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Samenvatting 

Met het van kracht worden van de Waterwet heeft waterschap Scheldestromen een taak 
gekregen in het kwantitatief, operationeel grondwaterbeheer. De overname van deze 
beheertaak van de provincie in 2009 was beleidsneutraal. Met deze nota wordt het eigen beleid 
van het waterschap formeel vastgesteld. Dat gebeurt binnen de kaders van het strategisch 
grondwaterbeleid van de provincie Zeeland en de waterbeheerplannen 2010-2015 van het 
waterschap. Inhoudelijk zijn er geen grote beleidswijzigingen.  
 
Het waterschap heeft als regionaal waterbeheerder meerdere raakvlakken met het grondwater. 
Deze beleidsnota beschrijft daarom niet alleen hoe het waterschap invulling geeft aan de 
nieuwe taak in het grondwaterbeheer, maar plaatst dit ook in een bredere context: een 
taakuitvoering op gelijkwaardige wijze als en in samenhang met het oppervlaktewaterbeheer, 
met het oog op een doelmatig integraal waterbeheer. Er zijn de volgende invalshoeken: 

 De vergunningverlening operationeel grondwaterbeheer is de eerste in het oog springende 
taak van het waterschap. Het operationele beleid is gebaseerd op het ‘voormalige’ beleid van 
de provincie Zeeland. De hoofdlijn daarvan wordt voortgezet en in deze beleidsnota concreet 
en formeel vastgelegd. 

 Ook het door het waterschap gevoerde peilbeheer heeft raakvlak met het grondwater. 
Hoewel de relatie tussen grond- en oppervlaktewaterbeheer binnen Zeeland lokaal verschilt 
en (met name bij kleigrond) de mogelijkheden om grondwaterstanden op de korte termijn te 
sturen door middel van peilbeheer beperkt zijn, is het oppervlaktewaterpeil wel bepalend 
voor de ontwateringsbasis. Het is daarmee randvoorwaarde voor het grondwaterregime en 
mogelijk van invloed op lange termijn. Daarnaast kan het peilbeheer van invloed zijn op de 
verdeling van zoet en zout water in de grond.  

 Een andere rol in relatie tot grondwater heeft het waterschap in de advisering daarover bij 
ruimtelijke ontwikkelingen (onder andere Watertoets). Ook is er samenwerking met 
gemeenten en andere betrokken partijen bij het oplossen van lokale knelpunten 
grondwateroverlast. 

 
Waterschap, provincie, gemeenten, maar ook particulieren hebben ieder een eigen rol, taak en 
positie in het grondwaterbeheer. Hoewel dit een wettelijke basis heeft, doen zich situaties voor, 
waar de taakverdeling niet effectief werkt en/of regelgeving dan wel het beleid niet helder is.  
Dit vraagt om nadere uitwerking of afstemming. Deze nota geeft geen antwoord op alle 
praktijkvragen maar wijst wel de goede richting. Doelstellingen en beleidsuitgangspunten van 
waterschap Scheldestromen worden vastgelegd, evenals aandachtspunten voor verdere 
uitwerking. Door (vroegtijdig) overleg en samenwerking kunnen de uitgangspunten in plannen of 
werken van derden worden opgenomen.  
 
Waterbeheer staat nooit stil. Er wordt verdere beweging verwacht in de verdeling van taken en 
bevoegdheden rond het grondwaterbeheer. Na evaluatie van de Waterwet en door de komst van 
de nieuwe Omgevingswet (rond/vanaf 2014) moet dit definitief vorm krijgen.  
Het waterschap heeft de ambitie om te functioneren als dé regionale waterautoriteit1. Dat moet 
vorm krijgen in een efficiënte taakuitvoering en organisatie, ook met betrekking tot het 
grondwaterbeheer. Deze beleidsnota brengt de betrokkenheid van het waterschap bij het 
grondwater in al haar facetten en onderlinge samenhang in beeld. Verwacht mag worden dat dit 
een doelmatige ontwikkeling en uitvoering van beleid ten goede zal komen.  
Doelmatigheid moet ook voorop staan bij de samenwerking, die waar nodig en mogelijk, gezocht 
moet worden met partners in het grondwaterbeheer en bij een eventuele overdracht van taken 
of bevoegdheden.  

                                            
1
 Dit is conform bestuurlijke afspraken (Bestuursakkoord Water), waarin een duidelijk onderscheid tussen 

kaderstelling (rijk en provincie) en uitvoering (Rijkswaterstaat en waterschappen) wordt nagestreefd op nationaal 
respectievelijk regionaal niveau. 
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1 Inleiding 

Aanleiding 
Met het van kracht worden van de Waterwet op 22 december 2009 is waterschap Scheldestromen 
ook kwantitatief grondwaterbeheerder geworden. De wet beschrijft de zorg voor het 
watersysteembeheer en handelt dus, evenals de Waterschapswet, over het oppervlaktewater en 
het grondwater waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen het ondiepe en het diepe 
grondwater. Binnen het watersysteem is het waterschap verantwoordelijk voor het operationele 
grondwaterbeheer. Dit moet worden uitgevoerd binnen de kaders van het strategisch 
grondwaterbeleid zoals dat is vastgelegd in het Omgevingsplan Zeeland 2012 -2018 van de 
provincie Zeeland en de waterbeheerplannen 2010-2015 van het waterschap. 
 
