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Grondwaterbeheer onder de
Ow

Nicole Hardon

Inhoud presentatie

• Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

• Van ‘oud’ naar ‘nieuw’

• Aandachtspunten bij ‘oud’

• Beheer grondwaterkwaliteit in geheel van de Ow (incl
lozingen) (nieuw)

• Aandachtspunten bij ‘nieuw’

• Te ontwikkelen ‘tools’ en overzicht ‘taken en bevoegdheden’.
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Taken en bevoegdheden vaak op 1 hoop gegooid

• Specifieke taken Ow: Bv de inzameling en het transport van
stedelijk afvalwater (gem), het beschermen van de kwaliteit
van het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden, in
verband met de winning daarvan voor de bereiding van voor
menselijke consumptie bestemd water (prov)

• Algemene taken Ow: bv vaststellen omgevingsvisie,
vaststellen omgevingsplan over fysieke leefomgeving (breed)

• Bevoegdheden: (instructie)regels stellen, informatieplicht,
vergunningplicht(grondwaterbeschermings)gebieden
aanwijzen

• Verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving: alle
bestuursorganen gezamenlijk

Bodeminformatiebeheer?

Is het straks nou echt anders?

• Waterbeheerders blijven gelijk
• Europese richtlijnen blijven gelijk
• Lozingen gedecentraliseerd
• Beheer historische verontreinigingen wordt opgeknipt
• Afstemming nu en straks blijft nodig
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De ‘knip’

5 15 oktober 2019Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Historische verontreiniging: fasegewijs naar de
Omgevingswet

• Beschikkingen E&S
• Beschikkingen art 37

lid 4 Wbb
• Beschikt

saneringsplan

GGB plan (Resterende) grondwaterverontreinigingen:

Beheer grondwaterkwaliteit

Via overgangsrecht Via overgangsrecht
1. EU doelen grondwaterkwaliteit
2. Lokale/regionale ambitie

Wbb van toepassing

Nog 4 jaar na invoering
Ow op te nemen in GGB-
plan

Na 4 jaar invoering Ow  van
rechtswege een (onverplicht)
programma onder de Ow

Instrumenten Omgevingswet, oa:
- Omgevingsvisie
- Omgevingsverordening, -plan,

waterschapverordening
- (water)programma’s
- instructieregels
Bestuurlijke arrangementen
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Aandachtspunten bij ‘oud’

• Afspraken ihkv ‘warme overdracht’ mbt overgangsrecht
situaties. Denk aan langdurige nazorglocaties

• Informatie over bestaande grondwaterverontreinigingen en
bronnen die naleveren aan het grondwater (zgn bronaanpak)

prov prov ( Wbb KRW)
prov gem (informatie tbv omgevingsplanregels)

BG Wbb prov (belastingen grondwaterkwaliteit)
• Via de bruidsschat gaan alle locaties waarop een beschikking
ernst, niet spoed is vastgesteld mee via de bruidsschat naar het
omgevingsplan.

Beheer grondwaterkwaliteit in geheel van de Ow (I)

§ Gemeenten: beheer fysieke
leefomgeving (art. 2.3 Ow)
ü Omgevingsvisie (art. 3.1 Ow)
ü Functietoedeling omgevingsplan + stellen

regels aan activiteiten (art. 4.1 Ow)
ü In omgevingsplan wordt ook rekening

gehouden met de gevolgen voor het
beheer van watersystemen
(instructieregel)

§ RWS en waterschappen:
watersysteembeheer
ü Beheerprogramma, mede ter uitvoering

van Krw en Gwr (art. 3.7 en 3.9 Ow)
ü Regels aan activiteiten in Bal en

waterschapsverordening (‘keur’)
Jannes de Vries
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Beheer grondwaterkwaliteit in geheel van de Ow (II)

§ Provincie specifiek toebedeelde taak voor halen
Krw- en Gwr-doelen, zowel binnen als buiten
grondwaterbeschermingsgebieden
ü Beschermen grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden

met het oog op de winning van grondwater voor de bereiding van voor
menselijke consumptie bestemd water (art. 2.18 Ow)

ü Vaststellen regionaal waterprogramma ter uitvoering van o.a. Krw en
Gwr (art. 3.8 Ow)

ü Gebiedsgerichte coördinatie van de uitoefening van taken en
bevoegdheden door gemeenten en waterschappen (art. 2.18 Ow)

ü KRW-monitoring, gericht op de Krw- en Gwr-doelstellingen

Wim van der Veer

Beheer grondwaterkwaliteit

10 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Beheer fysieke
leefomgeving

(gemeenten)

Beheer watersystemen
(Rijk en waterschappen)

Verantwoordelijkheid halen
Krw-/Gwr-doelen grondwater

(Provincies)

Nieuwe werkwijze
Niet langer denken vanuit een
verontreiniging, maar vanuit de
eigen taak en gestelde doelen (en
eventueel andere maatschappelijke
opgaven)

