goede chemische toestand in 2015; 

• uitgaande van toetsing op individueel winputniveau is de verwachting dat een aantal 
kleine grondwaterlichamen (voornamelijk zuid- en oost Nederland) niet zal voldoen 
aan de goede chemische toestand. 

 
Voor het oppervlaktewater blijft ook met het aangescherpte mestbeleid de uitspoeling 
van fosfaat, stikstof en zware metalen een knelpunt voor de KRW. Het mestbeleid is 
afgestemd op de normen voor grondwater (50 mg/l nitraat) en niet op de strengere 
normen voor het oppervlaktewater. Bovendien zal door vertraagde nalevering uit de 
bodem de effecten pas op termijn merkbaar zijn.  
 

3.4 Gewasbescherming 

Europees gewasbeschermingsbeleid 
De Europese richtlijn voor de harmonisatie van de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen, richtlijn 91/414EEG, dateert van 1991 (EU91). De richtlijn 
gaat uit van een beoordeling van werkzame stoffen op communautair niveau. Toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen is geregeld in Bijlage VI van de EU-richtlijn. Deze 
bijlage is als een aparte richtlijn gepubliceerd (richtlijn 94/43/EG, herzien via richtlijn 
97/57/EG) en wordt doorgaans aangeduid als de ‘Uniforme Beginselen’ (EU94, EU97). 
Via de EU vindt een (her)beoordeling plaats van de werkzame stoffen die worden 
toegepast in gewasbeschermingsmiddelen. Het zal echter nog tot zeker 2008 duren 
voordat alle bestaande middelen via het EU-spoor zijn behandeld en herbeoordeeld. Dit 
betekent dat er zal worden overgegaan naar ander soort middelen.  
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Nederlands gewasbeschermingsbeleid 
Het gewasbeschermingsbeleid in Nederland bestaat uit het toelatingsbeleid en 
duurzaam gewasbeschermingsbeleid. De maatregelen die hier uit voortvloeien zijn: 
• voorschriften toelating en gebruik bestrijdingsmiddelen; 
• toepassen concept van geïntegreerde gewasbescherming (verplichting tot 

gewasbeschermingplan en opstellen gewasbescherminglogboek). 
 
Toelatingsbeleid (beslisboom) 
De toelating (registratie) van bestrijdingsmiddelen in Nederland is geregeld in de 
Bestrijdingsmiddelenwet. Daarin is vastgelegd dat alleen middelen op de markt gebracht 
mogen worden die, bij gebruik volgens voorschrift, voldoende werkzaam zijn en geen 
onaanvaardbare schade toebrengen aan het gewas, de mens, planten en dieren 
(behalve de doelwitorganismen) en de kwaliteit van water en bodem. Voor 
gewasbeschermingsmiddelen zijn de milieueisen nader uitgewerkt in het Besluit 
milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen. De Nederlandse regelgeving is afgestemd 
op de Europese richtlijnen.  
 
Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) beoordeelt namens de 
overheid de toelating van bestrijdingsmiddelen. Dat gebeurt aan de hand van een 
dossier dat de aanvrager van een toelating, doorgaans de fabrikant of importeur, bij zijn 
aanvraag moet overleggen. Daarin staan gegevens vermeld over het gebruik van de 
stof, de fysische en chemische eigenschappen en de toxiciteit voor bepaalde standaard-
testorganismen. Bij het beantwoorden van de vraag of een middel aan de milieueisen 
voldoet, volgt het CTB sinds 1989 de beslisboom (zie kader). In 2004 is deze methodiek 
herzien en aangescherpt aan het nieuwe Europese beleid. Belangrijk is dat in de 
toetsing rekening wordt gehouden met een maximale concentratie van 0,1 µg/l in het 
grondwater als algemene norm en 0,01 µg/l in grondwaterbeschermingsgebieden. Dit 
beleid heeft voor enkele nieuwe middelen een verbod opgeleverd in deze gebieden.  
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Technisch intermezzo: Methodiek Beslisboom  
 
De vernieuwde beslisboom [RIVM 2004] onderverdeeld in drie stappen (zo’n stap wordt internationaal 
‘tier’ genoemd). Een belangrijk verschil tussen de berekeningen uit stappen 1 en 2 en stap 3 is, dat de 
berekeningen in stappen 1 en 2 gelden voor de onverzadigde zone en die van stap 3 voor de 
verzadigde zone. In deze zones gedragen bestrijdingsmiddelen zich verschillend.  
 
In Stap 1 wordt een screening van stoffen uitgevoerd op basis van het minimaal vereiste dossier. 
Getoetst wordt of de berekende 80-percentiel-concentratie (van een reeks van 20 jaren, respectievelijk 
40 of 60 jaar afhankelijk van de toepassingsfrequentie) voor het FOCUS Kremsmünster-scenario en 
bijbehorend klimaatscenario, berekend met PEARL, lager is dan 0,1 μg/l. Stoffen die hieraan voldoen, 
kunnen in Nederland worden toegelaten voor wat betreft het uitspoelingsgedrag. Stoffen die niet 
voldoen, kunnen geen toelating krijgen tenzij in de tweede of derde stap alsnog blijkt dat aan het 
criterium wordt voldaan. 
 
In Stap 2 wordt met het model GeoPEARL berekend wat de uitspoeling van een stof is voor het 
toepassingsareaal van de stof. De belangrijkste uitkomst is de 90-percentiel-waarde over het oppervlak 
van de mediane concentratie in de tijd in het bovenste grondwater. Hierbij worden de berekeningen 
uitgevoerd met de bodemgegevens zoals die voorhanden zijn uit allerlei GIS-bestanden. Het blijkt dat 
grondsoort en pH van de bodem de belangrijke parameters zijn voor het gedrag van stoffen in de 
bodem. GeoPearl berekent 6400 plots, landsdekkend, dus inclusief de drinkwaterwinningen. De 
tweede stap biedt de mogelijkheid om aanvullende gegevens uit laboratorium, lysimeterstudies en 
veldstudies mee te nemen om tot een betere benadering van de verwachte praktijksituatie te komen. 
Omdat grondwater-beschermingsgebieden gemiddeld genomen kwetsbaarder zijn voor uitspoeling van 
stoffen dan totale landbouwgebieden, kunnen stoffen niet worden toegelaten in deze gebieden als de 
Kremsmünster-concentratie (stap 1) of de GeoPEARL concentratie voor het gebruiksoppervlak (stap 2) 
groter dan 0,01 μg/l is. Door middel van aanvullende specifieke informatie over het gedrag van stoffen 
in deze gebieden kan een toelatingaanvrager aantonen dat de verwachte uitspoeling in de praktijk niet 
op zal treden. In dat geval kan de aanvraag alsnog worden gehonoreerd voor het totale 
toepassingsgebied. 
 
In Stap 3 kan de aanvrager gegevens over het gedrag van de stof in de waterverzadigde zone tussen 
1 en 10 m diepte overleggen of gegevens over het voorkomen van de stof op 10 m beneden maaiveld 
(stap 3). Berekeningen worden gemaakt analoog aan die van stap 2 om de 90-percentielen op 10 m 
diepte uit te rekenen. Deze stap in de beoordeling is niet gewijzigd ten opzichte van de oude 
beslisboom.  
 
Nota duurzame gewasbescherming 
De nota duurzame gewasbescherming [LNV 2004b] beschrijft het beleid tot 2010. 
Afspraken uit deze nota zijn vastgelegd in het Convenant Gewasbescherming. De nota 
en het convenant hebben tot doel om in 2010 95% reductie van de milieubelasting te 
realiseren ten opzichte van 1998. De nota vermeldt tevens dat met de maatregelen in 
2015 de concentratie in het grondwater niet uitgaat boven 0,1 μg/l. Bij de beoordeling 
van verzoeken om toelating van gewasbeschermingsmiddelen zal daarmee rekening 
worden gehouden. 
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De nota gaat ervan uit dat de landbouwsector zelf met oplossingen komt voor het 
verminderen van het gebruik. De overheid heeft een sturende rol met als belangrijkste 
taken: 
• in EU-kaders pleiten voor een scherpe normstelling voor milieu; 
• zorgen voor goede regelgeving, adequate uitvoering van regels en een krachtig 

toezicht op de naleving; 
• zorgen dat kennis over geïntegreerde gewasbescherming wordt ontwikkeld en 

toegepast; 
• zorgen voor een strakke regie op het naleven van gemaakte afspraken, zodat 

gestelde doelen worden bereikt. 
 
Samenvatting van het convenant duurzame gewasbescherming 
 
Kern is optimale afstemming tussen korte en lange termijn beleid 
• Het geven van vrijstellingen heeft als doel een oplossing te bieden voor knelpunten, die op korte 

termijn optreden en die worden veroorzaakt door een inadequaat middelenpakket. Met de 
vrijstelling ontstaat ruimte voor het ontwikkelen van een (middel)langetermijnaanpak. 

• De sectorplannen zijn gericht op de middellange en lange termijn. Zij moeten inzicht geven in de 
innovatieve inspanningen van de verschillende sectoren van land- en tuinbouw en dienen aan te 
geven hoe kennis over geïntegreerde gewasbescherming wordt ontwikkeld en verspreid. De 
innovatie dient onder meer gericht te zijn op de vermindering van het aantal landbouwkundige 
knelpunten en op het verder ontwikkelen en implementeren van geïntegreerde 
gewasbescherming. 

• De algemene regels zijn tijdelijk en aanvullend op hetgeen wordt beoogd met de sectorplannen. 
Ze worden noodzakelijk geacht om de ongeveer 10% achterblijvende bedrijven voor de keuze te 
plaatsen eveneens geïntegreerde gewasbescherming te gaan toepassen, of hun teeltactiviteiten te 
staken. 

Een voorbeeldproject, ‘Schone bronnen, nu en in de toekomst’ is een initiatief van de VEWIN, de Unie 
van Waterschappen, Nefyto en LTO-Nederland om knelpunten in grond- en oppervlaktewater in de 
land- en tuinbouw, gezamenlijk op te lossen. De stoffen bentazon, carbendazim, isoproturon, MCPA, 
methomyl en terbutylazin zijn in dit project in beschouwing genomen. Deze zes stoffen dienen als pilot 
voor het gezamenlijk zoeken naar oorzaken van normoverschrijdingen in grond- en oppervlaktewater 
en praktische oplossingen om emissies terug te dringen. In het najaar van 2006 wordt het project 
voortgezet met de analyse en uitwerking van een set nieuwe voorbeeldstoffen.  
 
 
Als de belasting te weinig afneemt kan het beleid worden aangescherpt. Mogelijke 
instrumenten zijn aangescherpte gebruiksvoorschriften en handhaving, gecontroleerde 
verstrekking van middelen en als uiterste consequentie de mogelijke intrekking van de 
toelating na herbeoordeling. Echter een systematische monitoring van 
gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater heeft niet plaats gevonden.  
 
De maatregelen zijn gericht op het huidig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Sanering van bestrijdingsmiddelen in het grondwater maakt hier geen deel van uit. Diep 
grondwater (meer dan 10 m-mv) is grondwater van minstens 10-30 jaar oud en kan 
bestrijdingsmiddelen bevatten die in het verleden zijn toegepast. 
 
De VEWIN heeft in 2004 een onderzoek verricht naar de kosten over de jaren 2001 tot 
en met 2003, die verbonden zijn aan onderzoek, preventieve maatregelen en 
verwijdering van bestrijdingsmiddelen bij de drinkwaterproductie in Nederland. De 
gemiddelde jaarlijkse kosten bedragen circa 30 miljoen Euro. 
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Handhaving 
De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van LNV is de belangrijkste 
handhavingsinstantie bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast  
hebben ook waterkwaliteitsbeheerders handhavingsbevoegdheden op grond van het 
Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij en het Besluit Glastuinbouw en een 
beperkte bevoegdheid op basis van de Bestrijdingsmiddelenwet.  De handhaver van de 
Bestrijdingsmiddelenwet moet aantonen dat de gebruiksvoorschriften die aan de 
toelating zijn verbonden, niet zijn nageleefd of dat er illegaal of onzorgvuldig is 
gehandeld. In de praktijk dient dit op heterdaad vastgesteld te worden, wat in de praktijk 
nauwelijks gebeurd. Volgens het jaarverslag van de AID voor 2002 gebruikt 10% van de 
telers verboden middelen. 
 
Handhaving binnen grondwaterbeschermingsgebieden is vooral in de periode rond 1999 
een knelpunt geweest. Tot 1998 waren sommige bestrijdingsmiddelen verboden. 
Volgens het etiket mochten deze middelen niet toegepast worden volgens de toen 
geldende Wet bodembescherming. Deze regeling is komen te vervallen. Omdat de oude 
etiketten nog steeds bestonden heeft dit vooral in de periode 1998-1999 geleid tot 
verwarring en een periode waarin minder strikt is gehandhaafd door de AID. In 2004 met 
de komst van de nieuwe beslisboom worden sommige stoffen verboden binnen 
grondwaterbeschermingsgebieden via de standaard restricties (Besluit Uniforme 
Beginselen Gewasbescherming). Echter sommige middelen hebben nog een 'verouderd 
etiket' en verwijzen nog steeds naar een oude regeling. Middelen worden in de regel om 
de vijf a 10 jaar opnieuw gekeurd. Dit betekent dat het nog enige jaren duurt voordat alle 
middelen zijn verwerkt volgens de nieuwe beslisboom. Pas dan zijn er geen 
handhavingsproblemen meer. 
 
Maatregelen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (LOTV) en Besluit 
Glastuinbouw 
De maatregelen van deze lozingenbesluiten zijn: 
• regels aan het verbruik aan energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen; 
• regels om afwalwaterlozingen te beperken; 
• regels voor zorgvuldig spuiten en bemesten (moderne spuitapparatuur wordt 

gestimuleerd); 
• toepassen teeltvrije zones (teeltafhankelijk). 
 
Deze maatregelen zijn specifiek gericht op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De 
effecten op de grondwaterkwaliteit zijn moeilijk in te schatten maar zullen naar 
verwachting gering zijn.  
 
Resumé: relatie met KRW  
Bestrijdingsmiddelen komen op dit moment in verhoogde concentraties voor in het 
grondwater. Dit blijkt uit metingen in het ruw water bij de grondwaterwinningen en ook 
de eerste voorlopige resultaten van de nulmeting in de provinciale en landelijke 
meetnetten laten zien dat bestrijdingsmiddelen op zowel 10 als 25 meter onder maaiveld 
boven de 0,1 µg/l grens voorkomen. Deze problemen worden veroorzaakt door een 
ruimhartig toelatingsbeleid in het verleden. In de afgelopen jaren is het toelatingsbeleid 
aangescherpt met de vernieuwde beslisboom en ingericht op het halen van de 0,1 µg/l 
norm in het grondwater. De werking van de beslisboom wordt nog geëvalueerd door 
RIVM/Alterra. Daarnaast is het belangrijk dat de beslisboom wordt gecombineerd met 
een goede handhaving en monitoring.  
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Omdat stoffen worden herbeoordeeld in een cyclus van ongeveer 10 jaar zijn ter 
overbrugging wellicht aanvullende stimulerende maatregelen nodig.  
 

3.5 Bodemverontreiniging en grondwaterbescherming 

Vier peilers van het nieuwe beleid 
Momenteel is nieuw bodem- en grondwaterbeschermingsbeleid in ontwikkeling. De 
contouren van dit beleid zijn opgenomen in de notitie Vaste waarden, nieuwe vormen 
(Kamerstuk II, 2002-2003, 28663, nr. 1) en de Beleidsbrief Bodem (Kamerstuk II, 2003-
2004, 28663, nr.13). Het beleid omvat vier peilers: 
• het preventieve bodembeleid, waarbij een brongerichte aanpak centraal staat, 

oftewel het zoveel als redelijk mogelijk voorkómen van bodemverontreiniging en -
aantasting; 

• het duurzaam bodemgebruikbeleid, dat wil zeggen het door duurzaam 
bodemgebruik voorkomen dan wel verminderen van de belasting van het 
grondwater; 

• het grondwaterbeschermingsbeleid, ter bescherming van de kwaliteit van het 
grondwater dat wordt onttrokken om te worden gebruikt als grondstof voor 
drinkwater; 

• het bodemsaneringsbeleid, met onder andere de toepassing van het nieuw te 
ontwikkelen ‘milieuhygiënisch saneringscriterium. 

 
Preventieve beleid (Wet Milieubeheer) 
De Wet Milieubeheer (WM) vormt de algemene basis voor bescherming van bodem en 
grondwater via het milieuspoor; de Wet Ruimtelijke Ordening voor bescherming via het 
ruimtelijke spoor. Via de WM zijn algemeen geldende milieuregels van toepassing die 
bodem en grondwater beschermen (zoals BOOT, Bsb, NRB, Lozingenbesluit, 
Stortbesluit, Infiltratiebesluit, inrichtingen AmvB’s).  
 
Naast algemeen geldende regels geldt ook een specifiek beschermingsniveau in 
waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden (25-jaarszone). Dit 
beschermingsniveau is vastgelegd in het streekplan en de provinciale Milieu 
Verordening (PMV).  
 
Curatieve beleid (Wet Bodembescherming) 
Het bodemsaneringsbeleid is gebaseerd op de Wet Bodembescherming (Wbb). De 
circulaire Streef- en interventiewaarden geeft een overzicht van de interventiewaarden 
bodemsanering en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, inclusief de hierbij 
behorende streefwaarden, meetvoorschriften en parameters voor het bepalen van de 
saneringsurgentie en het saneringstijdstip. De circulaire heeft betrekking op gevallen 
van verontreiniging van bodem, grondwater en sediment die men in het kader van de 
saneringsregeling van de Wet Bodembescherming (Wbb) beoordeelt. Dit zijn de 
gevallen van verontreiniging die dateren van voor 1987. 
 
Voor bodemverontreiniging veroorzaakt vanaf 1 januari 1987 geldt de zorgplicht (artikel 
13 Wbb). Deze moeten worden gesaneerd, ongeacht de aangetroffen gehalten en de 
risico’s van de verontreinigende stoffen. De bepaling van de ernst van de 
verontreiniging, de saneringsurgentie en het saneringstijdstip spelen hier geen rol. De 
locatie wordt gesaneerd tot de oude toestand op basis van de stand der techniek 
(ALARA-principe).  
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Resumé: Betekenis KRW 
De KRW is gericht op het bereiken van de goede toestand van de grondwaterlichamen 
gericht op een duurzame bescherming van de grondwatervoorraden en een goede 
ecologische toestand van het oppervlaktewater en de grondwater afhankelijke 
ecosystemen. In grote lijnen zien we drie typen verontreinigingen waar binnen het KRW 
spoor aandacht moet worden besteed: 
1. de puntverontreinigingen binnen de grondwaterbeschermingsgebieden (ter 

bescherming van de winning); 
2. de puntverontreinigingen binnen natuurgebieden en met name de Natura2000 

gebieden; 
3. de grootschalige grondwaterverontreinigingen waar individuele puntbronnen zich 

hebben verenigd tot grotere verontreinigingsbellen. 
 
Het landelijke bodembeleid moet nog beter worden afgestemd op de drie 
bovenbeschreven onderwerpen. Voor de eerste twee onderwerpen moet de regio nog 
beter in beeld brengen wat de omvang is van de problematiek.  
 

3.6 Bouw, verkeer en materialen 

Ten aanzien van het toepassen van bouwmaterialen, chemische stoffen, materialen en 
verkeer bestaat een breed pallet aan beleid. Dit beleid is niet primair gericht op 
bescherming van het grondwater. Daarom beperkt dit overzicht tot het noemen van 
enkele belangrijke algemene milieumaatregelen die ook van invloed zijn op het 
grondwater: 
• luchtemissies worden geregeld via vergunningen, emissiehandel en 

brandstofregelingen. Het beleid ter vermindering van de milieudruk door het verkeer 
wordt vooral in de EU vastgesteld. Nederland geeft hieraan invulling door 
maatregelen op de gebieden luchtverontreiniging, kooldioxide en geluidhinder. De 
komende jaren wordt luchtemissie verder verminderd [VROM 2006a]  door 
emissiebeperkende maatregelen bij de industrie (Europese IPPC regelgeving, 
prestatienormen voor emissiehandel), landbouw (uitstoot uit stallen), verkeer 
(verlaging zwavelgehalte in ‘rode’ diesel, APK keuring); 

• vanaf de jaren 90 heeft de overheid duurzaam bouwen actief gestimuleerd via 
voorbeeldprojecten. Vanaf medio 2002 richt het beleid voor milieubewust bouwen 
zich op energiebesparing, materiaalgebruik en gezondheid en milieu. Het hoofdstuk 
'Milieu' in het Bouwbesluit is tot nu toe echter nog niet concreet ingevuld; 

• onder invloed van de Europese REACH verordening krijgt het Nederlandse 
stoffenbeleid een sterk Europees accent. De meest ingrijpende wijziging van deze 
nieuwe stoffenwetgeving is dat nu het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid draagt 
voor een veilige productie en gebruik van chemische stoffen, inclusief een 
registratieverplichting. In Nederland wordt de handhaving van REACH opgenomen 
in de Wet Milieubeheer. Gezien het grote aantal chemische stoffen op de Europese 
markt zal het tot 11 jaar na het van kracht worden van de REACH verordening duren 
voordat alle stoffen onder REACH zijn geregistreerd. Op nationaal niveau is een 
convenant afgesloten waarin de branches aangeven hoe ze de risico’s van het 
omgaan met stoffen voor werknemers, consumenten en milieu willen verminderen. 
Het Convenant Stoffen loopt tot en met 2006; 

• het Bouwstoffenbesluit (Bsb) stelt regels voor het gebruik van steenachtige 
bouwstoffen - zoals asfalt, bitumineuze dakbedekkingen, baggerspecie, dakpannen, 
tegels, nieuwe bakstenen, beton- en menggranulaat - die in contact kunnen komen 
met regen-, grond- of oppervlaktewater.  
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Het besluit moet voorkomen dat deze bouwstoffen de bodem of het 
oppervlaktewater vervuilen én het hergebruik van secundaire of hergebruikte 
bouwstoffen bevorderen. Het Bouwstoffenbesluit wordt op 1 januari 2007 vervangen 
door het Besluit bodemkwaliteit. 