Doel beleidsnota grondwater 
Deze beleidsnota beschrijft hoe waterschap Scheldestromen invulling geeft aan de nieuwe taak 
in het operationele grondwaterbeheer en plaatst dit tegelijk in een bredere context: een 
taakuitoefening op gelijkwaardige wijze als (en in samenhang met) het oppervlaktewaterbeheer, 
met het oog op een doelmatig en integraal waterbeheer.  
In deze beleidsnota zijn de rol, taak en positie van het waterschap op het gebied van 
grondwaterbeheer omschreven en worden de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van 
waterschap Scheldestromen vastgelegd. Ook de rollen en taken van andere betrokkenen bij het 
grondwaterbeheer (provincie, gemeenten en particulieren) worden kort omschreven. 
 
Taken van waterschap Scheldestromen met betrekking tot het grondwaterbeheer zijn: 

 Vergunningverlening/operationeel grondwaterbeheer  

 Peilbeheer, waarmee binnen bepaalde marges de grondwaterstand wordt gereguleerd 

 Advisering met betrekking tot grondwater bij ruimtelijke ontwikkelingen (onder andere 
Watertoets) of andere plannen 

 
Taken en bevoegdheden die hiermee samenhangen of hiervan zijn afgeleid zijn: 

 Regelgeving 

 Registratie van onttrekkingen en infiltraties in het LGR (landelijk Grondwaterregister) 

 Toezicht en handhaving 

 Samenwerking en betrokkenheid bij grondwater gerelateerd onderzoek 
 
Status 
Deze beleidsnota is een nadere uitwerking van het waterbeheerplan waterschap Zeeuwse 
Eilanden 2010-2015 en het waterbeheerplan waterschap Zeeuws–Vlaanderen 2010-2015, 
vastgesteld in de algemene vergadering van de voormalige waterschappen op 16 december 2009.  
Vaststelling van deze beleidsnota in de algemene vergadering is daarom niet nodig. De 
beleidsnota geeft aan waaraan meldingen en vergunningsaanvragen worden getoetst en welke 
(rand)voorwaarden er gelden bij voorgenomen grondwateronttrekkingen of bodeminfiltraties. 
Daarnaast wordt ingegaan op taken van het waterschap, die indirect raken aan het 
grondwaterbeheer (onder andere peilbeheer, advisering bij plannen van derden, samenwerking 
bij oplossing knelpunten grondwateroverlast). Waar nodig wordt verwezen naar relevante 
beleidsdocumenten.  
Deze beleidsnota heeft in beginsel een looptijd tot 31 december 2018, gelijk aan de looptijd van 
het provinciale Omgevingsplan Zeeland 2012 -2018.  
 
Evaluatie 
De tot op heden overgedragen grondwatertaken zijn door het waterschap adequaat opgepakt en 
maken thans integraal onderdeel uit van de algehele watersysteemtaak. De overdracht van 
voornoemde grondwatertaken van provincie naar waterschap is succesvol verlopen. 
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Het waterschap heeft in drie jaar voldoende kennis en kunde opgebouwd om volwaardig de 
watersysteemtaak uit de Waterwet te kunnen uitvoeren. Actualisatie van het operationeel 
beleid is één van de acties die volgt uit de evaluatie welke met het vaststellen van deze nota 
wordt gerealiseerd. 
 
Landelijke ontwikkelingen 
In Unieverband is uitwerking gegeven aan een visie op het grondwaterbeheer voor de korte en 
lange termijn (zie hoofdstuk 5). De discussie daarover met andere partners in het 
grondwaterbeheer (Unie, IPO, rijk en VNG) zal op korte termijn (dus binnen de looptijd van deze 
beleidsnota) worden gevoerd op nationaal niveau. Uitkomsten worden regionaal 
geïmplementeerd en kunnen te zijner tijd aanleiding geven tot het herzien van deze nota. De 
Grondwatervisie en discussie daarover is niet enkel van belang om gezamenlijk positie te kunnen 
innemen richting de besluitvorming over herverdeling van grondwatertaken en -bevoegdheden in 
de in voorbereiding zijnde Omgevingswet. Van belang is vooral dat de gezamenlijke overheden in 
nauwe samenwerking structureel werk maken van een doelmatiger grondwaterbeheer. Voor het 
waterschap is hierbij van belang dat zij over eigen bevoegdheden en instrumenten moet kunnen 
(blijven) beschikken om, vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de omgevingspartners, 
een rol van betekenis te kunnen spelen in de algemene democratie waar bijvoorbeeld de 
besluiten over de ruimtelijke ordening plaatsvinden.  
 
Leeswijzer 
Deze beleidsnota heeft meerdere invalshoeken, namelijk: 
• Het formeel vastleggen van het waterschapsbeleid met betrekking tot het (operationeel) 

grondwaterbeheer);  
• Aandacht voor de bredere context (grondwater als onderdeel van integraal waterbeheer, 

raakvlak met andere waterschapstaken, bestuurlijk-juridische aspecten/ontwikkelingen).  
 