1. Voorkomen en beperken inbreng van
verontreinigende stoffen in het grondwater

2. Ombuigen significante en stijgende trends
in grondwaterlichamen

3. Geen achteruitgang toestand KRW-
oppervlaktewater-lichamen en
grondwaterlichamen

4. Goede chemische toestand
grondwaterlichamen

1. Energietransitie

2. ‘schoon grondwater’ tbv bedrijfsmatige
activiteiten

3. Bescherming drinkwaterwinningen

4. Functies toedelen aan locaties in
omgevingsplan
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Grondwatersanering als maatregel?
Nu

• Wbb
• Risicobeoordeling Circulaire bodemsanering 2013

Onder de Omgevingswet
• Provincie geeft hier invulling aan
• Rijk geeft instructieregel aan water

beheerders
(locatiespecifieke beoordeling bij overschrijding
signaleringsparameter in verzadigde zone)
• Risicotoolbox grondwater: locatiespecifieke beoordeling
• Evt instructieregel prov gem. Zie

omgevingsverordening provincie

Lozingen: verder gedecentraliseerd

Met de komst van de Omgevingswet en de Aanvullingswet bodem worden de
milieubelastende activiteiten geïntroduceerd en verschillende mba’s
onderscheiden.
We onderscheiden daarbij de volgende (milieubelastende) activiteiten:
• Mba graven (zowel boven als onder IW) (H4 Bal)
• Mba saneren van de vaste bodem (afdekken of ontgraven) (H4 Bal)
• Grondwatersanering (geen mba in Bal)

• Lozingen op rijkswateren gereguleerd in H6/7.
• Bemalen (=wateractiviteit waterschap)
• Overige lozingen via bruidsschat gedecentraliseerd.
• Maatwerk staat altijd aan

12 15 oktober 2019
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Aandachtspunten bij ‘nieuw’

• Nieuw provinciaal beleid? Aansluiten bij regionaal
waterprogramma?

• Regels voor grondwater in de omgevingsverordening (prov)
• Nadenken over regels lozingen (gem en ws)
• Nieuwe verontreinigingen (incl grondwater) = gemeente
• Toevalsvondst= gemeente

13

Te ontwikkelen tools

• Handreiking grondwaterkwaliteit onder de Ow
(eind 2019  gereed)

• Risicotoolbox grondwater (RIVM)
(jan 2021 gereed)

Maar ook:
Handreiking omgevingsverordening 2.0 > 3.0 (IPO)
UP project Bodembeheer van de toekomst: bodem in het
omgevingsplan
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Taken (grondwater)taken (grondwater) Provincie Waterschap Gemeente
Gebiedsgerichte
coördinatie taken en
bevoegdheden

provincie als
gebiedsregisseur

Grondwaterbescherm
ings-gebieden

In verordening
gebieden aanwijzen en
regels opstellen ter
bescherming
grondwaterkwaliteit

Kaderrichtlijn water
en
grondwaterrichtlijn

Regionaal
waterprogramma
voert uit

Waterbeheerprogram
ma houdt rekening met
regionaal
waterprogramma

KRW monitoring grondwaterlichamen Oppervlaktewaterlichamen
in regionale wateren

Beheer
watersystemen

In verordening wordt
beheer watersystemen
toebedeeld

beheer watersysteem
van regionale wateren
-
waterbeheerprogram
ma
-
waterschapsverorden
ing

Omgevingspl
an houdt
rekening met
gevolgen
watersysteem

Toedelen functies en
regels stellen

In
omgevingspl
an worden
functies
toebedeeld

Bevoegdheden (grondwater)bevoegdheden
(grondwater) Gemeente Waterschap Provincie

Decentrale regels Omgevingsplan Waterschapsverorden
ing

Omgevingsverordeni
ng

Rijksregels

Milieubelastende
activiteiten

Bevoegd Gezag,
tenzij…

….Open
bodemenergiesystem
en

Wateractiviteiten Bevoegd gezag,
tenzij…

….In Bal aangewezen
vergunningplichtige
grondwateronttrekkin
gen

Maatwerk Omgevingsplan Waterschapsverorden
ing

Omgevingsverordeni
ng
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Bevoegdheden (grondwater)
Provincie Waterschap

Grondwateronttrekki
ngen

Industriële
toepassingen > 150.000 m3/jr < 150.000 m3/jr

Drinkwatervoorzienin
g X

Overige (o.a.
agrarisch) X

Activiteit Oogmerk rijksregels en maatwerk
Milieubelastende activiteiten a. het waarborgen van de veiligheid,

b. het beschermen van de gezondheid,
c. het beschermen van het milieu, waaronder
het beschermen van de kwaliteit van lucht,
bodem en de chemische en ecologische
kwaliteit van watersystemen, het zuinig
gebruik van energie en grondstoffen en een
doelmatig beheer van afvalstoffen.

Wateractiviteiten a. het voorkomen en waar nodig beperken van
overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste,
b. het beschermen en verbeteren van de
chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen,
c. de vervulling van de op grond van deze wet
aan watersystemen toegekende
maatschappelijke functies,
d. het beschermen van de doelmatige werking
van een zuiveringtechnisch werk.