 
Resumé: Betekenis KRW 
Het overige milieubeleid heeft een kleine invloed op de regionale toestand van het 
grondwater in vergelijking met de eerder besproken beleidsvelden (mondelinge 
mededeling RIVM). Echter de kwaliteit van het grondwater lift wel mee met deze 
maatregelen. 
 

3.7 Maatregelen tegen verdroging 

De realisatie van het anti-verdrogingsbeleid is in handen gelegd van de provincies. Het 
Rijk stimuleert de uitvoering van verdrogingsbestrijding door middel van verschillende 
subsidieregelingen.  
 
De technische maatregelen, die bijdragen aan het herstel van de hydrologische situatie, 
zijn onder meer:  
• het dempen en/of ondieper maken van sloten, waardoor de afvoer uit een gebied 

vermindert;  
• het plaatsen van stuwtjes, waardoor hogere oppervlaktewaterpeilen ontstaan en 

gebiedseigen water (langer) wordt vastgehouden;  
• het weer laten meanderen van beken, waardoor de afvoer vertraagd wordt;  
• het omzetten van donker naaldbos in loofbos, waardoor de verdamping in de winter 

sterk afneemt en de aanvulling van de grondwatervoorraad toeneemt;  
• het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van huizen van de riolering, waardoor 

meer neerslag infiltreert in de bodem;  
• het bouwen van kruipruimteloze woningen, waardoor bij het bouwrijp maken van 

een gebied lagere eisen aan de ontwateringsdiepte hoeven te worden gesteld;  
• de winning van grondwater verminderen en/of verplaatsen naar mindere kwetsbare 

locaties of naar diepere watervoerende lagen;  
• het afgraven van het maaiveld, waardoor het kwelwater de wortelzone weer kan 

bereiken. 
 
Kenmerk van al deze maatregelen is dat deze op basis van projecten worden genomen 
en nergens dwingend zijn voorgeschreven in wetten en regels.  
 
In de 4e Nota waterhuishouding is aan de provincies gevraagd het gewenst grond- en 
oppervlaktewaterregime (GGOR) vast te stellen. Door het vaststellen van het GGOR 
worden de waterdoelen in een gebied vastgelegd. Het gewenste regime moet aansluiten 
bij het beoogde gebruik van het betreffende gebied. Ook de natte natuur moet hierin een 
plaats krijgen. Op dit moment zijn nog veel provincies bezig met het opstellen van de 
kaders voor GGOR. Veel provincies hebben, naast het waterhuishoudingsplan, voor 
verdroging een apart plan van aanpak verdrogingsbestrijding, of convenanten 
afgesloten met andere partijen. 
 
In de praktijk blijkt verdrogingsbestrijding te stagneren. Daarom is aan de Taskforce 
Verdroging gevraagd om een nieuwe impuls te geven aan dit onderwerp  
(zie hoofdstuk 4). 
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Resumé: Betekenis KRW 
Over de precieze consequentie van de KRW voor de verdrogingsbestrijding is nog 
discussie. In ieder geval moet voldaan worden aan het stand still beginsel: geen verdere 
verdroging vanaf 2000. Hier kan voor de meeste gebieden aan voldaan worden. 
Daarnaast moet voldaan worden aan de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 
2000 gebieden. De decembernota 2005 zegt dat er geen ontwikkeldoelstellingen 
worden geformuleerd. Daarom is het KRW doel als volgt in dit rapport geformuleerd: Het 
realiseren van grondwater- en oppervlaktewaterdoelstellingen in en rond de natura 2000 
gebieden met grondwaterafhankelijke natuur die nodig zijn om de instandhoudingdoelen 
van deze gebieden te bereiken. In de overige natuurgebieden mag geen achteruitgang 
plaatsvinden. 
 

3.8 Maatregelen tegen zoutwaterintrusie 

Door zeespiegelstijging en daling van het maaiveld neemt de zoute kwel toe in de lage 
delen van Nederland. Om maatregelen te kunnen nemen moet kennis worden 
ontwikkeld over zouttransport in het grondwater op grotere schaal en in de toekomst. De 
kustprovincies hebben beleid dat gericht is op het tegengaan van het optreden van 
zoutwater intrusie en het behouden van specifieke zoutwater gevoelige natuur. Dit is het 
meest concreet uitgewerkt in de provincie Zeeland waar het grondwaterbeheer expliciet 
wordt afgestemd op het behouden van de aanwezige zoetwaterbellen. Daarnaast 
controleren de provincies het optreden van verzilting in grondwaterwinningen. Mocht dit 
gebeuren dan kan de vergunning voor het onttrekken van grondwater worden 
ingetrokken.  
 
In diep gelegen polders, of polders direct grenzend aan zoute of brakke buitenwateren 
komt van nature zoute kwel voor. In deze gebieden wordt soms grootschalig water 
aangevoerd om meer zoetwaterminnende landbouw gewassen te kunnen kweken.  
 
Resumé: Betekenis KRW 
Regionale veranderingen in het zoet-zout grensvlak treden langzaam op. Veranderingen 
treden op door (historische) ingrepen in het watersysteem zoals de aanleg van 
droogmakerijen en veranderingen in polderpeil. Er vindt geen grootschalige zout-water 
intrusie plaats. Maatregelen zijn daarom niet nodig. 
 

3.9 Resumé effecten maatregelen huidig landelijk beleid 

In het voorgaande is per thema een korte beschrijving gegeven van het huidig en 
voorgenomen landelijk beleid relevant voor grondwater. Hierbij is aangegeven welke 
maatregelen hieruit voortvloeien. De ingeschatte effecten van de deze maatregelen voor 
het grondwater in 2015 zijn samengevat in tabel 3.3. De effecten voor het diepere 
grondwater (10 meter –mv) zijn op basis van een expert opinion geschat. Hierbij is 
rekening gehouden met de tijd die nodig is voordat een effect te verwachten is en de 
schaal waarop de maatregelen genomen worden. 
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Tabel 3.3: Effecten maatregelen huidig en voorgenomen beleid 

Thema Maatregelen uit beleid effect 2015 effect 2027
10 m-mv 10 m-mv

Nitraat en meststoffen Mestbeleid 2006 0/+ +++
Waterbeleid (WB21, NW4) 0 +

Ammoniakbeleid 0 0/+
Zware metalen Mestbeleid 2006 nader te bepalen nader te bepalen

Gewasbescherming Gewasbeschermingsbeleid:
- Toelatingsbeleid

- Nota duurzame gewasbescherming 
(2004)

0/+ ++ / +++

Waterbeleid (WB21, NW4) 0 +
Bodemverontreiniging en 
grondwaterbescherming

4 peilers:
- Preventieve bodembeleid
- Bodemsanerinsgbeleid

- Duurzaam bodemgebruikbeleid
- Grondwaterbescherminsgbeleid

nader te bepalen nader te bepalen

Verdroging Waterbeleid (WB21, NW4) + ++

Zoutwaterintrusie Geen actief beleid nvt nvt

0 niet significant (indicatie < 5 % dichten doelgat)
+ gering positief effect (indicatie 10 - 25 % dichten doelgat)
++ duidelijk positief effect (indicatie 25 - 75 % dichten doelgat)
+++ zeer positief (indicatie > 75 % dichten doelgat)
nader te bepalen nog te veel onduidelijkheden over de exacte doelstelling  
 
Samengevat wordt verwacht dat het huidige mestbeleid en gewasbeschermingsbeleid in 
2027 tot een goede toestand zal leiden. Voor de onderwerpen zware metalen en 
bodemverontreiniging zijn nog te veel onduidelijkheden over de doelstellingen om hier 
een uitspaak over te kunnen doen. Voor de aanpak van het verdrogingsbeleid is een 
extra impuls nodig (zie hoofdstuk 5). Voor zoutwaterintrusie wordt verwacht dat er geen 
maatregelen nodig zijn. 
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4 AANGELEVERD NIEUW LANDELIJK BELEID VOOR STRATEGISCHE MKBA 

4.1 Aanleiding 

Zowel het Rijk als de regio’s hebben in het voorjaar van 2006 op een rij gezet wat de 
KRW doelen zijn (grondwater, oppervlaktewater, ecologie), welke maatregelen 
genomen moeten worden en tegen welke kosten. Dit overzicht is gebruikt als invoer 
voor de strategische MKBA uitgevoerd door het RIZA. De invoer bestond uit aparte 
tabellen voor grond- en oppervlaktewater, zowel op landelijke als op regionale schaal. 
De aggregatie van de maatregelen voor grondwater is in een apart rapport beschreven 
[RHK 2006c].  
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van nieuw voorgestelde generieke 
maatregelen op basis van aanvullend landelijk beleid. Hiervoor zijn voorstellen gedaan 
door het Ministerie van LNV (mest maatregelen en bestrijdingsmiddelen) en het 
Ministerie van VROM (maatregelen in bouw, industrie en verkeer).  
 

4.2 Nieuwe maatregelen LNV en VROM  

Door LNV zijn nieuwe maatregelen voor de landbouw voorgesteld waarbij onderscheid 
is gemaakt naar mestbeleid en gewasbescherming. De maatregelen zijn uitgewerkt voor 
drie beleidsvarianten: beperkt, fors en maximaal. Door het Ministerie van LNV is 
opgemerkt (mondelinge mededeling KRW sessie Maas 8 juni 2006) dat het scenario 
maximaal is geformuleerd om te laten zien dat deze maatregelen onhaalbaar en 
onrealistisch zijn als deze gebiedsdekkend voor Nederland uitgevoerd worden. Het is 
wel mogelijk dat dergelijke maatregelen regionaal gedifferentieerd worden genomen. 
Het Ministerie van LNV heeft aan de provincies gevraagd om hierover mee te denken. In 
bijlage 2 zijn de aangeleverde LNV-tabellen integraal opgenomen. 
 
De inzet van de genoemde maatregelen is emissiereductie naar oppervlaktewater. In de 
tabellen is door LNV aangenomen dat de emissiereductie naar oppervlaktewater en 
grondwater gelijk zijn aan elkaar. Het effect van de maatregel is gekwantificeerd in een 
percentage emissiereductie.  
 
Op basis van deze tabellen is door ons een overzicht gemaakt van maatregelen met 
een duidelijk te verwachten effect voor de kwaliteit van het grondwater. Maatregelen die 
alleen een effect op het oppervlaktewater hebben (bijvoorbeeld bufferstroken) zijn buiten 
dit overzicht gelaten. Deze selectie van maatregelen is opgenomen in tabel 4.1 voor 
nitraat en in tabel 4.2 voor gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij is door ons het effect 
ingeschat voor het grondwater op 10 m-mv in zowel 2015 als 2027.  
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Tabel 4.1: LNV-maatregelen mest 
Maatregelen mest Variant Emissiereductie effect NO3 2015 effect NO3 2027

N 10 m-mv 10 m-mv
Volgens LNV Volgens RHK Volgens RHK

- Beperkt
Geen beweiding najaar Fors 5 - 20% 0 +

Peilverhoging met extensivering veenweidegebied Fors 0 - 5% 0 - / +

Afvoeren gewasresten na oogst Fors 5 - 20% 0 +

Verbetering werkingscoefficient dierlijke mest Fors 5 - 20% 0 +

Fertigatie (directe toediening meststoffen bij gewas) Fors 0 - 5% 0 0/+

Geen beweiding Maximaal 5 - 20% 0 +

derogatie van 250 kg N/ha naar 230 kg N/ha Maximaal 0 - 5% 0 0/+

Extensivering akkerbouw door teelt minder 
uitspoelingsgevoelige gewassen

Maximaal
5 - 20% 0 +

Geen dubbelteelten Maximaal 20 - 50% 0 ++

0 niet significant
+ gering positief effect

++ duidelijk positief effect
+++ zeer positief  

 
De effecten van de maatregelen voor gewasbescherming zijn naar verwachting in alle 
gevallen positief voor het grondwater. De mate waarin de effecten zich zullen 
manifesteren is echter momenteel niet aan te geven. Voor het grondwater zal de inzet 
van een nieuwe beslisboom oppervlaktewater naar verwachting een zeer beperkt effect 
hebben. Het huidig toelatingsbeleid is gebaseerd op een risicoanalyse die vooraf 
gemaakt wordt, waarbij rekening wordt gehouden met het gedrag van het middel in het 
grondwater. In de praktijk worden toch nog stoffen aangetroffen in het grondwater. Bij de 
waterbedrijven is een goed overzicht welke middelen een probleem vormen. Het huidig 
toelatingsbeleid is niet afgestemd op het betrekken van deze monitoringresultaten bij de 
toelating van middelen. Wanneer middelen niet langer meer worden toegelaten die 
veelvuldig in het grondwater worden aangetroffen is op de langere termijn een zeer 
positief effect worden verwacht voor de kwaliteit van het grondwater.  
 
Tabel 4.2: LNV-maatregelen gewasbescherming 

Maatregelen gewasbescherming Variant Milieu-effect effect 2015 effect 2027
10 m-mv 10 m-mv

Volgens LNV Volgens RHK Volgens RHK
Nieuwe beslisboom oppervlaktewater 

(risico waterorganismen) Beperkt ? o o

Europees harmoniseren beslisboom oppervlaktewater Fors ? o o
Adequate betekenis en gebruik monitoringgegevens van 

de monitoring
Fors

? o o

Direct intrekken toelating bij negatief monitoringresultaat Maximaal ? 0 +++

0 niet significant
+ gering positief effect

++ duidelijk positief effect
+++ zeer positief  

 
Door het RIVM Sector Milieu en Veiligheid (MEV) is in opdracht van het Ministerie van 
VROM een quick scan gemaakt van aanvullende maatregelen, zowel gericht op het 
oppervlaktewater als het grondwater. De maatregelen zijn ingevuld in de standaard 
maatregelen tabellen. Wij hebben deze informatie samengevat in tabel 4.3. De 
maatregelen zijn vooral gericht op een verbetering van de aquatische en terrestrische 
ecosystemen. Hier wordt in het algemeen een gering positief effect van verwacht. 
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Tabel 4.3: Nieuwe maatregelen voor verkeer, bouw en industrie 
Maatregelen bouw, verkeer, industrie Gericht op Schatting RIVM effect grondwater

op ecologie 2015 2027
(aquatisch en terr.) 10 m-mv 10 m-mv

RIVM RIVM
Vervanging zinken dakgoten nieuwbouw Metalen + 0 0

Toepassen corrosie-voorkomende coatings nieuwbouw Metalen + 0 0

Reductie toepassen grote oppervlakken gevels/daken Metalen + 0 0

Vervanging straatmeubilair Zink, koper + 0 0

Stimuleren innovatie remvoeringen Koper + 0 0

Zink uit banden (vulcaniseermiddel) Zink ++ 0 0

Schonere verbrandingsmotoren PAK + 0 0

Andere materialen in bovenleidingen Koper + 0 0

0 niet significant
+ gering positief effect

++ duidelijk positief effect
+++ zeer positief  

 
Alhoewel de maatregelen overwegend generiek van aard zijn hebben de maatregelen 
geen regionale invloed, maar blijven beperkt tot specifieke gebieden zoals woonwijken 
of wegen. Daarnaast hebben de maatregelen invloed op stoffen die zich erg traag door 
het grondwatersysteem bewegen (metalen, PAK’s). Daarom is door het RIVM geschat 
dat de maatregelen op regionale schaal een nihil effect hebben op het grondwater op 10 
meter diepte. Opgemerkt moet worden dat deze maatregelen op lokale schaal wel een 
positief effect hebben. 
 
Op basis van de Toekomstagenda Milieu wordt in 2007 een maatregeltabel opgesteld 
voor diffuse verontreinigingen. Daarnaast zullen voorstellen worden gedaan voor de 
aanpak van (dier)geneesmiddelen en hormoonverstoorders in het water.  
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5 OVERIGE VOORSTELLEN NIEUW LANDELIJK BELEID 

5.1 Inleiding 

Naast de maatregelen die zijn aangeleverd voor de strategische MKBA zijn ook door 
andere partijen (VEWIN, provincies, ministeries) beleidsvernieuwingen voorgesteld. In 
dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven.  
 

5.2 Nieuwe maatregelen van de waterleidingsector 

De Nederlandse waterleidingbedrijven, verenigd in VEWIN, hebben een voorstel gedaan 
voor maatregelen om de KRW-doelen te behalen. Dit voorstel is beschreven in een 
notitie en is integraal opgenomen in bijlage 3. 
 
De voorgestelde maatregelen zijn samengevat en opgenomen in Tabel 5.1. Door de 
VEWIN is niet zelf een schatting gemaakt van de effecten op het grondwater. Deze 
schatting is door ons toegevoegd voor de kwaliteit van het grondwater op 10 m-mv in 
zowel 2015 als 2027. De maatregelen zijn gericht op bescherming van de 
grondwaterbeschermingsgebieden en dus vaak ook regionaal van aard. In tegenstelling 
tot de rest van dit hoofdstuk is de selectie van maatregelen niet beperkt tot puur 
generiek beleid. 
 
Tabel 5.1: Voorstel aanvullende maatregelen VEWIN 
Thema Maatregelen VEWIN effect 2015 effect 2027

10 m-mv 10 m-mv
Nitraat Extensivering landbouw 0 +/++

Bemesten onder de gebruiksnorm 0 +/++
Uitrijden dierlijke mest beperken tot 1 augustus 0 +/++
Verplichting tot verbouwen van vanggewas 0 +/++
Zandgronden vernatten 0 +/++
Beregenen op maat 0 0/+
Kennis verspreiden 0 0/+
Rietfilter voor erfwater 0 0/+

Gewasbescherming Huidig gewasbeschermingbeleid KRW-proof maken 0/+ ++/+++
Toelatingsbeleid consequent uitvoeren en waar nodig aanscherpen 
(handhaving)

zie huidig beleid zie huidig beleid

Grondwatervriendelijke landbouw:
- Vervangen uitspoelingsgevoelige middelen
- verminderen van gebruik
- aanvullende gebruiksvoorschriften
- teelt van minder gevoelige gewassen
- voorkomen van ziekten, plaggen en onkruiden
- Mechanische onkruidbestrijding
- Biologische landbouw

0 +/++

Aankoop gronden in grondwaterbeschermingsgebieden 0 +++

Gewenst grondgebruik in grondwaterbescherminsggebieden vastleggen 
in ruimtelijke regelgeving

0 +++

Bodemverontreiniging Puntverontreinigingen in grondwaterbeschermingsgebieden in beeld 
brengen
Saneringsbudgetten richten op grondwaterbeschermingsgebieden 0 / + ++

Infiltratie verontreinigd oppervlaktewater Oppervlaktewater in grondwaterbeschermingsgebieden voorrang geven 
bij te nemen maatregelen

+ ++

Zoutintrusie Waterhuishoudkundige maatregelen zoals vasthouden gebiedseigen 
water, inzet retourbemaling)

nvt nvt

Droogtebestrijding nvt nvt

Teelt van zoutbestendige gewassen nvt nvt

Alternatieve bronnen nvt nvt

Tegengaan chloride vervuiling nvt nvt

Verdroging Bestaand beleid:Peilbeheer en ruimtelijke ordening nvt nvt

Reallocatie / reductie grondwateronttrekking nvt nvt

0 niet significant
+ gering positief effect

++ duidelijk positief effect
+++ zeer positief  
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5.3 Nieuwe maatregelen Doelen-Maatregelen-Kosten studies 

Door de provincies zijn in het voorjaar van 2006, in stroomgebiedsverband, 
verkennende studies uitgevoerd naar de Doelen, Maatregelen en Kosten (DMK) om op 
regionaal niveau inzicht te verkrijgen in de bandbreedte van de inspanningen om de 
KRW-doelen te behalen.  
 