De hoofdstukken 2 en 3 zijn vooral informatief van karakter en geven achtergrondinformatie 
over de regionale geohydrologie respectievelijk het huidig bestuurlijk-juridisch kader. Voor 
aanvullende informatie wordt soms ook verwezen naar de bijlagen. 
De hoofdstukken 4 en 5 vormen in feite de kern van deze nota. Hoofdstuk 4 gaat in op het 
operationeel grondwaterbeheer. Ook wordt er stilgestaan bij andere raakvlakken en rollen die 
het waterschap heeft met betrekking tot het grondwaterbeheer.  
In hoofdstuk 5 wordt tot slot ingegaan op de ambities van het waterschap voor de (nabije) 
toekomst.  
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2 Beschrijving (grond)watersysteem 

2.1 Geohydrologie Zeeland  

De provincie Zeeland maakt deel uit van Laag-Nederland en bestaat grotendeels uit polders. De 
hoogteverschillen zijn relatief gering, op korte afstand variërend tot hooguit 1 à 2 meter. Het 
grootste deel van het maaiveld bevindt zich rondom NAP (zie figuur 5 in bijlage 1). Waar het 
maaiveld lager ligt en niet ver van buitenwater (Ooster- en Westerschelde) staan bodem en 
waterwatersysteem direct onder invloed van zoute kwelstroming. Figuur 6 (bijlage 1) geeft een 
beeld van de ligging van kwel- en infiltratiegebieden. 
 
Binnen Zeeland worden drie typen grondwatersystemen onderscheiden (zie figuur 1): 
1. grote zoete watersystemen (aanwezig en/of te ontwikkelen) 
2. dunne zoete watersystemen 
3. zout-brakke watersystemen bij de lage gronden dichtbij de kust. 
 

 
Figuur 1 Grondwatersysteemtypen Zeeland 
 
De diepe grote zoete watersystemen (type 1) bevinden zich in gebieden met dekzanden, onder 
duinen en kreekruggen. Het grootste deel van Zeeland betreft echter het type 2, de dunne zoete 
watersystemen. In deze landelijke gebieden komt op enkele meters diepte onder maaiveld brak 
tot zout grondwater omhoog, terwijl hier over het algemeen toch landbouw kan plaatsvinden. 
Dit is mogelijk omdat zogenaamde zoete regenwaterlenzen of neerslaglenzen drijven bovenop 
het zoute, diepere, grondwater. 
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Al vanaf het tweede provinciale Waterhuishoudingsplan 2001-2006 wordt deze indeling 
gehanteerd en daarin ook uitgebreid beschreven. Het vergunningenbeleid voor 
grondwateronttrekkingen van de provincie en nu ook het waterschap is vooral gebaseerd op deze 
grondwatersysteemtypen. Het kaartbeeld in figuur 1 geeft een goede indicatie van de ligging van 
de onderscheiden watersysteemtypen. Dit komt min of meer overeen met het beeld dat 
resulteert uit recenter onderzoek. In bijlage 1 (figuur 10) wordt een gebiedsindeling gegeven, 
die is gemaakt in het kader van recent onderzoek naar (de dynamiek in) processen van verzilting 
en verzoeting van het freatisch grondwater (Deltares/TNO, 2009). Beoordeling 
vergunningaanvragen en/of advisering over dergelijke situaties gebeurt op basis van de 
keurkaart (zie bijlage 3) en aan de hand van de meest actuele 
 beschikbare gegevens. De keurkaart heeft zijn oorsprong in REGIS2 (TNO), waarin ook de 
diepteligging van het zoet-brak grensvlak is gekarteerd (zie figuur 8 in bijlage 1) 
 
De verdeling van zoet, brak en zout2 grondwater in de provincie Zeeland is complex. De Zeeuwse 
bodem heeft een mariene oorsprong. De laatste eeuwen zijn grote delen van Zeeland 
ingepolderd waardoor op sommige plekken verzoeting optreedt (te denken valt aan de 
kreekruggen waar zoet water kon infiltreren). Drainages in polders stimuleren de vorming van 
regenwaterlenzen. Figuur 8 (bijlage 1) geeft weer hoe zich lang geleden het patroon van kreken 
en geulen heeft ontwikkeld en vastgelegd. Momenteel is vrijwel overal het grondwater 
grotendeels brak tot zout. Boven is in de bodem echter meestal een laag zoet tot licht brak 
water aanwezig. De dikte van deze laag varieert van enkele decimeters tot ongeveer 30 meter 
binnen de kreekruggebieden en ruim 120 m in enkele duingebieden. In Zeeuws-Vlaanderen zijn 
de watervoerende lagen relatief dun vanwege de ondiepe ligging van de kleipakketten van 
Boom/Asse. Deze ondoorlatende laag wordt bij analyses doorgaans als geohydrologische basis 
beschouwd. Op Beveland en Schouwen ligt deze basis veel dieper (meer dan 200 meter), zoals 
blijkt uit figuur 9 (bijlage 1). Tevens geeft deze figuur zicht op het voorkomen van zoet en brak 
grondwater, zowel op grotere diepte als in de kreekruggen, waar zich door infiltratie van het 
neerslagoverschot zoete waterbellen hebben kunnen ontwikkelen, drijvend op een ondergrond 
van brak/zout grondwater. 
 

  
Figuur 2 Dynamiek grondwaterstroming in winter- en zomerperiode 
 
In figuur 2 wordt onderscheid gemaakt tussen een zomer- en wintersituatie. Met name in 
laaggelegen polders met zoute kwelstroming is de dynamiek in aanwezige zoetwaterlenzen van 
belang en een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.  