In de studies voor de regio’s Rijn-West en Rijn-Midden (Grontmij, 2006a/b) zijn naast 
regionale maatregelen tevens generieke maatregelen voorgesteld. De kosten van deze 
generieke maatregelen zijn veelal nog niet uitgewerkt en zijn daarom niet meegenomen 
in de strategische MKBA. De lijst met generieke maatregelen is daarom in Tabel 5.2 
samengevat. Hierbij is door ons een inschatting gemaakt van de effecten voor de 
kwaliteit van het grondwater op 10 m-mv in zowel 2015 als 2027. 
 
Tabel 5.2: Voorstel aanvullende maatregelen DMK-studies 
Thema Maatregelen effect 2015 effect 2027

10 m-mv 10 m-mv
Nitraat + zware metalen verbod toepassen schadelijke stoffen als mest 0 +

stimuleren uitspoelingsbeperkende maatregelen, kostenneutraal (GAP)
0 +

maken beschermingsbeleid industriele winningen menselijke consumptie
0 +

stimuleren ecol. landbouw 0 +++
verminderen metaalgehalte in mest door minder toevoeging in veevoer

0 +
Gewasbescherming stimuleren minder gebruik landbouw door fijnere toepassing 0 +

voorlichting particulieren risico's gebruik bestrijdingsmiddelen 0 0/+

Intensivering monitoring (incl publicaties doelgroepen) 0 ++

Intensivering handhaving 0 ++

nagenoeg stoppen chemische onkruidbestrijding gemeentes (DOB) 0 +

Reductie toepassing bestrijdingsmiddelen landbouw kwetsbare 
winningen

0/+ +++

Volledig stoppen gebruik gemeentes 0/+ ++

EU-heffing op bestrijdingsmiddelen 0/+ +++

EU-landbouw subsidies prioritair naar GAP 0/+ ++

Bodemverontreiniging extra beschermingsniveau industriele kleine GWL aanpak bodemverontr nvt nvt

Dwingend weren risicovolle activiteiten alle kleine GWL nvt nvt

Sanering ernstig + urgente gevallen in kleine GWL nvt nvt

Verdroging maken flankerend beleid voor het verwerven van gronden nvt nvt

maken flankerend beleid voor het reduceren of verplaatsen van 
winningen

nvt nvt

Gedoogbeleid natschade (schadevergoeding) nvt nvt

0 niet significant
+ gering positief effect

++ duidelijk positief effect
+++ zeer positief  

 
5.4 Voorstellen van Taskforce Verdroging 

Op voorstel van het ministerie van VROM en LNV is begin 2005 een gezamenlijke 
Taskforce ingesteld van rijk, provincies, Unie van Waterschappen, terreinbeheerders en 
LTO. De Taskforce heeft als doel om een extra impuls te geven aan de 
verdrogingsbestrijding in Nederland. De commissie heeft vier hoofdaanbevelingen 
gedaan: 
1. een sterkere aansturing en regie. Dit wordt gedaan door het maken van een 

TOP-lijst met gebieden. De inzet van alle partijen wordt op deze gebieden 
geconcentreerd. De provincie is organisator; het waterschap is trekker; 

2. het hanteren van realistische doelen door het integraal doorlopen van het 
GGOR proces; 

3. doelgericht toepassen van instrumenten zoals het met voorrang aankopen van 
terreinen, wanneer nodig onteigening van gronden, een billijke vergoeding voor 
natschade en een objectieve methode van meten van verdroging; 
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4. een geconcentreerde inzet van mensen en middelen. Tot nu toe waren de 
beschikbare financiën voor verdrogingsbestrijding niet beperkend. Wanneer de 
budgetten onvoldoende blijken te zijn kunnen bij de mid-termreview van het ILG in 
2010 nieuwe afspraken worden gemaakt.  

 
Dit advies is aangeboden aan minister Veerman van het Ministerie van LNV. De 
provincies zijn al begonnen met het opstellen van hun TOP-lijst gebieden ten behoeve 
van het maken van financieringsafspraken binnen het ILG-traject. Inmiddels zijn 163 
gebieden voorgesteld. 
 

5.5 Quick scan Toekomst grondwaterbescherming 

In de Quick Scan “Toekomst grondwaterbescherming in Nederland” [RHK, 2003] zijn 
concrete aanbevelingen gedaan voor vernieuwing van het 
grondwaterbeschermingsbeleid. Er is een koerswijziging nodig die uit de volgende twee 
elementen bestaat: 
1. het sturen via de ruimtelijke ordening: ruimte scheppen voor functies die goed 

gecombineerd kunnen worden met de bescherming; risicovolle functies weren; 
2. het uitbreiden van stimulerende maatregelen voor bescherming van grondwater in 

aanvulling op en soms zelfs als alternatief voor regulering. 

 
In het rapport wordt een uitgebreide lijst van aanbevelingen gegeven voor het Ministerie 
van VROM, de provincies, waterleidingbedrijven, gemeenten en waterschappen. De 
meeste van deze aanbevelingen wachten nog steeds op concrete uitvoering of 
uitwerking. In dit rapport beperken we ons tot een samenvatting van de aanbevelingen 
voor de landelijke overheid (Ministerie van VROM): 
• opstellen van een AMvB voor boringen en warmte-koude opslag in 

grondwaterbeschermingsgebieden;  
• het explicieter verwoorden van wet- en regelgeving over de grondwaterbescherming 

en de implicaties daarvan voor bestemmingsplannen in nota’s plantoetsing van 
provincies. Hiermee kunnen bestemmingsplannen beter getoetst6 worden onder de 
huidige RO-wetgeving op het nemen van preventieve maatregelen om het 
grondwater te beschermen; 

• bij het toelatingsbeleid van bestrijdingsmiddelen rekening houden met de werkelijke 
mobiliteit en de afbraak van bestrijdingsmiddelen en de toepassing in kwetsbare 
grondwaterbeschermingsgebieden; 

                                                  
6 NB: in de nieuwe Wet RO komt de toetsingsbevoegdheid van provincies op bestemmingsplannen te 
vervallen.  

Onttrekkingen bestemd voor menselijke consumptie 
De Quick Scan “Toekomst grondwaterbescherming in Nederland” [RHK, 2003]  heeft zich gericht 
op de grondwaterbeschermingsgebieden. Dit zijn de gebieden waar de waterbedrijven water 
onttrekken voor de drinkwaterproductie. Met de KRW (artikel 7) is de aandacht verbreed naar alle 
onttrekkingen bestemd voor menselijke consumptie. Menselijke consumptie is in Nederland 
gedefinieerd als daadwerkelijk voor menselijke consumptie bedoeld zoals bier, frisdranken en 
soepen en sauzen waaraan water wordt toegevoegd. Dit betekent dat naast de winningen van de 
waterbedrijven ook de winningen van de industrieën en recreatieondernemingen (campings) vallen. 
Voor deze laatste twee categorieën is nog geen specifiek beschermingsbeleid. Dit moet verder 
ontwikkeld worden.  
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• het opstellen van concrete richtlijnen voor rioleringen, IBA’s (individuele behandeling 
van afvalwater) en nog niet aangesloten percelen binnen kwetsbare 
grondwaterbeschermingsgebieden; 

• het opstellen van een op kennisoverdracht gerichte, toegankelijke publicatie over 
grondwaterbescherming met daarin onder meer aandacht voor de rol van 
gemeenten. Dit kan ondersteund worden met een cursus aan gemeenten; 

• het verder uitwerken en inzetten van groene en blauwe diensten in 
grondwaterbeschermingsgebieden; 

• een gedeelte van de landelijke grondwaterheffing als specifieke heffing te 
beschouwen en ter beschikking te stellen voor het grondwaterbeschermingsbeleid. 
Het Ministerie van VROM dient wet- en regelgeving aan te passen om de provinciale 
grondwaterheffing daadwerkelijk voor grondwaterbescherming te kunnen gaan 
gebruiken. 

 
Parallel met het opstellen van dit landelijk afwegingskader grondwater is door het 
Ministerie van VROM een tweede studie uitgezet voor het concretiseren van de 
aanbevelingen uit de quick scan. Deze studie moet resulteren in een op RBO-niveau 
gedragen beleidsnotie die als invoer dient voor de KRW Decembernota 2006. Deze 
studie richt zich vooral op het aanreiken van aanvullende maatregelen binnen de 
grondwaterbeschermingsgebieden. Het voorliggende rapport over het afwegingskader 
concentreert zich op het algemene beschermingsniveau. 
 

5.6 Vernieuwing bodemsaneringsbeleid: systeem- en gebiedsgericht 
grondwaterbeheer 

Op dit moment wordt op basis van de beleidsbrief bodem 2003 het nationale 
bodembeleid uitgewerkt (MNP, 2006c). Het accent verschuift nog meer van ‘opschonen’ 
naar beheren van de verontreiniging en daar aan verbonden risico’s. Sanering van de 
bovengrond vindt plaats indien er sprake is van onaanvaardbaar risico in de actuele 
situatie of wanneer een maatschappelijke verandering zoals een functiewijziging of 
bouwvoornemen daar aanleiding toe geeft. Tot het moment van sanering kan er sprake 
zijn van (risico)beheersmaatregelen. Daarnaast is er een tendens om de sanering van 
de bovengrond steeds meer als een eigenaarsverantwoordelijkheid en eigenaarsbelang 
te zien (niet alleen voor de bedrijventerreinen) en de financiële overheidsbemoeienis 
voor deze gevallen af te bouwen. Tegenover een verminderde inspanning van de 
Rijksoverheid bij de problematiek van de bodemverontreinigingen van de bovengrond 
(MNP, 2006c) staat een toenemende betrokkenheid bij de aanpak van mobiele 
grondwaterverontreiniging van de ondergrond. Dit heeft onder meer te maken met de 
lastige aansprakelijkheidstelling van de met elkaar vermengende grondwaterbellen in de 
ondergrond. Hiervoor moet  gebiedsgericht beleid ontwikkeld worden. Sommige 
gemeenten integreren al het ruimtelijk beleid in bijvoorbeeld het stedelijk waterplan voor 
een meer integraal beheer van de ondergrond. In een SKB-project zijn op basis van 
ervaringen van verschillende projecten, een handleiding opgesteld voor gebiedsgericht 
grondwaterbeheer (HBg 2006). In dit document wordt stapsgewijs beschreven hoe tot 
gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater gekomen kan worden en welke 
wijzen van aanpak daarbij mogelijk zijn. Voldoende financiële ondersteuning is hierbij 
een belangrijke randvoorwaarde. 
 



 
 
 
 
 
 
 

KRW Verkenning Maatregelen grondwater 2006  9R7055/R00002/900642/DenB 
Definitief rapport - 50 - 6 november 2006 

Figuur 5.1: Afbakening voor een gebiedsgerichte aanpak (Bron: HBg 2006) 

 
 
In de Toekomst Agenda Milieu (VROM 2006) wordt aangekondigd dat een aantal 
gebiedsontwikkelingsprojecten als pilot worden uitgevoerd. Voorbeelden de 
Stadshavens in Rotterdam, de Noordelijke IJ-oevers in Amsterdam, of de 
Zuidplaspolder binnen de driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda. Het kabinet wil de 
verantwoordelijkheid voor sanering van de ondergrond uiterlijk in 2007 beleggen bij een 
bestaande overheidsinstantie die uitvoering gaat geven aan een integrale, 
gebiedsgerichte sanering van grondwaterverontreiniging. Ten opzichte van een 
locatiegerichte aanpak, die nu nog gangbaar is, kan hiermee 70% op de 
saneringskosten worden bespaard (een besparing van 1 tot 3 miljard euro op de 
verwachte kosten tot 2030).   
 

5.7 Aanvullende ideeën 

Gedurende het opstellen van dit rapport zijn nog ideeën aangedragen, door de 
begeleidingsgroep en andere experts (MNP, ministeries, provincies), voor aanvullende 
maatregelen. De maatregelen die nog niet zijn opgenomen in voorgenomen beleid of 
nog niet voorkomen in de voorgaande paragrafen zijn hieronder samengevat. 
 
Mestbeleid 
• het introduceren van gebiedsgedifferentieerde fosfaatnormen met een 

fosfaatbalans. Dit is vergelijkbaar met het oude MINAS systeem, maar is 
eenvoudiger omdat het alleen betrekking heeft op fosfaat; 

• verplicht scheiden van dierlijke mest in een dunne, N-rijke fractie en een dikke 
fractie rijk aan fosfaat en organisch materiaal. De dunne fractie zou aangewend 
kunnen worden als kunstmestvervanger op gras- en bouwland. De dikke fractie op 
bouwland afhankelijk van het organische stof- en fosfaatgehalte in de bodem. Deze 
maatregel is met name geschikt voor varkensmest; 

• vergiste en gescheiden mest het predikaat geven van ‘verwerkte dierlijke mest’. 
Deze mest kan dan worden ingezet als kunstmestvervanger. Hiervoor is overleg in 
Brussel is nodig; 
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• speciale voorschriften opnemen in beschermde gebieden, zoals 
grondwaterbeschermingsgebieden, ten aanzien van perceelsontwatering, 
zomerweidegang en hot spot-maatregelen; 

• inrichtingseisen voor nieuwe glastuinbouwgebieden en aanvullende 
emissiebeperkende maatregelen; 

• dubbelteelten met hoge stikstof behoeften beperken via bemestingsrestricties; 
• braakliggend terrein7 gebruiken voor energieteelt. Suikerbieten kunnen zo extra 

fosfaat uit de grond onttrekken. 
 
Bestrijdingsmiddelen 
• aanvullende eisen opstellen voor fruitteelt, boomteelt, glastuinbouw en bloembollen; 
• het mechanisch borstelen van verhardingen in stedelijk gebied in plaats van 

bestrijdingsmiddelen gebruiken. 
 
Zware metalen uit landbouwgronden 
• regulering van metalengehalten in kunstmeststoffen. Hiervoor is internationale 

afstemming nodig; 
• regulering van metalengehalten in voedingssupplementen; 
• koper wordt gebruikt in ontsmettingsbaden voor de poten van koeien. Dit afvalwater 

wordt vaak in de mestopslag geloosd en daarna over het land uitgereden. Afvoer 
van dit water kan worden gereguleerd via de afvalstoffenregeling. 

 
Bodemverontreinigingen 
• het financieel belastbaar maken van het uitstellen van een 

grondwaterverontreiniging. 
 
Grondwaterbescherming 
• het maken van grondwaterbeschermingsbeleid voor industriële winningen en 

recreatieondernemingen; 
• grondwater vriendelijk ruimtegebruik stimuleren en financieren binnen 

grondwaterbeschermingsgebieden. 
 
Stedelijk Waterbeheer 
• regelgeving maken voor afstromend hemelwater van daken en parkeerplaatsen naar 

wadi’s. 
 

                                                  
7 Vanwege Europese regels lag in het boekjaar 2004/2005 een oppervlakte van 20.600 ha braak in 
Nederland [VROM 2006b]. 
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6 AFWEGINGSKADER VOOR AANVULLENDE MAATREGELEN 

6.1 De grote lijn en de kosten 

De voorgaande hoofdstukken worden samengevat in Tabel 6.1 met een overzicht van 
de verwachte benodigde inspanningen om de grondwaterdoelen in 2015 te halen. Over 
sommige doelen (zie hoofdstuk 2) bestaat nog onduidelijkheid. Daarom worden in dit 
hoofdstuk ook aanbevelingen gedaan voor het concretiseren van de doelen. 
 
In de laatste kolom van Tabel 6.1 zijn kosten opgenomen. De kosten zijn als volgt 
gedefinieerd: 
• het zijn extra kosten ten opzichte van het huidige beleid. Bijvoorbeeld kosten voor 

het huidige mestbeleid vallen hier niet onder; 
• het zijn kosten van maatregelen die zijn aangeleverd door de ministeries (hoofdstuk 

4 van dit rapport). Eventuele kosten van aanvullend beleid (hoofdstuk 5) zijn niet 
opgenomen; 

• het zijn kosten die voor rekening komen van de KRW. Bijvoorbeeld de uitvoering 
van bodemsaneringen wordt ook in een ander kader al uitgevoerd. Deze kosten 
horen niet in dit overzicht thuis;  

• het zijn alleen de landelijke kosten. Bijvoorbeeld extra maatregelen in de 
grondwaterbeschermingsgebieden zijn hier buiten gelaten en zijn door de regio’s 
aangeleverd.  

 
Tabel 6.1: Samenvatting van verwachte grondwater doelbereik in 2015 

 Generiek beleid 
voldoende? 

Knelpunt Regionale 
aandachtspunten 

Kosten 
M€/jr 
Landelijk 

1 Nitraat Grotendeels  Zuid NL, met name 
Zuid-Limburg 

Geen 

2 Uitspoeling stikstof en 
fosfaat 

Nee Afstemming Grote delen van NL *oppwater 

3 Bestrijdingsmiddelen Beslisboom wordt 
geevalueerd 

Handhaving 
Monitoring 

Kwetsbare winningen < 5 

4 Zware metalen Moeilijk in te 
schatten 

Drempel 
Waarden 

Zuid-Nederland met 
name Kempen 
 

< 1 

5 Bodemverontreinigingen Nadere uitwerking 
gebiedsgerichte 
benadering 

Wachten op 
uitwerking 
MKBA van 
MNP. 

1. Natura 2000 
2. Winningen 
3. ‘grote bellen’ 

1. Regio 
2. regio 
3. PM 

6 Verdroging Ja  Natura 2000 Regio 
7 Zoutwaterintrusie Ja   Geen  

* Onderdeel 2 is alleen relevant voor het bereiken van de doelen van het oppervlaktewater. Vanwege 
de grote relatie met het grondwater is dit onderdeel hier ook opgenomen. Kosten voor dit onderdeel 
worden binnen het oppervlaktewaterspoor uitgewerkt. Generieke maatregelen zijn aangeleverd door 
het Ministerie van LNV; regionale maatregelen door de waterschappen. 
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Algemene conclusie is dat het benodigde generieke KRW beleid geen grote kosten tot 
gevolg heeft. Dit komt omdat het generieke beleid al grotendeels voldoet (mestbeleid, 
gewasbeschermingsbeleid) of omdat de kosten op regionaal niveau zijn uitgewerkt 
(Natura 2000 gebieden, grondwaterbeschermingsgebieden). Dit laatste betekent niet dat 
het rijk geen bijdrage levert aan deze maatregelen. De maatregelen zijn alleen in 
regionaal verband uitgewerkt en worden mede met landelijke financiering (bijvoorbeeld 
binnen het ILG) uitgewerkt. Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt. 
Belangrijkste onzekere factor is de aanpak van de grote bellen 
grondwaterverontreiniging. Hiervoor zijn nog geen additionele KRW kosten opgenomen.  
 
Nitraat 
In het algemeen zal Nederland voldoen aan de norm van 50 mg/l nitraat in het diepere 
grondwater. Het mestbeleid is vanaf 2006 zo aangescherpt dat deze norm ook al in het 
ondiepe grondwater grotendeels zal worden gehaald. Alleen in delen van Zuid-
Nederland zal deze norm waarschijnlijk niet gehaald worden in het diepe grondwater. 
Aanscherping van het beleid in Zuid-Limburg zal op korte termijn (2015) waarschijnlijk 
ook niet tot het gewenste resultaat leiden omdat dit een zeer traag reagerend systeem 
is. Hier is aanvullende analyse nodig om te bezien of aanvullende maatregelen mogelijk 
en nuttig zijn. Hoe veel een eventuele aanscherping van het generieke mestbeleid (voor 
de kwetsbare gebieden in Zuid Nederland) gaat kosten is nog niet bekend. Om de 
algemene doelen voor nitraat te halen wordt rekening gehouden met het huidige 
mestbeleid inclusief het bereiken van fosfaatevenwichtsbemesting. Hiervoor worden 
vooral door de melkveehouders in de huidige situatie al kosten gemaakt voor het 
afvoeren van mest. De kosten hiervan zijn ongeveer 150 M€ voor in totaal 1 miljoen ha 
grasland (LNV 2006).  
 
Uitspoeling stikstof en fosfaat 
Het huidige mestbeleid is afgestemd op het halen van de normen uit de nitraatrichtlijn. 
De normen voor het oppervlaktewater moeten nog vastgesteld worden, maar de 
verwachting is dat uispoeling van fosfaat en stikstof in veel gevallen nog te hoog is om 
aan de ecologische doelen te kunnen voldoen. Daarom is hier aanvullend beleid voor 
nodig. Invulling hiervan zal in nauwe samenwerking met de oppervlaktewaterbeheerders 
uitgewerkt moeten worden. De kosten voor aanvullende generieke maatregelen in het 
landbouwkundig gebied zijn door RIZA berekend op basis van de door LNV 
aangeleverde informatie (LNV 2006). Totale kosten zijn nog niet bekend. 
 
Bestrijdingsmiddelen 
Bestrijdingsmiddelen komen op dit moment in verhoogde concentraties voor in het 
grondwater. Dit blijkt uit metingen in het ruw water bij de grondwaterwinningen en ook 
de eerste voorlopige resultaten van de nulmeting in de provinciale en landelijke 
meetnetten laten zien dat bestrijdingsmiddelen op zowel 10 als 25 meter onder maaiveld 
boven de 0,1 µg/l grens voorkomen. Deze problemen worden veroorzaakt door een 
ruimhartig toelatingsbeleid in het verleden. In de afgelopen jaren is het toelatingsbeleid 
aangescherpt met de vernieuwde beslisboom en ingericht op het halen van de 0,1 µg/l 
norm in het grondwater. De werking van de beslisboom wordt nog geëvalueerd door 
RIVM/Alterra. Daarnaast is het belangrijk dat de beslisboom wordt gecombineerd met 
een goede voorlichting, handhaving en monitoring. Omdat stoffen worden 
herbeoordeeld in een cyclus van ongeveer 10 jaar zijn ter overbrugging wellicht 
aanvullende stimulerende maatregelen nodig. Aandachtspunt zijn enkele kwetsbare 
winningen verspreid in Nederland waar nog verontreinigingen boven de norm worden 
aangetoond. Kosten van de huidig voorgenomen maatregelen zijn beperkt (LNV 2006). 
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Dit zijn invoering van de beslisboom en extra kosten voor monitoring. Extra kosten voor 
handhaving zijn nog niet opgenomen in het overzicht. Het niet meer toelaten van een 
middel kan tot gevolg hebben dat het betreffende landbouwgewas niet meer wordt 
geteeld. Kosten van dergelijke stimulerende en compenserende maatregelen zijn door 
de regio uitgewerkt en niet in het overzicht opgenomen. 
 
Zware metalen 
Het risico op zware metalen is moeilijk in te schatten. Drempelwaarden voor metalen 
worden pas eind 2007 door het RIVM afgeleid. Op basis van het bekende landelijke 
beeld van het voorkomen van metalen in het diepe grondwater zal vooral Zuid 
Nederland een probleem kunnen vormen. Metalen zijn in de huidige situatie als diffuse 
bron voornamelijk afkomstig uit de landbouw. Landbouwbeleid is tot nu toe sterk 
geconcentreerd geweest op nutriënten. Er valt daarom nog winst te halen door de 
gehaltes metalen (met name zink en koper) in het veevoer te verminderen. Afspraken 
dienen in Europees verband gemaakt te worden. Voor het invoeren van deze 
maatregelen worden geen extra kosten voor de agrariërs verwacht, omdat nog vaak 
onnodig hoge gehaltes metalen aan het voer worden toegevoegd. 
 
Bodemverontreinigingen 
De aanpak van de bodemverontreinigingen concentreert zich op drie onderdelen: 
1. de puntverontreinigingen binnen de grondwaterbeschermingsgebieden (ter 

bescherming van de winning); 
2. de puntverontreinigingen binnen natuurgebieden en met name de Natura2000 

gebieden; 
3. de grootschalige grondwaterverontreinigingen waar individuele puntbronnen zich 

hebben verenigd tot grotere verontreinigingsbellen. 
 
De aanwezigheid van puntverontreinigingen in de eerste twee categorie gebieden is in 
2006 door de meeste provincies in beeld gebracht. Op grond van deze analyse lijken de 
grondwaterbeschermingsgebieden het meeste risico te vormen. Kosten hiervan zijn in 
de regionale rapportages opgenomen. Op landelijk niveau moet nog een afbakening 
gemaakt worden van de grondwaterbellen die gebiedsgericht aangepast moeten 
worden.  Kosten hiervan kunnen nog niet bepaald worden. Gebiedsgericht beleid en 
uitwerking moet voor de meeste gebieden nog plaats vinden. Voor het grondwater van 
De Kempen is een uitvoeringsprogramma opgesteld [RHK, 2004] voor een 
systeemgerichte aanpak. De kosten hiervan varieerden van 2 miljoen € (alleen 
monitoren) tot 40 miljoen € (actief ingrijpen).  
 
Verdroging van Natura 2000 gebieden 
De precieze afbakening tussen het VHR-beleid en het KRW-beleid moet nog gemaakt 
worden. Aangenomen is dat voor de KRW de verdroging minimaal in de verdroogde 
Natura2000 gebieden opgelost moet worden. Dit is naar schatting 10% van het totaal 
verdroogde areaal. De Taskforce verdroging heeft aan de provincies gevraagd om een 
TOP-lijst met gebieden die aangepast moeten worden. In deze gebieden moet 100% 
resultaat zijn geboekt. Indien alle Natura2000 gebieden op de TOP lijst terugkomen is 
dan aan de KRW eis voldaan. In totaal 50.000 ha Natura2000 gebied is verdroogd. Op 
basis van een kengetal van aanpak van verdrogingsbestrijding van €6.000/ha (MNP 
2005) voor nieuwe natuurgebieden en €10.000/ha voor bestaande natuurgebieden 
(ervaringsgetal) geeft dit een totale investering van € 400 miljoen. Met een 
afschrijvingstermijn van 50 jaar geeft dit een jaarlijkse investering van ongeveer € 19 
miljoen.  
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Recent is een meer gedetailleerde studie naar de kosten van de Natura 2000 gebieden 
gemaakt door het LEI [LEI 2006]. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kosten die voor 
Natura2000 gemaakt moeten worden en aanvullende kosten voor de KRW.  De analyse 
van het LEI kwam uit op een investering van 50 M€ tot 200 M€ en jaarlijkse kosten van 
ongeveer 9 M€. De gegevens voor de strategische MKBA zijn aangeleverd door de 
regio en zijn samengevat in het deel2 rapport [RHK 2006c]. 
 
Zoutwaterintrusie 
Zoutwaterintrusie is geen groot probleem in Nederland waarvoor maatregelen genomen 
moeten worden. Een goede beschrijving van de problematiek is beschikbaar (TNO, 
2006). Dit kan gebruikt worden ter verklaring aan Brussel. 
 

6.2 Aanbevelingen voor afweging tussen landelijk en regionaal beleid 

Huidige indeling in algemeen en specifiek beschermingsniveau 
Het huidige grondwaterbeschermingsbeleid is gebaseerd op twee niveaus van 
bescherming [RHK 2003]: 
1. het algemeen beschermingsniveau (ABN). Dit is de bescherming die geldt voor al 

het grondwater in Nederland. Het ABN wordt vooral gerealiseerd middels 
bescherming van de bodem op basis van diverse generieke milieuregels: Wet 
milieubeheer, Wet bodembescherming, meststoffenwet, bestrijdingsmiddelenwet en 
Wet verontreiniging oppervlaktewater; 

2. het specifieke beschermingsniveau (BBN). Deze aanvullende bescherming is 
geregeld voor waterwingebieden (60-dagen zone) en 
grondwaterbeschermingsgebieden (meestal de 25-jaars zone). Met de Wet 
milieubeheer is de verplichting tot het instellen van waterwingebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden ingevoerd. Deze gebieden worden opgenomen 
in het Streekplan. Via de provinciale milieuverordeningen (PMV) kan binnen deze 
gebieden een specifiek beschermingsregime worden vastgesteld. 

 
Naast de waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden zijn in enkele 
provincies momenteel ook 100-jaars zones opgenomen in streekplannen of provinciale 
omgevingsplannen. Binnen deze 100-jaars zones gelden bepaalde restricties voor 
ruimtelijke ontwikkelingen die een risico vormen voor de grondwaterkwaliteit. 
 
In aanvulling op grondwaterbescherming via regulering worden in enkele provincies 
stimulerende maatregelen voor grondwaterbescherming toegepast in samenwerking 
tussen provincie, drinkwaterbedrijven en andere betrokken partijen (waaronder 
agrariërs in het grondwaterbeschermingsgebied). 
 
Afstemming tussen generiek en specifiek beleid 
Bij de uitwerking van de maatregelen bleek de afstemming tussen generiek en regionaal 
beleid niet optimaal te zijn. Maatregelen zijn, noodgedwongen door de tijd, parallel naast 
elkaar uitgevoerd. Dit heeft niet geleid tot een evenwichtig afgestemd 
maatregelenpakket. Voor de uitwerking in 2007 worden de volgende aanbevelingen 
gedaan: 
1. definieer eerst het algemeen beschermingsniveau en de verwachte gemiddelde 

toestand in Nederland in 2015. Op basis van deze analyse kunnen aanvullende 
regionale maatregelen worden gedefinieerd. Voor een globaal overzicht kan 
hoofdstuk 2 uit dit rapport voor deze analyse worden gebruikt. Op onderdelen moet 
deze analyse nog geactualiseerd en verfijnd worden; 
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2. regionale maatregelen worden ingevuld met als doel om een ‘tandje er bovenop’ te 
doen waar dat nodig is. Invulling verschilt per regio. Bijvoorbeeld (ter illustratie) extra 
aandacht voor nitraat in Zuid-Limburg, voor bestrijdingsmiddelen in de kwetsbare 
winningen in de Achterhoek; 

3. regionale maatregelen kunnen alleen dwingend worden opgelegd met generiek 
beleid. Hiervoor is regionaal gedifferentieerd generiek beleid nodig. Bijvoorbeeld de 
regelgeving op kwetsbare zandgronden voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
wordt strenger dan elders. Provincies dienen hiervoor, in IPO verband, concrete 
suggesties te doen; 

4. stimulerende en controlerende maatregelen kunnen wel regionaal worden ingevuld. 
Bestaand RO-instrumentarium zoals de watertoets en de controle op 
bestemmingsplannen kan hiervoor effectiever worden ingezet.  

 
6.3 Afweging tussen curatief en preventief beleid 

Het huidige bodembeleid is verdeeld in preventief en curatief bodemsaneringsbeleid. Er 
is preventief beleid ontwikkeld voor vele beleidsterreinen zoals stoffen, producten, 
meststoffen, afval, lucht en water en ook voor de bodem zelf. Daar waar de bodem 
echter in het verleden verontreinigd is geraakt dient curatief saneringsbeleid te worden 
gevoerd. Ingrepen in het grondwatersysteem, zoals grondwatersaneringen, zijn echter 
zeer duur en worden de laatste jaren daarom steeds meer vermeden, als de risico’s 
beheersbaar en aanvaardbaar zijn.  
 
In dit afwegingskader zijn vijf onderwerpen beschouwd die te maken hebben met 
grondwaterverontreiniging. Dit zijn nitraat, bestrijdingsmiddelen, uitspoeling naar het 
oppervlaktewater, zware metalen en bodemverontreinigingen. Voor de onderwerpen 
nitraat, bestrijdingsmiddelen en zware metalen geldt dat het beleid geheel op preventie 
is gericht. Verspreiding is zo diffuus dat sanering van deze verontreinigingen niet 
mogelijk is. De aanleg van bufferstroken langs waterlopen kan gezien worden als een 
curatief middel om de uitspoeling van nutriënten vanuit het grondwater naar het 
oppervlaktewater te verminderen. Verder is hier het beleid ook vooral gericht op het 
nemen van brongerichte en dus preventieve maatregelen.  
 
Omdat maatregelen niet kosteneffectief aan de bron genomen kunnen worden, worden 
de waterbedrijven geconfronteerd met het nemen van extra maatregelen. Geschat is 
(Beek et al 2006) dat in de periode van 1991 – 2000 een totaalbedrag van ongeveer € 
85 miljoen is besteed aan maatregelen die genomen moeten worden ten gevolge van de 
vermesting van het grondwater. Een bedrag van € 34,3 miljoen is besteed aan puur 
curatieve maatregelen zoals het ontharden van het grondwater en het verwijderen van 
nitraat en nikkel. Een zelfde analyse is gemaakt voor bestrijdingsmiddelen in het 
onttrokken oppervlaktewater en grondwater (VEWIN 2004). De jaarlijkse kosten in de 
periode 2001-2003 bedroegen ongeveer € 30 miljoen, waarvan ongeveer € 23 miljoen 
zuiveringskosten. Een uitsplitsing naar grond en oppervlaktewater is niet gemaakt in dit 
rapport. Bovenstaande alinea laat zien dat een gebrek aan brongerichte maatregelen 
resulteert in extra curatieve maatregelen. De curatieve maatregelen zijn in sommige 
gevallen kosteneffectiever dan het nemen van brongerichte maatregelen. Deze 
pragmatische aanpak druist wel in tegen het gedachtegoed van een duurzame aanpak 
binnen de KRW. De Kaderrichtlijn vraagt namelijk om bescherming van de 
grondwatervoorraden en staat niet toe dat de aquifers worden gebruikt om 
verontreinigingen in op te slaan, ook al heeft dit geen risico voor mens en ecologie. 
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De discussie over preventieve en curatieve aanpak speelt het meeste bij de 
bodemverontreinigingen. Het preventieve beleid is er op gericht dat er geen verdere 
toename optreedt van de bodemverontreiniging. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen 
aan de eisen die in de Concept Grondwaterrichtlijn worden gesteld. Echter, de goede 
toestand in het grondwater kan in zwaar verontreinigde gebieden alleen worden bereikt 
met saneringsmaatregelen. Hier moet de afweging gemaakt worden wat kosteneffectief 
en maatschappelijk verantwoord aangepakt kan worden. Deze vraag zal nader 
beantwoord worden in een maatschappelijke kosten baten analyse voor de 
bodemsaneringen in Nederland door het MNP. Voor de KRW zijn vooral de saneringen 
in natuurgebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en de ‘grote gevallen’ zoals de 
Kempen en het Rotterdams havengebied van belang. 
 

6.4 Beleidsafstemming met andere werkvelden 

De landelijk te nemen maatregelen voor het grondwater zijn goed te overzien (zie 
paragraaf 5.1). De maatregelen moeten bijna in alle gevallen afgestemd worden met 
andere ministeries of sectoren. Dit kan de uitvoering bemoeilijken. 
 
Landbouwbeleid 
Zoals uit dit rapport blijkt is het huidige mestbeleid goed op de Europese normen voor 
het grondwater afgestemd. De eisen die aan het oppervlaktewater worden gesteld 
zullen strenger zijn. Eventuele aanscherping van het generieke landbouwbeleid zal 
daarom vooral voorkomen uit de eisen van de oppervlaktewaterbeheerders. Afstemming 
tussen grondwater en oppervlaktewater bestaat er vooral uit dat de grondwaterexperts 
kennis aanleveren over het uitspoelingsgedrag. Het grondwater kan meeliften met de 
eventuele extra maatregelen voor het oppervlaktewater.  
 
Natura 2000 gebieden 
Voor het definiëren van de maatregelen in de Natura 2000 gebieden is een integrale 
aanpak nodig. Voor de gebieden worden doelstellingen afgesproken die zowel met het 
grond- als oppervlaktewater te maken hebben. Het los uitwerken van 
grondwatermaatregelen is daarom weinig zinvol. We raden aan om het definiëren van 
de doelen en de maatregelen integraal uit te werken door provincies, waterbeheerders 
en terreinbeheerders. In 2007 kan zo een overzicht gemaakt worden per afzonderlijk 
Natura 2000 gebied. Bij de planning en uitwerking wordt aangesloten bij het ritme van 
het opstellen van de beheerplannen. Dit betekent dat voor sommige gebieden al 
gedetailleerde maatregelen kunnen worden uitgewerkt in 2007. Voor andere gebieden 
zal worden verwezen naar de uitwerking op hoofdlijnen. Fasering van de uitvoering en 
financiering van de maatregelen kunnen worden afgesproken binnen het ILG kader. 
 
Bodemsaneringen 
De aanpak van de bodemsaneringen wordt steeds meer integraal aangepakt. Vroeger 
werd dit sectoraal door de Bodem afdelingen van het Ministerie van VROM en de 
provincies uitgewerkt. Met de komst van de Kaderrichtlijn Water en het gebiedsgericht 
grondwaterbeheer is meer afstemming met de waterbeheerders nodig. Op dit moment 
zijn doelen en maatregelen nog onvoldoende op elkaar afgestemd. De 
bodembeheerders denken in interventiewaarden, functiegericht saneren en een eind 
doelstelling van 2030. De waterbeheerders van de Kaderrichtlijn wachten op 
drempelwaarden voor het grondwater, zijn gericht op het bereiken van de goede 
toestand en focussen op het jaar 2015. Het denkraam van deze twee werelden moet in 
2007 bij elkaar komen.  
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Dit betekent het formuleren van één visie op het gebiedsgericht beheren van het 
grondwater. Op basis van deze gemeenschappelijke visie kan één 
maatregelenprogramma worden gedefinieerd waarbinnen de doelstellingen van de KRW 
en het nationale bodembeleid beide gedekt worden. 
 

6.5 Beoordeling van het tijdsaspect en terugvalscenario 

Te nemen maatregelen gericht op de grondwaterkwaliteit zullen pas in de periode na 
2015 effect hebben op een diepte van 10 meter onder maaiveld. Om de beoordelen of 
de genomen maatregelen het gewenste effect hebben op de langere termijn kunnen 
metingen gebruikt worden van het ondiepe grondwater (bijvoorbeeld de 
bodemmeetnetten en het landelijk meetnet effecten mestbeleid). Evaluatie van de 
metingen moet uitsluitsel geven of de gewenste doelen op de langere termijn gehaald 
worden. Indien dit niet het geval is kunnen tijdig extra maatregelen genomen worden 
(terugvalscenario). 
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6.6 Aanbevelingen voor 2007 

De aanbevelingen zijn verdeeld in inhoudelijke aanbevelingen (Tabel 6.2) en aanbevelingen voor het werkproces (tabel 6.3).  
 
Tabel 6.2: Aanbevelingen voor inhoudelijke uitwerking voor beleidsvernieuwing en maatregelen in 2007 

 Landelijk beleid Regionaal uitwerking maatregelen 
1 Nitraat 1A. Generiek beleid voldoet. 1a. Maas: beoordelen of aanscherping beleid en/of maatregelen nodig en mogelijk 

zijn. 
1b: Overig: geen aanvullende maatregelen. 

2 Uitspoeling stikstof en 
fosfaat 

2A. Uitwerking door oppervlaktewaterbeheerders (actie V&W) 2a. Uitwerking door oppervlaktewaterbeheerders (actie waterschappen) 

3 Bestrijdingsmiddelen 3A. Europees harmoniseren beslisboom (actie loopt, LNV) 
3B. Toelatingsbeleid aanpassen aan resultaten uit monitoring 
(actie LNV) 
 

3a. Kwetsbare winningen identificeren en voor die winningen maatregelen 
definiëren op basis van nieuw landelijk instrumentarium (zie hiernaast).  
3b. Aansluiten op project schone bronnen met gebiedsgerichte uitwerking. 

4 Zware metalen 4A. Drempelwaarden vaststellen (actie VROM) 
4B. In Europees verband afspraken maken over gehaltes in veevoer 
(actie LNV) 

4a. Nadere analyse uitspoeling van grondwater naar oppervlaktewater (actie met 
name in Maas) 
4b. Nadere analyse relatie tussen relatie verhoogde gehaltes metalen en zout 
water (actie met name in Schelde) 

5 Bodemverontreinigingen 5A. Afbakening maken van grote verontreinigingen (actie VROM) 
5B. Kostenschatting maken voor grote verontreinigingen (actie VROM) 

5a. Verdere uitwerking van kostenschatting binnen 
grondwaterbeschermingsgebieden en Natura2000 gebieden 

6 Verdroging 6A. Kader maken voor aanpak in Natura2000 gebieden 6a. Uitwerking van maatregelen en kosten van maatregelen tegen verdroging, 
vermesting, verzuring en eutrofiering op basis van Top-lijst gebieden. Afstemmen 
met afspraken die binnen het ILG zijn gemaakt. Uitwerking in detail wordt bepaald 
door ritme van de beheerplannen Natura 2000.  

7 Zoutwaterintrusie 7A. Geen aanvullend beleid nodig. 7a. Geen aanvullende maatregelen 
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Tabel 6.3: Procesmatige aanbevelingen  

Onderwerp Landelijk 
1A. Aanbevelingen uitwerken die komen uit studie ‘vernieuwing grondwaterbeschermingsbeleid’. 
1B. Afwegen of beschermingsbeleid voor industriële winningen nodig is en indien nodig uitwerken. 

1. Grondwaterbescherming 

1C. Beschermingsbeleid maken voor recreatiewinningen (eventueel instrumenten geven voor intrek van vergunning). 
2. Werkproces 2007 2A. Een gezamenlijk werkproces afspreken tussen VROM (grondwater) en RIZA (oppervlaktewater) voor 2007. 