                                            
2 Met betrekking tot de zoet-zout verdeling zijn meerdere klassenindelingen mogelijk. In de provincie Zeeland, waar van nature 

het grondwater minimaal brak tot zout is, is de term landbouwkundig zoet geïntroduceerd, zijnde 1000 mg Cl-/l als de grens 
tussen zoet en brak grondwater. Voor onttrekkingen wordt zelfs uitgegaan van 1500 mg Cl-/l. De brak-zout grens wordt hier 
gedefinieerd als 3000 mg Cl-/l.  
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De ontwikkeling van zoetwaterbellen in de kreekruggen, maar ook van de relatief dunne zoet 
waterlenzen in poldergebied is een resultante van waterbalans-factoren. Verwacht wordt dat 
neerslag en verdamping in de toekomst onder invloed van klimaatwijziging zullen veranderen. Er 
moet rekening gehouden worden met klimaatscenario’s waarin langere perioden met extreme 
droogte zich zullen voordoen. Of en waar dit van invloed kan zijn op de ontwikkeling (of het 
interen) van zoetwaterbellen in kreekruggen zal onder andere moeten blijken uit modellering en 
monitoring. Zo nodig moet de regelgeving met betrekking tot vergunningverlening voor 
grondwateronttrekking daarop worden aangepast. 
Waar het gaat om het behoud van relatief dunne zoet waterlenzen in poldergebied is niet zozeer 
een wijziging van het onttrekkingbeleid aan de orde. Eerder moet gedacht worden aan 
maatregelen, voorschriften of advisering met betrekking tot de ontwatering (drainage), 
peilgestuurde drainage waardoor beschikbaar zoet water zo optimaal mogelijk kan worden 
geconserveerd en benut.  
 
2.2 Relatie grondwaterstanden oppervlaktewaterpeilen 

Grond- en oppervlaktewaterbeheer kunnen niet los van elkaar worden gezien. Wel varieert de 
reikwijdte van die relatie sterk binnen Zeeland. In een groot deel van Zeeland zijn de 
mogelijkheden om grondwaterstanden op de korte termijn te sturen door het 
oppervlaktewaterpeilbeheer beperkt, vanwege de kleiige en daarmee slecht doorlatende bodem. 
De grondwaterpeilen worden in deze gebieden, naast neerslag en verdamping, vooral bepaald 
door de aanwezigheid en intensiteit van de (detail-) ontwatering, zoals greppels, zakslootjes en 
met name drainage. Met peilregelende drainage is zelfs enige sturing mogelijk.  
Met het oppervlaktewaterpeil wordt de ontwateringsbasis gelegd. Het peilbeheer is daarmee een 
randvoorwaarde voor het grondwaterpeil en kan daarmee tevens van invloed zijn op het 
grondwaterregime voor de lange termijn. Daarnaast kan met het peilbeheer van het 
oppervlaktewater de ligging van het zoet-zout grensvlak worden beïnvloed. In het zandige deel 
van Zeeland is de relatie tussen grond- en oppervlaktewaterstanden sterker. Figuur 12 in 
bijlage 2 bevat een bodemkaart met vereenvoudigde indeling waarin het onderscheid tussen 
schor- en poelkleigronden enerzijds en zand- en plaatgronden anderzijds duidelijk naar voren 
komt. 
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3 Bestuurlijk-juridisch kader 

3.1 Wet en regelgeving  

Het grondwaterbeheer is geregeld in de Waterwet. De Waterwet regelt het beheer van 
oppervlakte- en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke 
ordening. De Waterwet kent een stroomgebiedsgerichte en integrale benadering. Het 
watersysteem wordt gezien als een samenhangend geheel van een of meer 
oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen. De definitie bouwt voort op het 
begrippenkader van de landelijke Nota waterhuishouding en de Kaderrichtlijn Water. Hiermee 
wordt de interne en integrale samenhang binnen het watersysteem erkend. In de (landelijke) 
Waterregeling en het Waterbesluit zijn eveneens bepalingen over het grondwater opgenomen. 
Daarnaast is de Waterverordening Zeeland 2009 van belang. Deze verordening geeft regels voor 
het provinciale omgevingsplan, de waterbeheerplannen en voor de waterschapstaken waaronder 
het grondwaterbeheer. 
 
In de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is geregeld wanneer voor een 
grondwateronttrekking en/of een infiltratie vergunning van het dagelijks bestuur noodzakelijk is 
en wanneer met een melding kan worden volstaan. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur voor 
de betrekkelijk kleine onttrekkingen algemene regels vastgesteld. 
 
In de Waterwet is weinig geregeld ten aanzien van het grondwaterkwaliteitbeheer. De Wet 
bodembescherming en de Wet milieubeheer zijn hier leidend. In geval van infiltraties zijn in het 
Infiltratiebesluit bodembescherming en in de Waterregeling bepalingen opgenomen ten aanzien 
van toetsingswaarden respectievelijk de frequentie van bemonstering. Ook wordt de 
waterkwaliteit beschermd door de Meststoffenwet en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden.  
De laatste jaren zijn verzilting en zoetwaterconservering belangrijke aandachtspunten in 
vergunningverlening en advisering. De huidige wetgeving biedt hiervoor niet altijd voldoende 
concrete handvaten. Dit is reeds onder de aandacht gebracht bij de Unie van waterschappen en 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Schaderegelingen 

Grondwatergerelateerde activiteiten kunnen tot schade leiden. Bestuursrechtelijke 
mogelijkheden om schade te verhalen worden hoofdzakelijk bepaald door de Waterwet. In 
artikel 7.18 van de Waterwet is een specifieke schaderegeling voor schades aan onroerende 
zaken veroorzaakt door grondwateronttrekkingen of het infiltreren van water krachtens 
vergunning. De algemene regeling van schadevergoeding voor rechtmatig overheidshandelen in 
paragraaf 3 van hoofdstuk 7 Waterwet is hierop dus niet van toepassing. In principe moet een 
vergunde grondwateronttrekking of infiltratie worden gedoogd, onverminderd de verplichting 
van de vergunninghouder eventuele door hem veroorzaakte schade te ondervangen. Het is dus 
aan de vergunninghouder mitigerende/technische maatregelen te verzorgen en bekostigen.  