2B. Bij de uitwerking van het werkproces de aanbevelingen uit paragraaf 6.2 meenemen. 
2C. Bij de uitwerking van het werkproces de inhoudelijke aandachtspunten uit Tabel 6.2 meenemen. 
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Gebruik van braakliggend areaal voor energieteelt als vorm van phytoremediatie. VROM 
memo van Douwe Jonkers. 16 maart 2006. 
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Factsheet Uitspoeling fosfaat 
KRW doel: Uitspoeling uit het grondwater mag niet leiden tot een significante vermindering 
van de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater of het grondwater. 
 
Huidige normen 
• EU kwaliteitsnorm: geen; 
• Beïnvloeding oppervlaktewater: 0,15 mg/l (huidige MTR); 
• Beïnvloeding terrestrische natuur: is afhankelijk per natuurdoeltype. 
 
Toelichting 
Grondwaterdoelen zijn vooral afhankelijk van de doelstellingen voor het oppervlaktewater. 
Door uitspoeling uit (fosfaatverzadigde) landbouwgronden is het mogelijk dat doelstellingen 
voor het oppervlaktewater niet gehaald worden. 
 
Ruimtelijke fysische analyse 
Op dit moment wordt voor het oppervlaktewater nog maar één doelstelling gehanteerd: de 
MTR-waarde (0,15 mg/l). Deze waarden worden nog gedifferentieerd naar typen wateren. 
Bijvoorbeeld voor snelstromende wateren gelden minder strenge eisen dan voor stilstaande 
wateren. De doelen voor het grondwater moeten hier nog op aan worden gesloten. Voor de 
Natura 2000 gebieden verschilt de doelstelling ten aanzien van fosfaat afhankelijk van de 
specifieke eisen van dat gebied. 
 
Definitie afwegingskader 
100 % doelbereik: Concentratie P in het bovenste grondwater overal lager dan 0,15 mg/l 
100 % doelbereik: Geen schade in terrestrische ecosystemen.  
 
Toetsing uitspoeling naar oppervlaktewater 
 
Concentraties fosfaat in grondwater zijn niet getoetst in de 
Karakterisering. Door Alterra is met het instrumentarium STONE 
de (anorganische) concentratie P berekend van het uitspoelende 
grondwater naar het oppervlaktewater in 2015. In de meeste delen 
van Nederland is de concentratie hoger dan 0,15 mg/l. 
 
Bron 
RIVM rapport 718501001/2002. Plausibiliteitsdocument STONE 
2.0. Globale verkenning van de plausibiliteit van het 
model STONE versie 2.0 voor de modellering van uit- en 
afspoeling van N en P. 
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Bron-Effect analyse 
 
Ruimtelijk fysische analyse 
Concentraties P van het uitspoelende grondwater zijn het hoogst in West-Nederland, Noord-
Brabant en de Achterhoek. Dit hangt samen met: 
• hoge grondwaterstanden (West-Nederland); 
• aanwezigheid intensieve veehouderij (Brabant/Gelderse Vallei); 
• uitspoelingsgevoelige gronden (Achterhoek). 
 
Bron: factsheets stoffen RIZA 

  

Maatregelen en instrumenten grondwater 
- Gericht op puntbronnen 
- Gericht op diffuse bronnen 
Generiek 
 
• Lozingenbesluit Open Teelt; 
• AmvB glastuinbouw; 
• Besluit gebruik meststoffen; 
• Besluit kwaliteit en gebruik overige 

organische meststoffen; 
• Derde actieprogramma Nitraatrichtlijn 

(evenwichtsbemesting voor fosfaat); 
• Braakregelingen; 
• Internationaal overleg duurzame 

landbouw. 

Regionaal 
 
Stimulering Landbouw: 
• Mestscheiding; 
• Spoelplaatsen; 
• Fosfaatarm voer; 
• Drainage verminderen; 
• Wintergewassen; 
• Bufferstroken. 
 
RO maatregelen 
• Reconstructie 
 
Natuur: 
• Afgraven bovengrond; 
• Verschralen. 
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Factsheet Stikstof/Nitraat 
 
KRW doel: Voldoen aan de 50 mg/l norm (Nitraatrichtlijn) in het grondwater. En uitspoeling 
uit het grondwater mag niet leiden tot een significante vermindering van de ecologische 
kwaliteit van het oppervlaktewater of het grondwater. 
 
Huidige normen 
• EU kwaliteitsnorm: 50 mg/l (nitraatrichtlijn); 
• Beïnvloeding oppervlaktewater:2,2 mg/l N-tot en 2,0 mg/l N-tot voor eutrofiëringgevoelige 

meren en plassen; 
• Beïnvloeding terrestrische natuur: is afhankelijk per natuurdoeltype. 
 
Toelichting 
Door uitspoeling uit landbouwgronden is het mogelijk dat doelstellingen voor het 
oppervlaktewater niet gehaald worden. De eis voor oppervlaktewater (2,2 mg/l) is strenger. 
Door het Europese hof is uitgesproken dat met MINAS onvoldoende uitvoering wordt 
gegeven aan de EU-nitraatrichtlijn. Nederland is gehouden aan het opstellen van 
gebruiksnormen voor totale bemesting en dierlijke mest op bedrijfsniveau. In het kader van 
het derde actieprogramma nitraat-richtlijn wordt gewerkt aan deze gebruiksnormen. Per 1 
januari 2006 is een geheel nieuwe werkwijze geïntroduceerd waarmee MINAS vervalt. Voor 
de Natura 2000 gebieden verschilt de doelstelling ten aanzien van fosfaat afhankelijk van de 
specifieke eisen van dat gebied. 
 
Ruimtelijke fysische analyse 
De 50 mg/l norm voor grondwater is een harde grens die niet gebiedsspecifiek 
gedifferentieerd mag worden. De norm geldt zowel voor de bovenste 5 meter (Nitraatrichtlijn) 
als het diepere grondwater (KRW-norm). Op dit moment wordt voor het oppervlaktewater 
nog maar één doelstelling gehanteerd: de MTR-waarde (2,2 mg/l). Deze waarden worden 
nog gedifferentieerd naar typen wateren. Bijvoorbeeld voor snelstromende wateren gelden 
minder strenge eisen dan voor stilstaande wateren. De doelen voor het grondwater moeten 
hier nog op aan worden gesloten. 
 
Definitie afwegingskader 
100 % doelbereik: Gemiddelde Concentratie NO3 gw lichaam zand < 50 mg/l 
EN 
100 % doelbereik: Gemiddelde Concentratie N  gw lichaam klei < 2,2 mg/l  
 
100 % doelbereik: Geen schade in terrestrische ecosystemen (Natura 2000 gebieden) 
Toetsing bovenste grondwater 
 
Concentraties nitraat in het bovenste grondwater zijn in grote 
delen van Hoog Nederland groter dan 50 mg/l (zie nevenstaande 
figuur). Uitspoeling van minerale stikstof is een probleem in West-
Nederland. 
 
Bron 
RIVM conceptrapport. Grondwaterkwaliteit in grondwaterlichamen 
voor de Kaderrichtlijn Water; Achtergronddocument. Juli 2004.  
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Bron-Effect analyse 
 
Ruimtelijk fysische analyse 
De metingen die in Sturen op Nitraat, Koeien en Kansen en Telen met Toekomst 
zijn uitgevoerd bevestigen de modelberekeningen van STONE: de grens tussen 
gronden met een relatief hoge en relatief lage nitraatconcentratie (‘grens 
uitspoelingsgevoeligheid’) ligt binnen Gt VI.  
 
Bron: factsheets stoffen RIZA 

 

Maatregelen en instrumenten grondwater 
• Gericht op puntbronnen 
• Gericht op diffuse bronnen 
Generiek 
 
• Lozingenbesluit Open Teelt; 
• AmvB glastuinbouw; 
• Besluit gebruik meststoffen; 
• Besluit kwaliteit en gebruik overige 

organische meststoffen; 
• Derde actieprogramma Nitraatrichtlijn; 
• Internationaal overleg duurzame 

landbouw; 
• AMvB huisvesting. 

Regionaal 
 
Stimulering Landbouw: 
• Mestscheiding; 
• Spoelplaatsen; 
• Peil opzetten; 
• Wintergewassen; 
• Bufferstroken. 
 
RO maatregelen 
• Reconstructie 
 
Natuur: 
• Verschralen 

 
Industrie 
Geen 
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Factsheet Nikkel 
KRW doel: Concentraties overschrijden niet de (nog af te leiden) drempelwaarde in het 
grondwater. 
 
Huidige normen 
• EU kwaliteitsnorm: Geen; 
• Beïnvloeding oppervlaktewater: 5,1 µg/l (MTR); 
• Beïnvloeding terrestrische natuur: 2,1 (MTR-eco); 
• Streefwaarde diep grondwater: 2,1 µg/l; 
• Streefwaarde ondiep grondwater: 15 µg/l; 
• Drinkwaternorm: 20 µg/l. 

 
Toelichting 
De referentiewaarden variëren tussen 2,1 µg/l en 20 µg/l. De streefwaarde voor diep 
grondwater is het strengst. Deze waarde is gebaseerd op de achtergrondconcentratie in het 
grondwater. 
 
Ruimtelijke fysische analyse 
De norm voor nikkel kan gebiedsspecifiek gedifferentieerd worden op basis van 
achtergrondconcentraties. Het voorkomen van nikkel wordt deels veroorzaakt door 
natuurlijke invloeden. Een ruimtelijke differentiatie voor nikkel ligt daarom voor de hand.  
 
Definitie afwegingskader 
100 % doelbereik: Gemiddelde Concentratie Ni gw lichaam zand < 20 µg/l 
EN 
100 % doelbereik: Gemiddelde Concentratie Ni  gw lichaam klei < 5 µg/l   
 
Toetsing 
 
Nikkel is niet getoetst in de Karakterisering. Nikkel in de 
bovengrond komt vooral verhoogd voor in het westen van 
Nederland. Concentraties in het grondwater kunnen door een 
natuurlijke oorsprong een sterk afwijkend landelijk patroon hebben 
(niet weergegeven op de figuur). 
 
Bron 
Drecht, G. van, L.J.M. Boumans et al. (1996). Landelijke beelden 
van de diffuse metaalbelasting van de bodem en de 
metaalgehalten in de bovengrond, alsmede de relatie tussen 
gehalten en belasting. RIVM rapportnr. 714 801 006, Bilthoven. 
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Bron-Effect analyse 
 
Ruimtelijk fysische analyse 
Nikkel is afkomstig voor het grootste gedeelte uit landbouwgebied. Echter de oorsprong is 
vaak natuurlijk van aard. Door nitraatuitspoeling kan nikkel- en arseen houdend pyriet in 
oplossing gaan. Nikkel komt ook vrij bij kationuitwisseling tijdens het neerwaartse transport 
van het mestfront. Het voorkomen van nikkel is daarom een combinatie tussen natuurlijke 
achtergrond en belasting uit de landbouw. 
 
Bron: factsheets stoffen RIZA 

 

Maatregelen en instrumenten grondwater 
• Gericht op puntbronnen 
• Gericht op diffuse bronnen 
Generiek 
 
Tegen gaan pyrietoxidatie: 
• Besluit gebruik meststoffen; 
• Besluit kwaliteit en gebruik overige 

organische meststoffen 
 
• Bouwstoffenbesluit 
 
 

Regionaal 
 
Stimulering Landbouw: 
• Mestscheiding 
• Spoelplaatsen 
• Bufferstroken 
 
RO maatregelen 
• Reconstructie 
 
Natuur: 
• Verschralen 

 
Industrie 
Geen 
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Factsheet Zink 
KRW doel: Concentraties overschrijden niet de (nog af te leiden) drempelwaarde in het 
grondwater. 
 
Huidige normen 
• EU grondwater kwaliteitsnorm: Geen; 
• Beïnvloeding oppervlaktewater: 9,4 µg/l (MTR); 
• Beïnvloeding terrestrische natuur: 9,4 (MTR-eco); 
• Streefwaarde diep grondwater: 24 µg/l; 
• Streefwaarde ondiep grondwater: 65 µg/l; 
• Interventiewaarde grondwater: 800 µg/l; 
• Drinkwaternorm: 100 µg/l. 

 
Toelichting 
Normen voor oppervlaktewater zijn strenger dan voor grondwater. 
 
Ruimtelijke fysische analyse 
De norm voor zink kan gebiedsspecifiek gedifferentieerd worden op basis van 
achtergrondconcentraties.  
 
Definitie afwegingskader 
100 % doelbereik: Gemiddelde Concentratie Zn gw lichaam zand < 85 µg/l 
EN 
100 % doelbereik: Gemiddelde Concentratie Zn gw lichaam klei < 9,4 µg/l   
 
Toetsing 
 
Zink is niet getoetst in de Karakterisering.  
 
Bron: 
Drecht, G. van, L.J.M. Boumans et al. (1996). Landelijke beelden 
van de diffuse metaalbelasting van de bodem en de 
metaalgehalten in de bovengrond, alsmede de relatie tussen 
gehalten en belasting. RIVM rapportnr. 714 801 006, Bilthoven. 
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Bron-Effect analyse 
 
Ruimtelijk fysische analyse 
Zink in het grondwater is afkomstig voor het grootste gedeelte uit landbouwgebied. Zink 
wordt toegevoegd aan het veevoer en komt zo in het grondwater. Verder komt zink uit 
atmosferische depositie, verkeer (banden), materialen (straatmeubilair).  
 
Bron: factsheets stoffen RIZA 

 

Maatregelen en instrumenten grondwater 
• Gericht op puntbronnen 
• Gericht op diffuse bronnen 
Generiek 
 
• Besluit gebruik meststoffen; 
• Besluit kwaliteit en gebruik overige 

organische meststoffen. 
 
Bouwstoffenbesluit 
 
 
 

Regionaal 
 
Stimulering Landbouw: 
• Mineralenmanagement 
 
RO maatregelen 
• Reconstructie; 
• Actief beheer Kempen. 
 
Stad: 
Zinkarm bouwen 
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Factsheet Koper 
 
KRW doel: Concentraties overschrijden niet de (nog af te leiden) drempelwaarde in het 
grondwater. 
 
Huidige normen 
• EU grondwater kwaliteitsnorm: Geen; 
• Beïnvloeding oppervlaktewater: 1,5 µg/l (MTR); 
• Beïnvloeding terrestrische natuur: 1,5 (MTR-eco); 
• Streefwaarde diep grondwater: 1,3 µg/l; 
• Streefwaarde ondiep grondwater: 15 µg/l; 
• Interventiewaarde grondwater: 75 µg/l; 
• Drinkwaternorm: 100 µg/l. 
 
Toelichting 
Normen voor oppervlaktewater zijn strenger dan voor grondwater, vanwege ecologische 
risico’s. 
 
Ruimtelijke fysische analyse 
De norm voor koper kan gebiedsspecifiek gedifferentieerd worden op basis van 
achtergrondconcentraties.  
 
Definitie afwegingskader 
100 % doelbereik: Gemiddelde Concentratie Cu gw lichaam zand < 10 µg/l 
EN 
100 % doelbereik: Gemiddelde Concentratie Cu gw lichaam klei < 10 µg/l  
 
Toetsing 
 
Koper is in het grondwater niet getoetst in de Karakterisering. 
Koper komt in de bovengrond vooral verhoogd voor in het Groene 
Hart. 
 
Bron 
Drecht, G. van, L.J.M. Boumans et al. (1996). Landelijke beelden 
van de diffuse metaalbelasting van de bodem en de 
metaalgehalten in de bovengrond, alsmede de relatie tussen 
gehalten en belasting. RIVM rapportnr. 714 801 006, Bilthoven. 
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Bron-Effect analyse 
 
Ruimtelijk fysische analyse 
Koper in het grondwater is afkomstig voor het grootste gedeelte uit landbouwgebied. Koper 
wordt toegevoegd aan het veevoer en komt zo in het grondwater. Verder komt koper uit 
atmosferische depositie, verkeer (banden), materialen  
 
Bron: Factsheets stoffen RIZA 

 

Maatregelen en instrumenten grondwater 
• Gericht op puntbronnen 
• Gericht op diffuse bronnen 
Generiek 
 
Besluit gebruik meststoffen 
Besluit kwaliteit en gebruik 
overige organische meststoffen 
Notitie Vaste Waarden, Nieuwe 
Vormen  
 Beleidsbrief Bodem 
 
Bouwstoffenbesluit 
 
 
 
 

Regionaal 
 
Stimulering Landbouw: 
• Mineralenmanagement 
 
RO maatregelen 
• Reconstructie 
 
Stad: 
• Koperarm bouwen 

Industrie 
 
Geen 
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Factsheet bestrijdingsmiddelen 
KRW doel: Concentraties overschrijden niet de individuele norm van 0,1 µg/l of de som van 
0,5 µg/l (EU richtlijn bestrijdingsmiddelen) in het grondwater. 
 
Huidige normen 
• EU grondwater kwaliteitsnorm: 0,1 µg/l (Bestrijdingsmiddelen richtlijn); 
• Voorstel drempelwaarde individueel Noord-Nederland: 0,1 µg/l; 
• Voorstel drempelwaarde somparameter Noord-Nederland: 0,5 µg/l; 
• Drinkwaternorm: 0,1 µg/l (individueel) en 0,5 µg/l (som). 
 
Toelichting 
Normen voor oppervlaktewater zijn veel gedifferentieerder en afgestemd op het ecologische 
risico.  
 
Ruimtelijke fysische analyse 
Normen zijn generiek.  
 
Definitie afwegingskader 
100 % doelbereik: Gemiddelde individuele concentratie < 0,1 µg/l 
EN 
100 % doelbereik: Gemiddelde Som Concentratie < 0,5 µg/l 
 
Toetsing 
 
Aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het grondwater is een 
kennisleemte. Dit wordt deels ondervangen met een grote 
nulmeting die in het voorjaar van 2006 wordt gehouden. 
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Bron-Effect analyse 
 
Ruimtelijk fysische analyse 
Aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen is sterk gekoppeld aan het landgebruik. Bijvoorbeeld 
bollenteelt, glastuinbouw of mais hebben elk hun eigen specifieke middelen. Relatie tussen 
landgebruik en voorkomen in oppervlaktewater kan ontleend worden uit de 
bestrijdingsmiddelenatlas 
Bron: www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl  

 
Maatregelen en instrumenten grondwater 
• Gericht op puntbronnen 
• Gericht op diffuse bronnen 
Generiek 
 
• AmvB lozingenbesluit open teelt en 

veehouderij; 
• Convenant duurzame gewasbescherming; 
• Toelatingsbeleid bestrijdingsmiddelen (EU 

en NL); 
• Bestrijdingsmiddelenwet. 
 
 
 

Regionaal 
 
Stimulering Landbouw: 
• Sleepdoek; 
• Reductie gebruik; 
• Aanpassing toediening. 
 
RO maatregelen 
• Reconstructie; 
• PMV grondwaterbescherming. 
 
Stad: 
• Mechanisch borstelen 
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Factsheet puntverontreinigingen  
KRW doel: geen overschrijding van drempelwaarden in het grondwater. 
 
Huidige normen 
• Geen overschrijding van diverse grondwaternormen; 
• Streefwaarde Wbb trichlooretheen: 24 µg/l; 
• Streefwaarde Wbb tetrachlooretheen: 0,01 µg/l; 
• Interventiewaarde Wbb trichlooretheen: 500 µg/l; 
• Interventiewaarde Wbb tetrachlooretheen: 40 µg/l. 

 
Toelichting: 
De stoffen trichlooretheen en tetrachlooretheen worden genoemd in de Richtlijn Grondwater. 
Hiervoor moeten in ieder geval nog drempelwaarden worden afgeleid. 
 
Ruimtelijke fysische analyse: 
Puntverontreinigingen komen voornamelijk voor in stedelijk gebied. Dit zijn vaak duidelijk 
afgebakende gevallen.  
 
Definitie afwegingskader: 
100 % doelbereik: Concentratie < streefwaarde Wbb 
 
Toetsing 
 
Voor aparte puntverontreinigingen is niet getoetst in de 
Karakterisering.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

KRW Verkenning Maatregelen grondwater 2006 Bijlage 1 9R7055/R00002/900642/DenB 
Definitief rapport - 14 - 6 november 2006 

 
 
Bron-Effect analyse 
 

 
 
 

Oplosmiddelen zoals tri en per komen voor 
onder (historische) locaties van 
benzinestations, gasfabrieken, chemische 
industrie. Tri en per zijn mobiel en daarom 
een bedreiging voor de grondwatervoorraad. 
Overzicht van historische bodemlocaties 
staat in het bestand Landsdekkend Beeld. In 
2004 waren er nog 423.945 locaties. 
 
Landsdekkend beeld werkvoorraad 2004 
Bron: Frans Mulder (bureau 3B) 

Maatregelen en instrumenten grondwater 
• Gericht op puntbronnen 
• Gericht op diffuse bronnen 
Generiek 
 
• Notitie Vaste Waarden, 

Nieuwe Vormen; 
• Beleidsbrief Bodem; 
• Gebiedsgericht 

bodembeleid (SKB project); 
• Bodemsanering door Rijk; 
• Richtlijn 

Bodembescherming (NRB); 
• Bouwstoffenbesluit; 
• Besluit Opslag in 

ondergrondse tanks; 
• Lozingenbesluit 

Bodembescherming; 
• Infiltratiebesluit 

Bodembescherming. 
 

Regionaal 
 
Bodemsanering door regio
Bodemsanering 
Grondwaterbescherming 
(PMV) 
 

Industrie 
 
Saneringen industrie 
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Factsheet verdroging in terrestrische natuurgebieden 
KRW doel 
Geen significante schade in terrestrische natuurgebieden ten gevolge van 
grondwaterstandsdaling. 
 
Toelichting 
Bovenstaande definitie uit de KRW is vertaald in een verdrogingsdoelstelling. Daarnaast 
moet de grondwaterkwaliteit voldoende goed zijn. Naast nutriënten zijn ook metalen en 
bestrijdingsmiddelen van invloed. Kwaliteit wordt in de andere factsheets uitgewerkt. 
 
Ruimtelijke fysische analyse 
Vertragingsgevoelige gebieden zijn gebieden met een relatief hoge grondwaterstand die 
worden beïnvloed door omliggende grondwateronttrekkingen of drainerende 
landbouwgronden. De VHR gebieden hebben een Europese beschermde status.  
 
Definitie afwegingskader 
100 % doelbereik: Het realiseren van grondwater- en oppervlaktewaterdoelstellingen in en 
rond de natura 2000 gebieden met grondwaterafhankelijke natuur die nodig zijn om de 
instanthoudingsdoelen van deze gebieden te bereiken. In de overige natuurgebieden mag 
geen achteruitgang plaatsvinden. 
 
 
Toetsing 
 
In de Karakterisatie is per VHR gebied bepaald of het gebied ‘at-
risk’ is. In de nationale verdrogingskaart wordt bijgehouden hoe 
het herstel van de verdroogde gebieden verloopt. 
 
Bron 
Milieucompendium, MNP 2005 
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Bron-Effect analyse 
 

 
 
 

 
Verdroging is vooral het gevolg van het aanpassen van het watersysteem aan de eisen die 
het grondgebruik stelt. Er zijn drie categorieën oorzaken:  
• ontwatering en versnelde afwatering (drainage) voor de landbouw veroorzaken landelijk 

circa 60% van de verdroging;  
• grondwateronttrekkingen voor drink- en industriewater en beregening veroorzaken circa 

30% van de verdroging;  
• overige oorzaken, zoals de toename van verhard oppervlak, bebossing (= toename 

verdamping) en zandwinning dragen voor circa 10% bij. 
 
Bron  
Beugelink, G.P. en F.A.M. Claessen (eds) (1995). Operationalisatie van 25%-doelstelling 
Verdroging; maatregelen, kosten en effecten. Achtergronddocument verdroging MV3/ENW. 
RIVM (rapportnr. 715 001 001); RIZA nota nr 95.029, Bilthoven/Lelystad.  
 

 

Maatregelen en instrumenten grondwater 
• Gericht op puntbronnen 
• Gericht op diffuse bronnen 
Generiek 
 
• Vaststellen van GGOR in 2010 
• Realisatie in EHS 

Regionaal 
 
• Stoppen winningen; 
• Optimaliseren winningen; 
• Verminderen drainage; 
• Peil opzetten. 
 
RO 
• verwerving grond 
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 Maatregelentabellen van het Ministerie van LNV 
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Mogelijke maatregelen mest  Beperkt 
 
Maatregel Korte beschrijving Toepassingsgebied8 Milieueffect9 Kosten 
   N P investering jaarkosten grondverwerving 
Uitmijnen fosfaat langs 
waterlopen. 

Met het uitmijnen wordt de grond met 
uitzondering van fosfaat wel bemest. Het 
gewas groeit dus wel normaal en neemt 
fosfaat op uit de bodem. De P-voorraad 
in de bodem neemt hierdoor dus af. 
Het uitmijnen langs waterlopen is dus 
een verbijzondering van bufferstroken. 

Maatregel staat beschreven 
voor alle waterlopen. Het 
gaat dan om ongeveer 
300.000 ha dat uitgemijnd 
zou moeten worden. 
   
Maatregel werkt alleen op P-
lekkende gronden. Daarvoor 
zou 15.000 ha moeten 
worden uitgemijnd. 

0% 5-20%  Geen opbrengsterving. 
Extra mestafvoer van 250 € 
per ha uitgemijnde grond. 

 

Verminderen van inlaat 
gebiedsvreemd water. 

Geen kennis beschikbaar.       

                                                  
8 Er is in de beschrijving uitgegaan van 100% implementatie op het areaal waar de maatregel toepasbaar is.  
9 V&W heeft als specificatie voor de milieueffecten LNV gevraagd de vermindering van de emissie naar het oppervlaktewater in te delen in de volgende 
categorieën: <0%, 0%-5%, 5%-20%, 20%-50% en 50%-100%. V&W hanteert standaard categorieën voor ingeschatte emissies. Veel maatregelen vallen qua 
emissiereductie in de categorie 5-20%. Echter, de werkelijke schattingen van experts liggen meestal tussen 5-10% emissiereductie. Het ingeschatte effect 
bevindt zich daarmee aan de onderkant van de standaard-categorie 5-20%. 
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Slibvang in waterlopen In waterloop wordt een verdieping 

aangebracht, waardoor stroomsnelheid 
afneemt en deeltjes uit kunnen zakken. 

De maatregel kan worden 
toegepast in gedeelten van 
het zand en kleigebied. 

0%-5% 0%-5% Aanleg 10.000 € 
per ha afwaterend 
landbouw-grond. 

Onderhoud 1.000 € per ha 
afwaterend landbouwgrond. 

 

Baggeren van 
boerensloten. 

Nutriënten in het slib van de sloot worden 
met baggeren verwijderd/interne 
eutrofiëring wordt voorkomen. 

Kan worden toegepast in de 
polders (circa 1 miljoen ha 
landbouwgrond). 

0%-5% 5%-20%10  Niet bekend.  

Realiseren 
fosfaatevenwichtsbeme
sting. 

De P-ophoping in de bodem wordt tot 
stilstand gebracht door vermindering van 
mestgift 

De maatregel geldt voor het 
totale landbouwareaal. 
De kosten gelden met name 
voor areaal melkveehouderij 
(circa 1 miljoen hectare). 

0% 0%-5% in 
2015 
5%-20%  
in 2027 op 
P-lekkende 
gronden. 

 Hogere kosten mestafvoer 
van met name 
melkveehouders 150 € per 
ha. 

 

 
 

                                                  
10 Deze cijfers hebben betrekking op metingen. De berekende emissieafname was hoger. Bovendien bleek deze maatregel een groot direct positief effect te 
hebben op de ecologie. 
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Mogelijke maatregelen mest  Fors 
 
Maatregel Korte beschrijving Toepassingsgebied11 Milieueffect12 Kosten 
   N P investering jaarkosten grondverwerving 
Slootkantenpakket met 
moerasstroken13. 

Een oeverstrook van 5 m breed wordt 
omgezet in een moerasstrook met riet om 
uit- en afspoeling  van N en P naar het 
oppervlaktewater te verminderen.  
Aangenomen is dat: 
De topgrond wordt verwijderd, anders 
spoelt P uit topgrond naar het water. 
Riet wordt jaarlijks verwijderd, anders 
neemt effectiviteit af. 
Grond in beheer blijft van de boer. Dit 
leidt bij de boer dus tot minder 
afzetmogelijkheden en opbrengstderving. 

De oeverstroken kunnen 
aangelegd worden langs 
oevers op zand en 
kleigronden, niet op 
veengronden. 
 
Per km sloot moet 1 ha 
landbouwgrond uit productie 
worden genomen. 
Indien deze maatregel langs 
alle oevers wordt toegepast 
wordt 100.000 ha 
landbouwgrond uit productie 
genomen.   

5%-20% 0%-5% Aanleg  
20.000 € per km 
sloot. 

Onderhoud oever 100 € per 
km sloot. 
Lagere opbrengst landbouw 
300 € per km sloot. 
Meerkosten mestafvoer 300 
€ per km sloot. 
  
 

n.v.t. 

                                                  
11 Er is in de beschrijving uitgegaan van 100% implementatie op het areaal waar de maatregel toepasbaar is. 
12 V&W heeft als specificatie voor de milieueffecten LNV gevraagd de vermindering van de emissie naar het oppervlaktewater in te delen in de volgende 
categorieën: <0%, 0%-5%, 5%-20%, 20%-50% en 50%-100%. V&W hanteert standaard categorieën voor ingeschatte emissies. Veel maatregelen vallen qua 
emissiereductie in de categorie 5-20%. Echter, de werkelijke schattingen van experts liggen meestal tussen 5-10% emissiereductie. Het ingeschatte effect 
bevindt zich daarmee aan de onderkant van de standaard-categorie 5-20%. 
13 De maatregelen slootkantpakket en bufferstroken kunnen niet gezamenlijk worden uitgevoerd. Het is één van beide. 
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Bufferstroken14. Aanleg van een bemestingsvrije zone 
van 5 m langs waterlopen. 
 

Kan in heel Nederland 
worden toegepast. Maatregel 
heeft alleen effect op niet 
doorlatende gronden 
(ongeveer helft 
landbouwareaal). 
Per km waterloop wordt 1 ha 
niet bemest. In totaal gaat 
het om ongeveer 100.000 ha 
niet doorlatende grond. 
  

5-20%  5-20%  Lagere opbrengst landbouw 
300 € per km sloot. 
Meerkosten mestafvoer 250 
€ per km sloot. 

 

Helofytenvelden. Helofytenvelden filteren/ verwijderen 
nutriënten uit het aangevoerde water. De 
velden worden neergelegd aan het einde 
van een afwateringsgebied. 

De velden zijn toepasbaar op 
ongeveer de helft van het 
landbouwareaal. Ze zijn niet 
toepasbaar op veen en een 
gedeelte van het zandgebied. 
Voor de aanleg van de 
helofytenvelden moet 3 tot 
5% van het gebied worden 
omgezet. Dit gaat in totaal 
om maximaal 50.000 ha.   

20-50% 5-20% Aanleg: 80.000 € 
per ha omgezette 
landbouw-grond. 

Onderhoud 500 € per ha 
omgezette landbouwgrond. 

25.000 € per ha 
omgezette 
landbouw-grond. 

Geen beweiding 
najaar15. 

Bemesting bij beweiding is weinig 
efficiënt, vooral bij najaarsbeweiding.  
 

Maatregel kan worden 
toegepast op grasland in 
gebruik bij gespecialiseerde 
melkveebedrijven (700.000 
ha). 

5-20% 0-5%  60 € per ha  

                                                  
14 De maatregelen slootkantpakket en bufferstroken kunnen niet gezamenlijk worden uitgevoerd. Het is één van beide. 
15 Randvoorwaarde bij deze maatregel is dat het uitrijden van de mest mineraalefficiënt gebeurt. Indien de extra opgeslagen mest op 1 februari onder slechte 
weersomstandigheden wordt aangewend heeft de maatregel een negatief effect 
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Peilverhoging en 
daaraan gekoppeld 
extensivering 
veenweidegebied. 

Met peilverhoging wordt mineralisatie 
tegengegaan. Peilverhoging zorgt er 
echter ook vermindering van 
denitrificatie. Deze twee effecten heffen 
elkaar ongeveer op. Er blijft over dat de 
maatregel een positief effect heeft op 
aanvoer van P- en N-rijke kwel.  
Bij gelijkblijvende bemesting werkt deze 
maatregel zelfs negatief. Daarom moet 
deze maatregel worden gekoppeld met 
extensivering. 

Deze maatregel is alleen 
toepasbaar in 
veenweidegebied met 
uitzondering van Friesland. 

0-5%16 0-5%   Door 
extensivering zal 
extra grond 
bijgekocht moeten 
worden. Het gaat 
om 40% extra. Dit 
is dus 10.000 € 
per hectare grond 
die een boer 
reeds in bezit 
heeft. 

5-20% 
bij totale 
afvoer 

0-5% Mechanisatie 100 € per ha. 
Vervanging org. Stof 100 € 
per ha. 
Afzet 1000 € per ha. 

Afvoeren gewasresten 
na oogst. 

Het mineralenoverschot in het najaar 
wordt hiermee verlaagd. 

100.000 ha 

0-5% 
interne 
stroom 

0 

 

Mechanisatie 100 € per ha. 
Vervanging org. Stof 100 € 
per ha. 
covergisting 200 € per ha. 

 

Verbetering werkings-
coëfficiënt dierlijke 
mest. 

Mest kan efficiënter worden gebruikt 
waardoor mineralenoverschot afneemt. 

700.000 ha 5-20% 0-5%  Kosten veehouder 10 € 
extra per kuub af te voeren 
mest. Dit is winst voor 
akkerbouwer. 
Techniek en korte 
termijnmarkt zijn 
probleempunten. 

 

                                                  
16 lokaal kan de maatregel meer effect hebben tot maximaal 15% 
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Fertigatie. Directe toediening van meststoffen 
middels water bij het gewas. 

Alleen toepasbaar bij 
gespecialiseerde teelten als 
bloembollen en aardbeien 
(10.000 ha). 

0-5% 0-5%  1.500 € per ha  
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Mogelijke maatregelen mest  Maximaal 
 
Maatregel Korte beschrijving Toepassingsgebied17 Milieueffect18 Kosten 
   N P investering jaarkosten grondverwerving 
Uitmijnen 
fosfaatverzadigde 
gronden. 

Met het uitmijnen wordt de grond met 
uitzondering van fosfaat wel bemest. Het 
gewas groeit dus wel normaal en neemt 
fosfaat op uit de bodem. De P-voorraad 
in de bodem neemt hierdoor dus af. 
 

Toepasbaar voor de fosfaat 
verzadigde gronden 
(ongeveer 600.000 ha). 

 5-20%  aanpassingen primaire 
landbouw 500 € per ha. 
opkoop mestrechten 3.000 
€ per ha19. 

 

Geen beweiding. Bemesting bij beweiding is weinig 
efficiënt, vooral bij najaarsbeweiding.  
 

Maatregel kan worden 
toegepast op grasland in 
gebruik bij gespecialiseerde 
melkveebedrijven (700.000 
ha). 

5-20% 0-5%  180 € per ha.  

Derogatie van 250 kg 
N/ha naar 230 kg N/ha. 

Met lagere gift aan dierlijke mestgift wordt 
bodemoverschot iets lager. 

Totaal areaal 
melkveehouderij (ongeveer 1 
miljoen ha). 

0-5% 0-5%  75 € per ha aan 
mestafzetkosten. 
250 € per ha aan opkoop 
mestproductie-rechten. 

 

Extensivering 
akkerbouw door teelt 
van minder 
uitspoelings-gevoelige 
gewassen. 

Sommige gewassen zijn meer gevoelig 
voor mineralenuitspoeling dan anderen. 
Door deze gewassen niet meer te telen 
kan de uitspoeling worden verminderd. 

700.000 ha 5-20% 0-5%  500 € per ha20  

                                                  
17 Er is in de beschrijving uitgegaan van 100% implementatie op het areaal waar de maatregel toepasbaar is. 
18 V&W heeft als specificatie voor de milieueffecten LNV gevraagd de vermindering van de emissie naar het oppervlaktewater in te delen in de volgende 
categorieën: <0%, 0%-5%, 5%-20%, 20%-50% en 50%-100%. V&W hanteert standaard categorieën voor ingeschatte emissies. Veel maatregelen vallen qua 
emissiereductie in de categorie 5-20%. Echter, de werkelijke schattingen van experts liggen meestal tussen 5-10% emissiereductie. Het ingeschatte effect 
bevindt zich daarmee aan de onderkant van de standaard-categorie 5-20%. 
19 Uitgaande van 36 € per kg fosfaat. Het opkoopbedrag van de laatste opkoopregeling.  



 
 
 
 
 
 
 

KRW Verkenning Maatregelen grondwater 2006 Bijlage 2 9R7055/R00002/900642/DenB 
Definitief rapport - 8 - 6 november 2006 

Geen dubbelteelten. Dubbelteelten krijgen altijd nog een extra 
stikstofbemesting. Bemesting later in het 
jaar wordt altijd minder efficiënt benut. 

5.000 ha 20-50% <0%  4.000 € per ha  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                
20 Bij de kosten is uitgegaan van vervanging van aardappelen door granen. Als tuinbouwgewassen worden vervangen zijn de kosten veel hoger. 
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Mogelijke maatregelen gewasbescherming  Beperkt 

 

Maatregel Korte beschrijving Milieu-effect Kosten 
Nieuwe beslisboom 
oppervlaktewater. 

Dit omhelst een uitbreiding van het 
huidige toelatingscriterium voor 
bestrijdingsmiddelen gericht op het van 
risico voor waterorganismen. Op deze 
manier wordt het 
gewasbeschermingsbeleid KRW-proof. 

Beslisboom moet leiden tot een coherent 
beoordelingsstelsel, waarmee het 
toelatingsbeleid zal voldoen aan de KRW. 
Op dit moment zijn ca 200 werkzame 
stoffen toegelaten. In hoeverre de nieuwe 
beslisboom een milieueffect zal opleveren 
is niet aan te geven. 

Op de korte termijn (in de periode dat de beslisboom wordt ontwikkeld) 
zijn er geen maatschappelijke kosten mee gemoeid anders dan 
ontwikkel kosten voor de overheid.  
Op de langere termijn zijn er waarschijnlijk wel maatschappelijke 
kosten. Kosten op de langere termijn zijn moeilijk in te schatten en zijn 
afhankelijk of de beslisboom nieuwe dossier-eisen voor 
bestrijdingsmiddelen oplevert. Bij nieuwe dossiereisen kan dit hoge 
kosten (orde miljoenen euro’s) voor de toelatingshouders betekenen. 
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Mogelijke maatregelen gewasbescherming  Fors 
 
Maatregel Korte beschrijving Milieu-effect Kosten 
Europees harmoniseren 
beslisboom oppervlaktewater ter 
toelating gewasbeschermings-
middelen. 

De nieuwe beslisboom water wordt 
opgenomen in EU 
toelatingsregelgeving. 

zie beschrijving bij beperkt. 
Eenzelfde systematiek in de EU zal invloed 
hebben op emissies in andere landen en 
daarmee leiden tot een verlaging van de 
instroom van middelen met de grote 
rivieren. 

zie beschrijving bij beperkt.  
Europees harmoniseren maakt dat er sprake is van een level playing 
field en toelatinghouders Europees voor dezelfde kosten staan. 

Adequate betekenis en gebruik 
gegevens van de monitoring. 

Voor de monitoring wordt een protocol 
opgesteld om effectieve en efficiënte 
monitoring te krijgen en om te zorgen 
dat de resultaten verklaarbaar zijn en 
kunnen leiden tot onderkenning van de 
niet goede landbouwpraktijk. 

Het milieueffect is moeilijk te benoemen. 
Goede monitoring kan mogelijk zichtbaar 
maken dat het probleem groter is dan we 
denken. Deze maatregel is wel de snelste 
manier om een vermindering van de 
emissie te krijgen. 

Bij deze maatregel gaat het om kosten van monitoring voor de 
waterbeheerders, investeringskosten van ondernemers om niet goede 
landbouwpraktijken op te heffen en om handhavingkosten. Op dit 
moment wordt al veel gemonitord door de waterschappen en 
Rijkswaterstaat. Als de huidige monitoring effectiever en efficiënter 
wordt ingezet zijn er geen extra monitoringskosten nodig.  
Bij het opheffen van de niet goede landbouwpraktijk gaat het enerzijds 
om kleine technische aanpassingen (schuin plaatsen van uitlekbakken 
bollen), maar anderzijds ook om ingrijpendere aanpassingen bijv. een 
goede spuitspoelplaats. De kosten zijn afhankelijk van de benodigde 
actie om het probleem op te lossen. 

 
Mogelijke maatregelen gewasbescherming  Maximaal 
 
Maatregel Korte beschrijving Milieu-effect Kosten 
Direct intrekken toelating bij 
negatief monitoringsresultaat. 

 Door het intrekken van het middel is de 
emissie van dit middel met 100 % 
afgenomen. Het is echter niet uit te sluiten 
dat er een vervangingseffect optreedt en 
een ander middel een probleemmiddel 
wordt. 