In 2014 staat een landelijke evaluatie van de Waterwet op de rol. Ook worden de eerste stappen 
gezet in de voorbereiding van een integrale Omgevingswet die naar verwachting tussen 2014 en 
2018 van kracht gaat worden. De vele wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, 
zoals de Wro, Wabo en de Tracéwet, worden vervangen door één Omgevingswet die de 
belangrijkste delen omvat van het omgevingsrecht zowel materieel als procedureel.  
Op dit moment is helder dat de Waterwet- en regelgeving (na evaluatie) direct wordt opgenomen 
in de Omgevingswet; de bodemwetgeving volgt later. Belangrijk gevolg is ondermeer dat er één 
omgevingsvergunning zal zijn waarvan de huidige watervergunning onderdeel zal uitmaken. 
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Mocht dit niet mogelijk zijn, dan verstrekt de vergunninghouder een financiële vergoeding.  
Ook bij het stopzetten of verminderen van een grondwateronttrekking of infiltratie kan 
schadevergoeding aan de orde zijn. 
Als er geen bestuursrechtelijke schadevergoedingsregeling openstaat kan de privaatrechtelijke 
weg bewandeld worden. De bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent onrechtmatige daad 
zijn dan van toepassing. Met name het causaliteitsvereiste is van belang.  
 
Adviescommissie Schade grondwater (ACSG) 
Verlaging van de grondwaterstand kan schade veroorzaken aan onder andere land- en 
tuinbouwgewassen, veedrenkputten, bossen, gebouwen, infrastructuur, flora en fauna. Iedereen 
die schade meent te ondervinden als gevolg van een grondwateronttrekking of –infiltratie 
waarvoor een vergunning is afgegeven kan de provincie vragen hiernaar onderzoek te laten 
verrichten. De provincie draagt vervolgens de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) op 
om onderzoek te verrichten en advies uit te brengen. Hierbij is het niet van belang of provincie 
of waterschap als bevoegd gezag de watervergunning voor de winning of infiltratie die de schade 
zou hebben veroorzaakt, heeft afgegeven. Een verzoek om onderzoek moet worden ingediend in 
de provincie waarin het object dat schade zou ondervinden is gelegen. In het verzoek aan de 
provincie dient de aard van de schade (landbouw, natuur of gebouw) vermeld te worden, 
evenals onder andere het tijdstip van ontstaan ervan en de vermoedelijke oorzaak. De ACSG 
wordt gefinancierd door de provincies en brengt daarom bij de aanvragers om onderzoek geen 
kosten in rekening. Op basis van het onderzoek brengt de commissie een ontwerpadvies uit aan 
betrokken partijen. Hierin doet zij een voorstel voor het ondervangen of vergoeden van de 
schade. 
Voor schade als gevolg van niet vergunde onttrekkingen dient de privaatrechtelijke weg 
bewandeld te worden. 
 
3.3 Taakverdeling grondwaterbeheer 

Uit de Waterwet en andere relevante wet- en regelgeving volgen de taken en 
verantwoordelijkheden die waterschap Scheldestromen en anderen hebben ten aanzien van 
grondwater. De uitvoering van het waterbeheer wordt toegedeeld aan het rijk en de 
waterschappen. Provincie en gemeente zijn geen waterbeheerder in wettelijke zin, maar 
hebben wel waterstaatkundige taken en instrumenten op het gebied van grondwater toebedeeld 
gekregen. 
Voor het grootste deel van de grondwateronttrekkingen en infiltraties is het waterschap 
verantwoordelijk voor de vergunningverlening en handhaving. 
De provincie is het bevoegde gezag voor de grondwateronttrekkingen en infiltraties ten behoeve 
van drinkwater, grote industriële onttrekkingen en open bodemenergiesystemen.  
Gemeenten hebben een grondwaterzorgplicht en zijn vanaf 1 juli 2013 bevoegd gezag voor 
meldingen en vergunningen voor gesloten bodemenergiesystemen. Daarnaast heeft de gemeente 
voor alle grondwatergerelateerde zaken een loketfunctie. Zo nodig wordt het probleem 
doorgespeeld aan een andere overheid. Eigenaren van terrein of woning zijn verantwoordelijk 
voor het nemen van maatregelen op het eigen perceel om grondwaterproblemen tegen te gaan. 
 
Samenloop van bevoegdheden 
Wanneer zowel Rijkswaterstaat als het waterschap voor een onderdeel van de watervergunning 
het bevoegd gezag is, wordt er slechts door één waterbeheerder een vergunning opgesteld. De 
andere partij levert daarvoor de input. In beginsel is het hoogste bevoegd gezag de 
vergunningverlener, onderling kan echter afgesproken worden hiervan af te wijken.  
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De taakverdeling in het grondwaterbeheer is in figuur3 schematisch weergegeven.  
 