Afhankelijk om welk middel het gaat en welke toelating kan dit beteken 
dat gewassen niet meer ziektevrij kunnen worden geteeld. Als van alle 
werkzame stoffen waarvan eenmalig een overschrijding van de norm 
wordt geconstateerd de toelating wordt ingetrokken dan is de teelt van 
de belangrijkste landbouwgewassen niet meer mogelijk. 
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Bijlage 3 
 Positie van de Nederlandse waterbedrijven (VEWIN) 

 



Positie van de Nederlandse Waterbedrijven over maatregelen om de KRW-
doelstellingen te bereiken in grondwaterbeschermingsgebieden 

Opsteller: André Bannink  pagina 1 van 10 

 
Aan: LBOW Werkgroep Verkennen van Maatregelen 
Van: de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland VEWIN 
Datum: 21 april 2006 

 
Inleiding 
Het huidige grondwaterbeschermingsbeleid is erop gericht om verontreinigingen in het intrekgebied van 
winningen voor de drinkwatervoorziening te voorkomen. Echter, deze verontreinigingen komen in de 
praktijk regelmatig voor. De Kaderrichtlijn Water (KRW) bepaalt de toekomst van het grondwater-
beschermingsbeleid. In de Decembernota 2006 zal worden ingegaan op de maatregelen die moeten 
worden getroffen om de doelstellingen uit de KRW te behalen. In deze notitie geven de Nederlandse 
waterbedrijven, verenigd in VEWIN, op hoofdlijnen hun mening over de maatregelen die nodig zijn om 
grondwater te beschermen onder de KRW. VEWIN wil hiermee een bijdrage leveren aan de discussie 
over de wijze waarop de goede toestand van grondwater bestemd voor de bereiding van drinkwater kan 
worden bereikt. 
 
Allereerst beschrijven wij in deze notitie wat volgens de Nederlandse waterbedrijven de zes speerpunten 
zijn. Hierna stellen wij aanvullende maatregelen voor de zes speerpunten voor om de doelstellingen te 
bereiken en geven wij een beoordeling van deze maatregelen.  
 
Zes speerpunten 
VEWIN onderkent zes speerpunten die het behalen van de KRW-doelstellingen in grondwater-
beschermingsgebieden bemoeilijken: 
1) Gewasbeschermingsmiddelen (pagina 2) 
2) Puntverontreinigingen (pagina 5) 
3) Nitraat (pagina 5) 
4) Infiltratie verontreinigd oppervlaktewater (pagina 7) 
5) Zoutintrusie (pagina 8) 
6) Verdroging (pagina 9)
 
Waarom deze zes speerpunten? 
Uit een analyse van de waterbedrijven blijkt dat zo’n 40% van de grondwaterwinningen als ‘at risk’ 
gekarakteriseerd moet worden1. Dit wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de zes genoemde 
speerpunten. De speerpunten hebben gemeen dat met het bestaande beleid of wat nu onder  
basismaatregelen verstaan wordt de KRW-doelstellingen niet dreigen te worden gehaald in grondwater-
beschermingsgebieden. 
 
Ad 1) Het huidige toelatingsbeleid is het belangrijkste instrument voor bescherming van grondwater 

tegen gewasbeschermingsmiddelen. Echter, aanvullend beleid is nodig om de goede toestand te 
bereiken (0,1 µg/l in grondwater). 

Ad 2) Het huidige saneringsbeleid is een afbreukrisico voor het bereiken van de goede toestand van 
grondwater in beschermingsgebieden. Het volledig saneren van historische verontreinigingen en de 
zorgplicht voor nieuwe gevallen van verontreiniging waren een goede basis voor bescherming van 
grondwater tegen verontreinigingen. Echter, de bodemsaneringsoperatie stagneerde. Dit heeft 
destijds de regering ertoe gebracht een koerswijziging in te zetten. Een Kabinetsstandpunt van 
1997 introduceerde het nieuwe beleid van functiegericht en kosteneffectief saneren. Maar ook dit 
heeft slechts beperkt effect gesorteerd. Uit de in 2004 afgeronde saneringen blijkt dat 88% daarvan 
een maatschappelijke aanleiding2 had. Slechts 12% van de afgeronde saneringen zijn uitgevoerd 
vanuit milieuhygiënische aanleidingen zoals een bedreigde grondwaterwinning. 

Ad 3) Het huidige mestbeleid zal voor de droge zandgronden3 onvoldoende zijn om de doelstelling voor 
nitraat (50 mg/l in grondwater) te realiseren. Bovendien kunnen door omzetting van nitraat in de 

                                                      
1 Een volledig overzicht is voor de zomer van 2006 gereed 
2 Bedrijfstransacties, woningbouw of anderszins 
3 Grondwatertrappen VI, VII en VIII 
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bodem of het grondwater kwaliteitsproblemen ontstaan zoals hoge sulfaat- en zware metalen-
gehalten en oplopende hardheid.  

Ad 4) Oppervlaktewater dat infiltreert in grondwaterbeschermingsgebieden beïnvloedt de kwaliteit van 
het grondwater. Tot nu toe wordt op dit terrein nog geen beleid gevoerd. Daarmee is het een 
potentieel afbreukrisico voor het behalen van de KRW-doelstellingen voor grondwater. 

Ad 5) Zoutintrusie kent beheersbare en onbeheersbare trends. Verzilting als gevolg van de grote droog-
makerijen en zeespiegelrijzing zijn niet tegen te gaan. Wel beheersbaar is het optrekken van het 
grensvlak tussen zoet en zout grondwater door onttrekkingen. Al sinds het begin van de drink-
watervoorziening in Nederland wordt dit impliciet door het beleid geaccepteerd. Het provinciale 
beleid is gericht op het instandhouden van de zoete grondwatervoorraden. Dit beleid kan echter 
geen invloed hebben op de niet beheersbare trends.  

Ad 6) De doelstelling van het huidige beleid is om in 2010 het verdroogde areaal met 40% terug te 
dringen ten opzichte van begin jaren negentig. De aanpak van verdroging heeft sinds 2000 echter 
nauwelijks voortgang geboekt. Belangrijke knelpunten zijn ontwatering, verharding en onttrekking.  

 
In 2015 zijn alle maatregelen genomen om de goede toestand te bereiken 
Het is niet realistisch om te verwachten dat in 2015 de goede toestand van grondwater bestemd voor de 
bereiding van drinkwater overal bereikt kan worden. Dit vanwege het aantal winningen dat op dit moment 
niet in de goede toestand verkeert en de lange tijd die er nu eenmaal zit tussen het nemen van een 
maatregel en het merkbaar worden van het effect in het grondwater. Wel kunnen in 2015 alle maatregelen 
getroffen zijn die op termijn het bereiken van de goede toestand mogelijk maken. Dit is zowel haalbaar als 
betaalbaar.  
 
Maatregelen deels financieren vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid EU 
Een deel van de maatregelen die nodig zijn om de KRW-doelstellingen te halen zal moeten worden 
genomen door agrariërs (speerpunten 1 en 3). EU-verordening 1698/20054 maakt het mogelijk om steun 
aan agrariërs toe te kennen als compensatie voor de gemaakte kosten en de gederfde inkomsten die het 
gevolg zijn de uitvoering van de KRW. VEWIN pleit ervoor om dit instrument ten volste te benutten. 
 
1) Gewasbeschermingsmiddelen 
Landelijk worden op verschillende plaatsen gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater aangetroffen. 
Deze middelen zijn in het verleden gebruikt en uitgespoeld naar het grondwater. Ook recente metingen in 
ondiep grondwater tonen verschillende middelen aan. Deze resultaten maken duidelijk dat voor het 
bereiken van een goede grondwatertoestand beperking van de uitspoeling van gewasbeschermings-
middelen naar het grondwater nodig is. De aangetroffen middelen zijn overigens niet uitsluitend afkomstig 
van gebruik in land- en tuinbouw. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen op terreinen zoals 
spoorwegen, openbaar groen of sportvelden draagt bij aan uitspoeling en het aantreffen van werkzame 
stoffen in met name stedelijke grondwaterwinningen. Het aantreffen van gewasbeschermingsmiddelen in 
grondwaterwinningen wordt vooral veroorzaakt door het gebruik in het verleden. Vaak is het lastig om 
vast te stellen of het huidige gebruik in de toekomst ook zal leiden tot het aantreffen van deze stoffen in 
de winputten. 
 
Huidig beleid KRW-proof maken 
Het gewasbeschermingbeleid in Nederland bestaat uit het toelatingsbeleid en de nota duurzame gewas-
bescherming. De nota beschrijft het beleid tot 2010 en wordt ondersteund door het convenant gewas-
bescherming, waarvan VEWIN medeondertekenaar is. In 2005 is het Besluit beginselen geïntegreerde 
gewasbescherming van kracht geworden. De nota duurzame gewasbescherming en het convenant 
gewasbescherming hebben tot doel om in 2010 van 95% reductie van de milieubelasting te realiseren ten 
opzichte van 1998. Voor de bescherming van grondwaterlichamen bestemd voor de bereiding van 
drinkwater neemt de nota de KRW-doelstellingen als uitgangspunt. De nagestreefde kwaliteitsdoelen 
houden voor wat betreft gewasbeschermingsmiddelen in, dat de concentratie daarvan in grondwater in 
2015 niet uitgaat boven 0,1 µg/l. 
 

                                                      
4 Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling 
uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 
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Toelatingsbeleid consequent uitvoeren en waar nodig aanscherpen 
Het belangrijkste instrument voor bescherming van grondwater tegen gewasbeschermingsmiddelen is het 
toelatingsbeleid. Via het toelatingsbeleid is de belasting van grondwater gedaald, hoofdzakelijk vanwege 
het verbod op enkele middelen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat ondanks een verbod sommige middelen 
toch nog worden toegepast, is het de verwachting dat deze stoffen op termijn niet meer worden 
aangetroffen. Naast deze verboden is de toelating van een groot aantal middelen met risico op uitspoeling5 
voor langere tijd verlengd. Deels is dit een administratieve verlenging, deels is via maatwerk de stof met 
beperkingen toegelaten. 
 
Sinds kort wordt er bij de beoordeling in het toelatingsbeleid specifiek rekening gehouden met grond-
waterbeschermingsgebieden op uitspoelinggevoelige gronden. Dit beleid heeft inmiddels voor enkele 
nieuwe middelen een verbod opgeleverd in deze gebieden.  
 
Handhaving op het gebruik van verboden middelen en het vermijden van oncontroleerbaar maatwerk in 
gebruiksvoorschriften zijn maatregelen die bijdragen aan het bereiken van de goede toestand van het 
grondwater. Het stellen van aanvullende gebruiksvoorschriften is een maatregel die bij kan dragen aan het 
behalen van KRW-doelstellingen. Te denken valt aan het voorschrijven van een maximum aantal toepas-
singen, toepassing alleen in het voorjaar of toepassing alleen op bepaalde grondsoorten. 
 
Ervaringen van de waterbedrijven benutten 
De afgelopen jaren is door een aantal waterbedrijven uitgebreid ervaring opgedaan met methoden om de 
risico’s van uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater te verminderen (zie ook het 
intermezzo over pilots). Grofweg zijn twee methoden te onderscheiden. Bij de eerste methode worden via 
een plan of contract afspraken gemaakt over grondwatervriendelijke maatregelen in de beschermings-
gebieden. Met deze aanpak bestaat ervaring bij onder andere Brabant Water, Vitens en Waterleiding-
maatschappij Drenthe. Voorbeelden van grondwatervriendelijke landbouw zijn: 

                                                      
5 aldicarb, bentazon, carbendazim, metalaxyl, metazachloor, chloridazon, desmedifam, metribuzin, rimsulfuron, 
terbutylazin, mecoprop-P, MCPA 

a) vervangen van uitspoelinggevoelige middelen; 
b) verminderen van gebruik; 
c) aanvullende gebruiksvoorschriften; 
d) teelt van minder gevoelige rassen; 

e) voorkomen van ziekten, plagen en onkruiden; 
f) mechanische onkruidbestrijding; 
g) biologische landbouw. 

Bij de tweede methode wordt een zakelijk recht verworven op gronden in grondwaterbeschermings-
gebieden of wordt het gewenste grondgebruik vastgelegd in de ruimtelijke regelgeving. Met deze aanpak 
bestaat ervaring bij onder andere Vitens en Waterleidingmaatschappij Drenthe.  
 
Hoewel de vrijwillige aanpak in diverse projecten succesvol is gebleken ligt er een knelpunt bij de 
financiering. De waterbedrijven beogen in de projecten de transitie een impuls te geven en niet een eeuwig 
durende subsidie te verstrekken. Daarom pleit VEWIN voor betaling van KRW-maatregelen uit de 
agromilieubetalingen conform EU-verordening 1698/2005. 
 
a) Vervangen van uitspoelinggevoelige middelen  
In de verschillende teelten worden in de gangbare situatie gewasbeschermingsmiddelen gebruikt met een 
verhoogd risico voor uitspoeling. Met name op gronden met een laag organisch stofgehalte heeft een 
aantal middelen een verhoogd risico. In veel gevallen zijn alternatieven beschikbaar die geen of nauwelijks 
een risico vormen voor het grondwater. Met behulp van de milieumeetlat van het CLM is het mogelijk te 
kiezen voor de minst milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen. De kosten en effectiviteit van deze 
maatregel hangen af van de middelen die vervangen kunnen worden. In principe zijn de kosten relatief 
laag en is de effectiviteit hoog bij voldoende alternatieven. 
 
b) Verminderen van gebruik  
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is in de meeste teelten te verlagen door efficiëntere 
spuittechnieken, zoals bijvoorbeeld een sleepdoek of luchtondersteuning, lage doseringstechnieken, het 
gebruikmaken van rijpaden en het uitvoeren van pleksgewijze bespuitingen. Ook optimalisatie van het 
spuitmoment met behulp van beslissingsondersteunende systemen kan bijdragen aan een lager gebruik. 
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Voor een goede bepaling van het optimale spuitmoment kan een akkerbouwer worden ondersteund door 
een weerpaal met waarschuwingssysteem. Een voorbeeld daarvan is een weerpaal gekoppeld met de 
internetmodule van Opticrop. Hiermee is het aantal bespuitingen te verminderen en het effect ervan te 
verhogen.  
 
c) Aanvullende gebruiksvoorschriften 
Via aanvullende gebruiksvoorschriften kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 
uitspoelingrisico worden beperkt. Deze aanpak wordt in het toelatingsbeleid nu regelmatig gebruikt. 
Voorbeelden zijn beperking van het maximaal aantal toepassingen, toepassing alleen toestaan in het 
voorjaar, toepassing alleen toestaan op bepaalde grondsoorten. Als aanvullende maatregel kan een 
beperking worden opgenomen in een contract of afspraak tussen telers, grondwaterbeheerder en/of 
waterbedrijf. 
 
d) Teelt van minder gevoelige gewassen 
Door te kiezen voor minder gevoelige gewassen kan de inzet van gewasbeschermingsmiddelen worden 
verminderd. In de praktijk is dit een lastige maatregel omdat de vraag naar minder gevoelige rassen vaak 
laag is en omdat ondernemers juist gevoelige gewassen telen voor een economisch gezonde bedrijfs-
voering. 
 
e) Voorkomen van ziekten, plagen en onkruiden 
Door preventie kan de inzet van gewasbeschermingsmiddelen worden verminderd. Een voorbeeld is het 
voorkomen van onkruiden door goed graslandbeheer. Goed graslandbeheer betekent dat de ontwikkeling 
van onkruiden zoveel mogelijk wordt voorkomen door een zorgvuldig graslandgebruik. Pleksgewijze 
bespuitingen tegen onkruiden als distel of ridderzuring kunnen in extreme situaties wel worden toegestaan.  
 
f) Mechanische onkruidbestrijding 
Via schoffelen of eggen kan in verschillende teelten het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen beperkt 
worden. De effectiviteit van deze maatregel hangt met name af van de grondsoort en de weers-
omstandigheden. In de maïs-, bieten- en aardappelteelt wordt mechanische onkruidbestrijding regelmatig 
toegepast, vaak in combinatie met bespuitingen. Ook in de boomteelt is mechanische onkruidbestrijding 
een vaak toegepaste maatregel. 
  
g) Biologische landbouw 
In de biologische landbouw worden geen chemische gewasbeschermingsmiddelen toegepast. De gewas-
bescherming vindt vooral plaats door mechanische onkruidbestrijding, door de teelt van minder gevoelige 
gewassen en door toepassing van natuurlijke middelen. 
 
Ruimtelijke ordening en grondpolitiek 
Een voordeel van het verwerven van zakelijk recht is dat dit directe zeggenschap geeft over het gebruik 
van grond. Dit maakt het mogelijk om de grondgebondenheid van de melkveehouderij te bevorderen, 
biologische teelt te verplichten, teelten te weren of natuurbeheer te stimuleren. Een nadeel kunnen de 
hoge kosten zijn die deze aanpak bij grootschalige aanpak met zich meebrengt. Vastlegging in regelgeving 
biedt in theorie dezelfde mogelijkheid maar juridisch gezien is deze aanpak lastig. Bovendien kan dit leiden 
tot schadeclaims. 
 
 

Intermezzo over pilots 
 

Door waterbedrijven worden feitelijk al verschillende KRW-pilots uitgevoerd, gericht op het 
terugdringen van drinkwaterknelpunten. Voorbeelden die nu nog lopen zijn ‘Zuiver water in 
Bommelerwaard’ en ‘Schoon Water, Brabantse telers laten zien dat ‘t kan’. Ook het project ‘Schone 
bronnen, nu en in de toekomst’ dat voortvloeit uit het convenant gewasbescherming kan worden 
gezien als een KRW-pilot. Resultaten en geleerde lessen uit deze pilots kunnen vertaald worden naar 
maatregelen die bijdragen aan KRW-doelen. Zo kunnen concrete (stimulerings)maatregelen in de 
verschillende beleidsvarianten worden opgenomen. 
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2) Puntverontreinigingen 
VEWIN is van mening dat grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening een publiek belang is en 
geen middel om grondwater te saneren. Op drinkwaterproductielokaties moeten hooguit tijdelijk6 
selectieve inname of andere maatregelen worden getroffen, zoals het zuiveren van verontreinigd 
grondwater. Dit sluit aan bij de doelstelling van de KRW om de zuiveringsinspanning te verminderen7. 
Hoewel de waterbedrijven bereid zijn mee te werken aan de maatschappelijk meest verantwoorde 
oplossing wijzen zij elke aansprakelijkheid voor grondwaterverontreinigingen of het saneren daarvan af. 
Grondwatersanering is immers geen taak, noch de verantwoordelijkheid van een waterbedrijf. 
Waterbedrijven zullen de aansprakelijkheid voor grondwaterverontreinigingen niet overnemen mochten zij 
ervoor kiezen om als onderdeel van een regeling het diepe grondwater in de grondwaterbeschermings-
gebieden te gaan beheren. 
 
a) Puntverontreinigingen in grondwaterbeschermingsgebieden in beeld brengen 
De grondwaterbeheerder moet naar onze mening de verontreinigingen binnen de intrekgebieden van de 
grondwaterwinningen in beeld brengen. In een eerste stap kan gebruik gemaakt worden van het 
zogenaamde ‘landsdekkend beeld’ waarover het bevoegde gezag beschikt. Echter, 86% van dit bestand is 
gebaseerd op archief onderzoek.  
 
b) Saneringsbudgetten richten op grondwaterbeschermingsgebieden 
Tot 2015 zouden de budgetten voor bodem- en grondwatersanering gericht moeten worden ingezet op 
waterlichamen die voor de onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water worden gebruikt. 
Waterbedrijven kunnen actief participeren in project- of begeleidingsgroepen daar waar raakvlakken zijn 
met de eigen activiteiten. Hierbij gaat het om: 
• Het inzetten van beschikbare kennis bij individuele saneringen en saneringsonderzoeken, bij het vast-

stellen van saneringsdoelen en het begeleiden van saneringen; 
• Het uitwerken van een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak van meerdere grondwater-

verontreinigingen; 
• Het samenwerken met de lokale en regionale overheid bij het formuleren van ‘lokale ambities’ voor de 

grondwaterbeschermingsgebieden. 
 
3) Nitraat 
Onder het huidige mestbeleid is de gebruiknorm van stikstof uit dierlijke mest 170 kg N per ha. Bedrijven 
die voor minstens 70% uit grasland bestaan, mogen maximaal 250 kg N per ha uit dierlijke mest 
aanwenden. Dit zijn de zogenaamde derogatiebedrijven. Daarnaast mag stikstof uit kunstmest worden 
aangewend. Voor kleigrond, veengrond en natte zandgrond zal de nitraatuitspoeling hierdoor niet meer 
dan 50 milligram per liter zijn. Voor droge zandgrond zal de uitspoeling veelal te hoog zijn. Om dit 
probleem op te lossen zijn de normen voor de droge en natte zandgronden gemiddeld en zijn de normen 
aangescherpt tot beneden het niveau van de bemestingsadviezen. Gemiddeld op alle zandgronden wordt 
daardoor de nitraatnorm van 50 mg/l gehaald, echter op droge zandgronden wordt deze norm 
overschreden. 
 
Op basis van gegevens en berekeningen van Schröder e.a. (2004) hebben we een inschatting gemaakt van 
de nitraatuitspoeling bij deze gebruiksnormen op droge zandgrond2.  

 
Tabel: Schatting van de nitraatuitspoeling (mg nitraat/l) bij verschillende gebruiknormen en grond-

watertrappen op grasland op zandgrond met alleen maaien of alleen weiden. 