 
 
Figuur 3 Schematische weergave taakverdeling grondwaterbeheer 
 
Tabel 1 Taakverdeling ten aanzien van grondwater 
 

Wie Plan Instrumen
-tarium 

Taken financiering 

Rijk Nationaal  
Waterplan 

Waterwet Opstellen nationaal strategisch waterbeleid. 
 
Vergunningverlening door Ministerie van V&W in 
enkele uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld 
internationale verplichtingen). 
 

Algemene 
middelen 
 

Provincie Omgevingsplan Water-
verordening 

Vergunningverlening en handhaving van drie 
categorieën grondwateronttrekkingen en 
infiltraties: 
1. openbare drinkwaterwinning 
2. ondergrondse energieopslag 
3. industriële onttrekkingen > 150.000 m³ per 
jaar 
 
Beleid strategisch grondwaterbeheer is 
opgenomen in provinciaal omgevingsplan 
Grondwatermeetnet 

Algemene 
middelen/ 
Grondwater-
heffing/ 
leges 

Waterschap Waterbeheerplan Keur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peilbesluit 

Vergunningverlening en handhaving van 
grondwateronttrekkingen en infiltraties op 
grond van de Keur, met uitzondering van drie 
categorieën waarvoor de provincie bevoegd is. 
Voorbeelden: industriële toepassingen 
(≤ 150.000 m³ per jaar), drinkwater voor vee, 
bronbemaling, bodem- en/of 
grondwatersanering, beregening. 
 
Het waterschap beïnvloedt het grondwaterpeil 
indirect door peilbeheer op basis van GGOR. 

Watersysteem-
heffing / leges 



Beleidsnota grondwater Versie: 3.5 Bestuurlijk-juridisch kader 

 

Waterschap Scheldestromen 12 
 

Wie Plan Instrumen
-tarium 

Taken financiering 

Waterschap Waterbeheerplan 
 
 
 
 
 
 
Beleidsnota 
Grondwater 

Watertoets Watertoets over planologische besluiten die van 
invloed zijn op (grond)watersysteem. 
 
Het waterschap is adviseur voor gemeenten 
met betrekking tot het verbreed Gemeentelijk 
RioleringsPlan (vGRP). 
 
Het operationeel grondwaterbeleid is 
opgenomen in waterbeheerplan en wordt 
verder uitgewerkt in de beleidsnota 
Grondwater. 

 

Gemeente vGRP Verordening 
regels lozen 
afvloeiend 
hemelwater 
en overtollig 
grondwater. 
 

Zorg voor het in het openbaar gemeentelijke 
gebied treffen van maatregelen om structureel 
nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor 
de aan de grond gegeven bestemming zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken. 
 
De wijze waarop de gemeente invulling geeft 
aan haar zorgplicht wordt beschreven in het 
vGRP. 

rioolheffing 

Perceels-
eigenaar 

  De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk 
voor de staat van zijn woning en perceel, 
inclusief de grondwatersituatie op het perceel. 
De perceeleigenaar is dus ook zelf 
verantwoordelijk voor het op eigen perceel 
treffen van maatregelen tegen 
grondwateroverlast, voor zover deze problemen 
niet aantoonbaar worden veroorzaakt door 
onrechtmatig handelen of nalaten van de buur 
(overheid of particulier). 
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4 Beleid Grondwater 

4.1 Strategie grondwaterbeheer  

In het vorige hoofdstuk zijn de rol, taak en positie van het waterschap en andere betrokkenen 
(provincie, gemeenten en particulieren) in het grondwaterbeheer omschreven vanuit het huidig 
bestuurlijk-juridisch kader. Met de voorgenomen evaluatie van de Waterwet in 2014 en het 
vooruitzicht van een integrale Omgevingswet moet er rekening mee worden gehouden dat dit 
kader de komende jaren zal wijzigen. Wat betreft de regionale watersystemen is en blijft de 
provincie verantwoordelijk voor het vaststellen van doelen voor het waterbeheer en de daarbij 
behorende kaders, normen en (strategisch) beleid.  
 
De provincie heeft het strategisch beleid met betrekking tot grondwater vastgelegd in het 
Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.  
Hoofddoelstelling is een goede kwantitatieve en chemische toestand van het grondwater, 
afgestemd op de functies van het gebied. Een belangrijk aspect daarvan is de instandhouding 
van de zoetwatervoorkomens. De inzet van de provincie is erop gericht samen met andere 
partijen te zorgen voor een goede kwaliteit en kwantiteit van het grondwater.  
Het waterschap is betrokken bij de voorbereiding van het Omgevingsplan 2012-2018 en geeft 
uitwerking en uitvoering aan het daarin opgenomen strategisch beleid. In bijlage 2 wordt nader 
ingegaan op het (strategisch) grondwaterbeheer van de provincie en afstemming daarop. 
Met betrekking tot de huidige taken in het grondwaterbeheer heeft het waterschapsbestuur 
doelen gesteld in de Strategienota 2012-2017 (Programma Vergunningverlening en handhaving 
grondwaterbeheer):  

 

Het grondwaterbeheer, onder andere vormgegeven door middel van een vergunningstelsel 
binnen de Waterwet, is gericht op duurzaam voorraadbeheer van het zoete grondwater, het 
zoveel mogelijk voorkomen van verdroging en het tegengaan van verzilting, waarbij de kaders 
afhankelijk zijn van de functies van het water, de aard en de duur van de onttrekking dan wel 
infiltratie, als de locatie daarvan. Toezicht en handhaving van door meldingen en vergunningen 
gereguleerde situaties maken ook onderdeel uit van dit programma. 