 Grondwatertrap: 
 VI VII VIII 

Gebruiksnorm: Maaien Weiden Maaien Weiden maaien Weiden 
170 kg N/ha < 50 < 50 < 50 66 55 81 
250 kg N/ha < 50 64 58 86 73 103 

 

                                                      
6 Tot tientallen jaren 
7 Artikel 7 lid 3 van de KRW 
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In 2009 zal de nitraatconcentratie in het totale Nederlandse zandgebied, na correctie voor de grote variatie 
als gevolg van weersinvloeden, nog rond de 70 mg/l liggen als gevolg van naijleffecten in de bodem 
(Willems et al, 2006). Maar in de periode 2010-2015 zal de concentratie de doelstelling van 50 mg/l 
benaderen. Naar verwachting zal in het zuidelijk zandgebied de nitraatnorm ook na 2009 nog aanzienlijk 
worden overschreden, gemiddeld circa 80 mg/l. Door omzetting van nitraat in de bodem ontstaan veelal 
kwaliteitsproblemen zoals hoge sulfaat- en zware metalengehalten en oplopende hardheid. 
 
a) Landbouw extensiveren 
Milieubelasting door nitraatuitspoeling is het grootst bij de intensieve teelten waaronder de op zandgrond 
veel voorkomende teelten van groenten en bollen. Zeker waar deze teelten plaatsvinden op uitspoeling-
gevoelige zandgronden2 zijn de problemen aanzienlijk. Een vermindering van deze teelten in een regio zal 
op gebiedsniveau tot een lagere nitraatuitspoeling leiden. Extensivering van de landbouw in een intrek-
gebied van een waterwinning is een effectieve maatregel. Onder de noemer extensivering kan ook gedacht 
worden aan het wijzigen van een landbouwkundig gebruik in een meer natuurlijk beheer met een zeer laag 
niveau van bemesting of zelfs zonder bemesting. 
 
Een wijziging van grondgebruik kan op vrijwillige basis plaatsvinden door agrariërs een vergoeding of 
andere beloning te geven voor een extensiever gebruik. Een andere optie is het gewenste grondgebruik 
vastleggen in de ruimtelijke regelgeving (Bestemmingsplan). Dit zal niet eenvoudig zijn en zal zeker leiden 
tot planschade claims. Daarom lijkt een vrijwillige regeling de meest haalbare. 
 
b) Bemesten onder de gebruiksnormen 
De bemestingsnormen in het nieuwe mestbeleid zijn erop gericht om in 2009 op gebiedsniveau een 
nitraatgehalte in het bovenste grondwater van maximaal 50 mg/l te realiseren. Op klei- en veengronden 
kan worden volstaan door de bemestingadviezen als norm te nemen. Maar voor zandgronden zijn lagere 
normen dan het bemestingsadvies vastgesteld, met name vanwege de uitspoelinggevoelige zandgronden2. 
De bemestingsnormen voor het totaal aan zandgronden zouden gemiddeld moeten volstaan, maar er is er 
wel een probleem op de uitspoelinggevoelige zandgronden. Op deze gronden zal de doelstelling voor het 
nitraatgehalte naar verwachting niet worden gehaald. In intrekgebieden op droge zandgronden kan door 
een lager bemestingsniveau dan de gebruiksnorm de vereiste grondwaterkwaliteit voor nitraat worden 
gehaald. 
  
c) Uitrijden dierlijke mest beperken tot 1 augustus 
In het huidige mestbeleid zijn aanscherpingen met betrekking tot de uitrijperiode van dierlijke mest 
doorgevoerd. Daarnaast mag er minder dierlijke mest worden aangewend. Om de uitspoeling van nitraat 
verder te verminderen is het aan te bevelen om de uitrijperiode van dierlijke mest verder te beperken en 
wel tot bijvoorbeeld 1 augustus. Daarvoor is op veel bedrijven extra mestopslag nodig, in de orde grootte 
van circa 5 m3 per ha. De grondwaterbeheerder zou een tegemoetkoming in de investeringskosten van de 
extra mestopslag kunnen geven als waardering van een kortere uitrijperiode. 
 
d) Verbouwen van vanggewas verplichten 
Het telen van een vanggewas na de teelt van maïs of akkerbouwproducten is een effectieve maatregel om 
de nog in de bodem aanwezige stikstof vast te leggen. Daarmee wordt voorkomen dat nitraat kan 
uitspoelen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat met deze maatregel tot wel tientallen kg stikstof kan worden 
vastgelegd. Niet voor niets is deze maatregel vanaf 1 januari 2006 verplicht voor maïsland. Voor het 
overige bouwland geldt deze verplichting echter niet. De maatregel om verplicht een vanggewas te telen 
op bouwland van 1 oktober tot 1 februari zorgt niet alleen voor minder uitspoeling van nitraat, maar 
bevordert ook de structuur van en het leven in de bodem. In specifieke situaties kan het vanggewas in het 
voorjaar nog gebruikt worden als veevoer. Een nadeel kan zijn dat afnemers van tuinbouwproducten soms 
specifieke eisen stellen aan het vanggewas. Sommige vanggewassen kunnen de aaltjesproblematiek 
versterken waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om aaltjes te bestrijden op termijn toe 
zou kunnen nemen. Een zorgvuldige keuze van vanggewas is van belang. 
 
e) Zandgronden vernatten 
De uitspoeling van nitraat is op natte zandgronden lager dan op droge zandgronden. Vernatting van de 
drogere zandgronden heeft daardoor direct een positief effect op de kwaliteit van het grondwater. Grond-
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gebruikers kunnen in beperkte mate zelf de gronden van hun eigen bedrijf vernatten. Een nadeel is dat in 
veel gevallen een grootschalige aanpassing van het waterhuishoudingsysteem noodzakelijk is. Naast een 
positief effect van vernatting op de kwaliteit van het grondwater, draagt het ook bij aan biodiversiteit en 
de kwaliteit van natuur en landschap.  
 
f) Beregenen op maat 
Op droge zandgrond is de gewasopbrengst laag omdat gedurende het groeiseizoen soms onvoldoende 
water beschikbaar is. Beregenen gedurende de droogte draagt daarom bij aan de groei van het gewas en 
daarmee aan een hogere afvoer van stikstof (en fosfor). Het overschot aan stikstof neemt dan af en 
daarmee de uitspoeling van nitraat. Beregenen bij een gelijkblijvend bemestingsniveau zorgt daarom voor 
een lager nitraatgehalte in het grondwater. Uiteraard dient wel op de juiste wijze te worden beregend, 
omdat anders met het beregeningswater het nitraat uitspoelt in plaats van dat het wordt opgenomen door 
de plant. Het klinkt misschien vreemd, maar beregeningsverboden in intrekgebieden van 
grondwaterwinningen zijn contraproductief voor het nitraatgehalte van het grondwater.  
 
g) Kennis verspreiden 
Voor een minder milieubelastend grondgebruik en de daarbij behorende technieken, is aanvullende kennis 
nodig. Verspreiding van deze kennis naar grondgebruikers zorgt ervoor dat bovenstaande maatregelen op 
een juiste wijze door grondgebruikers worden genomen. Zo hoeft een lager bemestingsniveau niet altijd 
een negatief effect te hebben op de opbrengst en de kwaliteit van de gewassen. Sterker nog, door enkele 
praktische bedrijfsmaatregelen kan de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit worden verhoogd wat de 
opbrengst ten goede komt en de nitraatuitspoeling terugdringt. 
 
h) Rietfilter voor erfwater 
Melkveebedrijven mogen perssappen afkomstig uit de voeropslag, bijvoorbeeld bij nat kuilgras of natte 
bijproducten, niet afvoeren naar het oppervlaktewater. Op de zandgronden staan veel sloten een deel van 
het jaar droog, waardoor de afvoer van perssappen voor aanzienlijke piekbelastingen van met name 
stikstof zorgt. Vanuit de droge sloot infiltreert dit water in de grond, waardoor het nitraatgehalte in 
grondwater kan oplopen. Afvoer van het erfwater naar de mestput is een goed alternatief, maar wordt nog 
weinig toegepast. Deels komt dit doordat perssappen nog relatief weinig voorkomen. Een goede inrichting 
voor de afvoer van perssappen is overigens nog geen garantie voor een goed gebruik van deze inrichting. 
Een meer robuuste maatregel wordt daarom voorgesteld in de vorm van een rietfilter. Al het erfwater, en 
daarmee ook de eventueel aanwezige perssappen, wordt afgevoerd via het rietfilter. Dit rietfilter is ook 
effectief voor de met het erfwater afspoelende nutriënten uit voerresten die op het erf aanwezig zijn. 
 
4) Infiltratie verontreinigd oppervlaktewater 
Op diverse grondwaterwinningen is geconstateerd dat er beïnvloeding plaatsvindt door oppervlaktewater. 
Dit is uiteraard het geval bij alle oevergrondwaterwinningen, waarbij het de bedoeling is om oppervlakte-
water in te nemen na oeverpassage. Maar het blijkt ook het geval te zijn bij winningen die niet direct langs 
de oevers liggen. Daar wordt min of meer onbedoeld recent geïnfiltreerd oppervlaktewater onttrokken. 
Naast kwantitatieve invloeden zijn er ook kwalitatieve invloeden merkbaar. Zelfs in winningen die op 
relatief grote afstand liggen van oppervlaktewater kunnen versneld de in dit oppervlaktewater aanwezige 
verontreinigingen terechtkomen. Dit blijkt niet alleen uit modelleringen en systeemanalyses die 
waterbedrijven hebben uitgevoerd, maar ook uit monitoring van waterkwaliteitsmeetnetten.  
 
Om het probleem te illustreren beschrijven we enkele voorbeelden. Ten westen van de grondwater-
winning Noordbargeres bij Emmen loopt het Oranjekanaal. Het peil in het Oranjekanaal staat enkele 
meters hoger dan het grondwaterpeil. Er is altijd vanuit gegaan dat de bodem van het Oranjekanaal geheel 
is dichtgeslibd en praktisch niet infiltreert. Sinds een jaar of tien is bekend dat er een verontreiniging in de 
winning zit die afkomstig is van afvalwaterlozingen die op het Oranjekanaal terechtkomen. Een ander 
voorbeeld is de winning Roodborn, waar bij hoge afvoeren infiltratie plaatsvindt vanuit een beek naar de 
winputten. Er vindt kwalitatieve beïnvloeding plaats vanuit het beekwater dat bij hoge neerslag vaak sterk 
verontreinigd is, omdat het dan water uit riooloverstorten bevat. In "hoog" Nederland wordt de kwaliteit 
van regionale oppervlaktewateren vooral bepaald door de landbouw, effluent van rwzi's en in enkele 
gevallen de lozing van individuele bedrijven. 
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De waterbedrijven pleiten voor specifieke aandacht voor de beïnvloeding van grondwaterlichamen waaruit 
water wordt onttrokken bestemd voor menselijke consumptie door regionale beken, watergangen, 
kanalen, enzovoort. In het verlengde hiervan pleiten wij voor het met voorrang treffen van maatregelen 
voor oppervlaktewater in de grondwaterbeschermingsgebieden waar grondwater onder invloed staat van 
infiltrerend oppervlaktewater. 
 
5) Zoutintrusie 
Er is sprake van goede chemische status van een grondwaterlichaam indien er geen schade optreedt aan 
grondwaterafhankelijke terrestrische en aquatische ecosystemen en geen risico optreedt voor menselijke 
gezondheid. Voor zout betekent dit dat er geen verzilting mag optreden. Er mag geen achteruitgang 
optreden en negatieve trends moeten worden omgekeerd. Dit houdt in beginsel in dat er geen zout water 
mag worden aangetrokken als gevolg van menselijk handelen. De KRW zegt dat intrusie van zout water 
niet mag toenemen. Intrusie heeft betrekking op zowel horizontale als verticale invloed van zout water. 
 
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen beheersbare en niet beheersbare trends. De stijging van de 
grens tussen zoet en zout grondwater door de grote droogmakerijen vanaf de 17e eeuw zal nog honderden 
jaren doorgaan en is onomkeerbaar. Ook de gevolgen van zeespiegelstijging zijn praktisch gesproken niet 
tegen te gaan. Het optrekken van het grensvlak door grondwaterwinning is in principe wel beheersbaar. 
Bij diepe winningen wordt lokaal dit grensvlak opgetrokken. Dit is al zo sinds het begin van de 
drinkwatervoorziening in Nederland en is impliciet door het beleid geaccepteerd. Het provinciale beleid is 
gericht op het instandhouden van de zoete grondwatervoorraden. Dit beleid kan echter geen invloed 
hebben op de niet beheersbare trends. Voor grondwaterwinning is beleid nodig dat rekening houdt met de 
vereisten die de drinkwaterproductie stelt. Voor het behalen van de KRW-doelen zou het beleid gericht 
moeten zijn op het voorkomen van verzilting van de zoete grondwaterlichamen.  
 
a) Waterhuishoudkundige maatregelen 
De waterbedrijven pleiten voor het treffen van waterhuishoudkundige maatregelen die gunstig zijn voor 
de zoetwatervoorraad. Een voorbeeld is het vasthouden van gebiedseigen zoetwater. Een ander voorbeeld 
is het inzetten van retourbemaling om upconing8 te voorkomen door de stroming in een grondwaterlichaam 
te beïnvloeden. 
 
b) Droogtebestrijding 
Maatregelen ter bestrijding van droogte, zoals het inlaten van gebiedsvreemd water, kunnen zoete grond-
watervoorraden bevorderen. Echter, dit kan strijdig zijn met de ecologische doelen van de KRW. 
Verzilting van droogmakerijen valt onder het ‘uitzonderingsartikel’ van de KRW9. Het is echter de vraag 
of nieuwe ingrepen die tot maaivelddaling leiden hier onder mogen vallen.  
 
c) Teelt van zoutbestendige gewassen 
De inzet van zoutbestendige gewassen in de landbouw in verziltinggevoelige gebieden draagt bij aan het 
tegengaan van zoutintrusie. 
 
d) Alternatieve bronnen 
Onttrekkingen voor doeleinden die niet hoogwaardig zijn zouden aan banden gelegd moeten worden. 
Ook tijdelijke onttrekkingen die na beëindiging een brakke ‘kegel’ achterlaten en zo de bruikbaarheid van  
zoet grondwater voor andere toepassingen beperken zouden moeten worden beperkt. VEWIN pleit 
ervoor om grootverbruikers van zoet grondwater in verziltinggevoelige gebieden te bewegen om 
alternatieve bronnen te zoeken. In verziltinggevoelige gebieden waar grondwater wordt onttrokken voor 
de drinkwatervoorziening moeten onttrekkingen voor andere doelen aan grenzen worden gelegd. 
 
e) Tegengaan chloridevervuiling 
De norm voor chloride kan worden overschreden als gevolg van menselijk handelen op de bodem, 
waarbij zout wordt gebruikt. Een maatregel om verzilting door dit handelen tegen te gaan zou een 

                                                      
8 Upconing is de technische term voor het optrekken van het grensvlak tussen zoet en zout grondwater rond een 
onttrekking. 
9 Artikel 4, lid 5 van de KRW 



 

Opsteller: André Bannink  pagina 9 van 10 

beperking van de toepassing van wegenzout in grondwaterbeschermingsgebieden kunnen zijn. Een 
mogelijk alternatief is het inzetten van andere middelen zoals zand. Een andere maatregel om verzilting 
door menselijk handelen tegen te gaan is het beperken van het gebruik van ophoogzand uit zee in 
grondwaterbeschermingsgebieden. 
 
6) Verdroging 
De KRW geeft een aantal doelstellingen voor bestrijding van verdroging. Anders dan bij de bepaling van 
de toestand van het oppervlaktewater wordt bij de bepaling van de toestand van de grondwaterlichamen 
slechts in beperkte mate rekening gehouden met natuurdoelstellingen. Voor grondwater zijn de 
doelstellingen vastgelegd dat grondwaterlichamen van voldoende omvang en kwaliteit moeten zijn om de 
terrestrische natuur die afhankelijk is van deze grondwaterlichamen niet negatief te beïnvloeden. Er is 
sprake van een goede kwantitatieve toestand wanneer ‘geen significante schade wordt aangebracht aan van 
het grondwaterlichaam afhankelijke ecosystemen’. Daarnaast geldt het principe van geen achteruitgang 
waardoor de grondwaterlichamen niet kleiner mogen worden en de kwaliteit niet slechter mag worden. 
Indien er een negatieve trend in deze aspecten gesignaleerd wordt, moet deze trend tot stilstand gebracht 
worden en bij voorkeur omgebogen worden. 
 
De doelstelling van het huidige Nederlandse beleid is om in 2010 te komen tot een reductie van het 
verdroogde areaal met 40% ten opzichte van de situatie begin jaren negentig. Onder invloed van de 
Habitatrichtlijn vindt momenteel een verschuiving plaats waarbij de nadruk in de verdrogingbestrijding 
steeds sterker komt te liggen bij de meest waardevolle natuurgebieden. Dit zijn met name de 
grondwaterafhankelijke Habitatrichtlijngebieden. Bij de aanpak van verdroging is sinds het jaar 2000 
echter nauwelijks voortgang geboekt. Belangrijke knelpunten vormen ontwatering, verharding en 
onttrekking. 
 
In een groot deel van de beschermde gebieden zijn doelstellingen voor natuur en waterwinning prima te 
combineren. Hier ligt een kans in het gezamenlijk nastreven van voldoende beschikbaar water, een goede 
waterkwaliteit en extensief gebruik van de omgeving. 
 
Bestaand beleid uitvoeren 
Om de KRW-doelstellingen voor grondwaterkwantiteit te halen dient bestaand beleid te worden 
uitgevoerd. Dit beleid richt zich al op voldoende kwantiteit en kwaliteit om de terrestrische natuur die van 
het grondwaterlichaam afhankelijk is niet negatief te beïnvloeden. Voor het realiseren van de KRW-doelen 
zijn op zich geen aanvullende  maatregelen nodig. 
 
a) Peilbeheer en ruimtelijke ordening  
In veel gevallen zullen veranderingen in het peilbeheer en de ruimtelijke ordening het meest effectief zijn 
om verdroging te bestrijden. Waterleidingbedrijven kunnen hier actief in participeren, met name in 
projecten gericht op waterconservering. Hiervoor zou aangesloten kunnen worden bij projecten van 
waterschappen. Wel moet worden uitgegaan van het inpassen van de bestaande grondwaterwinvergunning 
in de KRW.  
 
b) Hand in eigen boezem 
In hoeverre de uitwerking van de KRW en Habitatrichtlijn leidt tot door de drinkwatersector te nemen 
maatregelen om verdroging te bestrijden hangt sterk af van de lokale situatie. Met name zal dit afhangen 
van de eerder genoemde dominante invloed van andere ingrepen zoals waterpeilbeheer en ruimtelijke 
ordening. Dit betekent dat in eerste instantie inzicht nodig is in de invloed van de waterwinning op de 
instandhoudingsdoelen uit de Habitatrichtlijn. In een aantal gebieden zal daartoe mogelijk aanvullende 
monitoring nodig zijn, met name in die gebieden waar onduidelijkheid bestaat of waterwinning überhaupt 
invloed heeft. 
 
Reallocatie of reductie van de grondwateronttrekking door waterbedrijven moet uitdrukkelijk de laatste 
optie zijn. In de afweging van maatregelen moeten alle hiermee gepaard gaande kosten worden 
meegenomen. 
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AmvB Algemene Maatregel van Bestuur  
DINO Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond 
DW Drempelwaarden 
EHS Ecologische Hoofdstructuur  
EU   Europese Unie  
GGOR   Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem  
GIS   Geografisch Informatiesysteem  
ILG   Investeringsbudget Landelijk Gebied   
IPO   Interprovinciaal Overleg  
IWW    Integrale Water Wet  
KRW   Europese Kaderrichtlijn Water  
LBOW Landelijke Bestuurlijk Overleg Water 
LDB   Landsdekkend Beeld 
LEI Landbouwkundig Economisch instituut 
LNV   Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij  
MB   Milieubalans  
MC   Milieucompendium (uitgave RIVM en CBS)  
MNP   Milieu- en natuurplanbureau 
PAK   Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen  
PMV   Provinciale Milieu Verordening  
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
RIZA   Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 
RO   Ruimtelijke ordening  
RWS   Rijkswaterstaat   
RWSR   Regionale Watersysteem Rapportage  
SGBP StroomGebiedsBeheersPlan 
SIKB   Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer  
STOWA   Stichting Toegepast Onderzoek Water  
TNO   Instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek  
TW Toetswaarden 
UvW   Unie van Waterschappen  
V & W   Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
VEWIN Vereniging van Waterbedrijven in Nederland 
VNG   Vereniging van Nederlandse Gemeenten  
VROM   Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  
Wbb   Wet Bodembescherming  
WISE Water Information System for Europe 
Wm   Wet milieubeheer 
 