 
In de waterbeheerplannen 2010-2015 van het waterschap is een nadere uitwerking aangekondigd 
van het beleid inzake grondwater en peilbeheer van het oppervlaktewater. Door 
vergunningverlening en beleidsontwikkeling zijn betrokken belangen (als landbouw, natuur en 
bebouwing) voldoende gewaarborgd. Het gaat daarbij om het voorkomen of beperken van zowel 
verdroging als vernatting en eventuele risico’s van zetting(schade). 
 
4.2 Operationeel grondwaterbeheer 

Het verlenen van vergunningen, het accepteren van meldingen en daarmee samenhangende 
administratieve en handhavende bevoegdheden is de meest in het oog springende taak in het 
operationele grondwaterbeheer. In deze paragraaf wordt daarom eerst op deze taak ingegaan en 
diverse categorieën bemalingen worden beschreven. In navolgende paragrafen komt grondwater 
in relatie met het peilbeheer van het oppervlaktewater en de aandacht voor grondwater met 
betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen aan bod.  
 
4.2.1 Vergunningverlening 

Het is in principe verboden om zonder melding of vergunning grondwater te onttrekken of water 
te infiltreren. Wie toch grondwater wil onttrekken of water wil infiltreren krijgt te maken met 
de regelgeving in de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen. Dit voor de categorieën 
onttrekkingen of infiltraties waarvoor het waterschap bevoegd gezag is. Met die regelgeving wil 
het waterschap de bij het grondwater betrokken belangen beschermen en waar mogelijk de 
voorraad zoet grondwater vergroten en verdroging en verzilting tegengaan. Bij de beoordeling 
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wordt gekeken naar de locatie om te bezien of een onttrekking zal plaatsvinden binnen een 
kwetsbaar gebied of binnen een gebied met een zoetwatervoorkomen.  
 
Kwetsbare gebieden 
Als kwetsbaar gebied zijn aangeduid de grondwater gerelateerde natuurgebieden, gebieden met 
de functie landbouw/natuur (beide met hun hydrologisch invloedsgebied, de zogenaamde 
bufferzone van 300 meter daarom heen) en grondwaterbeschermingsgebieden (inclusief 
waterwingebieden). In kwetsbare gebieden gelden, vanwege de gevoeligheid van hydrologische 
ingrepen, strengere regels dan in niet kwetsbare gebieden. 

 
Gebieden met zoetwatervoorkomens 
Gebieden met zoetwatervoorkomens zijn gebieden waar een zoetwaterbel voorkomt met een 
dikte van minimaal 15 meter of waar de zoetwaterbel reikt tot aan de geohydrologische basis. 
Daarbij wordt water met een gehalte tot 1500 mg Cl/liter als zoet aangemerkt. 
 
Op de Keurkaart grondwater in bijlage 3 is de ligging van de (niet) kwetsbare gebieden en 
gebieden met zoet grondwater weergegeven. De kaart maakt onderdeel uit van de Keur 
watersysteem waterschap Scheldestromen. Wijzigingen worden bij herziening van de Keur 
vastgesteld. De kaart is raadpleegbaar op de website van waterschap Scheldestromen en op 
website van de provincie Zeeland. 
Als vaststaat binnen welk gebied de onttrekking plaats zal gaan vinden wordt aan de hand van de 
geraamde pompcapaciteit en de te onttrekken hoeveelheid bepaald of voor de onttrekking een 
melding moet worden gedaan of een vergunning moet worden aangevraagd.  
 
In Zeeland worden de volgende categorieën grondwateronttrekkingen (en infiltraties) waarvoor 
waterschap Scheldestromen bevoegd gezag is onderscheiden: 

 Industrie (≤150.000 m³/jaar) 

 Beregening landbouw 

 Bouwputbemalingen, sleufbemalingen en proefonttrekkingen 

 Grondwatersaneringen 

 Overige onttrekkingen 
 

4.2.2 (Algemene) Uitgangspunten, regels en vergunningbeleid 

Bij beoordeling van vergunningaanvragen wordt rekening gehouden met het beleid ingevolge het 
provinciale Omgevingsplan. Aanvragen worden met het oog daarop onder meer getoetst op 
effecten waaronder risico’s voor verdroging, zettingen en verzilting, grondwaterkwaliteit en op 
mogelijke cumulatieve effecten. Bij aanvragen voor onttrekking van zoet water wordt ook 
gekeken naar alternatieven. Tevens wordt bij de beoordeling bezien of er sprake is van 
significante gevolgen voor de kwetsbare gebieden. In kwetsbare gebieden wordt specifiek op de 
beoogde (natuur)doelstelling beoordeeld. 
 
Voor het onttrekken van grondwater binnen kwetsbare gebieden is altijd vergunning nodig, 
uitgezonderd kleine tijdelijke onttrekkingen (minder dan 100 m3 per uur en maximaal 1.000 m3 
per maand en korter dan 6 maanden). Voor deze categorie gelden algemene regels waarvoor een 
melding bij het waterschap moet worden ingediend. 
Voor permanente onttrekkingen in kwetsbare gebieden wordt in principe geen vergunning 
verleend. Een uitzondering op dit beleid kan worden gemaakt voor onttrekkingen: 

 Waarvan het doel overeenkomt met de functie van het gebied, zoals voor het oppompen van 
grondwater in natuurgebieden voor het verbeteren van de natuurwaarden; 

 Voor agrarische doeleinden in bufferzones als een alternatieve locatie buiten de kwetsbare 
gebieden niet mogelijk is. 

Voor tijdelijke onttrekkingen die niet onder de algemene regels vallen wordt alleen vergunning 
verleend als de natuurfunctie niet (blijvend) wordt geschaad. 
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Buiten kwetsbare gebieden zijn alle inrichtingen met een pompcapaciteit kleiner dan 5 m3 per 
uur vrijgesteld van registratie- en vergunningplicht, mits er niet meer dan 12.000 m3 per jaar 
wordt onttrokken. Voor inrichtingen waarvan de pompcapaciteit groter is dan 5 m3 per uur of 
een hoeveelheid van 12.000 m3 per jaar of meer geldt de registratieplicht.  
De registratieplicht houdt in dat degene die grondwater onttrekt de onttrokken hoeveelheden 
moet meten. Voor onttrekkingen die registratieplichtig zijn moet een melding bij het 
waterschap worden ingediend. De onttrekking wordt vervolgens door het waterschap 
geregistreerd in het landelijke grondwaterregister. Binnen vier weken na het beëindigen van de 
onttrekking dient degene die grondwater heeft onttrokken opgave aan het waterschap te doen 
van de hoeveelheden onttrokken grondwater. 
Onttrekkingen met een hoeveelheid van 10 m3 per uur of meer zijn vergunningplichtig tenzij de 
onttrekking onder de algemene regels valt. De categorieën waarin de algemene regels van 
toepassing zijn, zijn door het waterschap vastgesteld (zie bijlage 4). De onttrekkingen die onder 
algemene regels vallen moeten worden gemeld aan het waterschap. 
 
Permanente onttrekkingen ter ontlasting van infrastructurele kunstwerken 
Bij het ontwerp en aanleggen van infrastructurele kunstwerken dient de constructie dusdanig te 
worden ontworpen dat er geen permanente bemaling ter ontlasting van het kunstwerk nodig is. 
Het natuurlijke grondwatersysteem zou hierdoor onnodig kunstmatig laag gehouden worden. 
 
Diepe grondwateronttrekkingen 
Het diepere grondwater (> 10 m) wordt gebruikt als energiebron, onder andere voor koude-
warmteopslag waarvoor de provincie bevoegd gezag is, en als bron voor hoogwaardige 
industriële producten, zoals voeding- en genotmiddelen en de waterwinning. Diepe 
grondwateronttrekkingen van zoet water worden in principe enkel toegestaan voor 
hoogwaardige toepassingen. Met het diepe zoete grondwater moet zuinig worden omgegaan. De 
technieken om dit diepe zoete grondwater te zuiveren tot drinkwater verbeteren continu. 
Mogelijk is dit diepe zoete water een bron voor drinkwater in de toekomst.  
 
Grondwaterbeschermings- en waterwingebieden 
Behoudens bestaande en tijdelijke onttrekkingen worden er in de grondwaterbeschermings- en 
(reserve)waterwingebieden geen andere permanente grondwateronttrekkingen of 
waterinfiltraties toegestaan. Landbouwbronnen worden niet in de grondwaterbeschermings- en 
waterwingebieden aangelegd.  
 
Hoe melden en vergunning aanvragen 
Voor het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding zijn informatie en 
formulieren beschikbaar op de website van het waterschap. Telefonisch of in een persoonlijk 
gesprek kan bij medewerkers van het waterschap informatie worden ingewonnen. Ook is het 
mogelijk om een melding of aanvraag te doen via www.omgevingsloket.nl. Door middel van het 
omgevingsloket kan iedereen een check uitvoeren om te controleren of een onttrekking is 
vrijgesteld of melding- of vergunningplichtig is. 
 
4.2.3 Categorieën onttrekkingen 

Naast de algemene uitgangspunten zijn er specifieke uitgangspunten voor de te onderscheiden 
categorieën van onttrekkingen. In de volgende paragrafen is per categorie het beleid en de 
regelgeving beschreven. 
 

4.2.3.1 Onttrekkingen voor de industrie ≤ 150.000 m3 per jaar. 

Onttrekkingen voor industriële toepassingen zijn in principe alleen toegestaan binnen gebieden 
met de functie bebouwing en industrie. Voor onttrekkingen van zout grondwater voor industriële 
doeleinden bestaan geen bijzondere beperkingen. De eventuele beperkingen worden vooral 
gevormd door locatiegebonden omstandigheden: de geohydrologische situatie in relatie tot de 
aanwezigheid van andere belangen in de nabije omgeving, zoals natuur, bebouwing en andere 

http://www.omgevingsloket.nl/
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onttrekkingen. De kwaliteit (met name het zoutgehalte) van het opgepompte grondwater kan 
wel een beperking inhouden voor het lozen ervan. 
Het onttrekken van zoet grondwater door de industrie voor laagwaardige toepassingen (zoals 
bijvoorbeeld voor koeling) wordt alleen toegestaan bij het ontbreken van alternatieven, zoals 
oppervlaktewater. De te onttrekken hoeveelheid mag dan in de regel niet meer bedragen dan de 
jaarlijkse grondwateraanvulling. Voor de jaarlijkse grondwateraanvulling wordt uitgegaan van 
maximaal 80 mm binnen de invloedssfeer van de onttrekking. Daarbij is van belang of er binnen 
de invloedssfeer nog andere onttrekkingen van zoet grondwater voorkomen, met het oog op 
cumulatieve effecten. Bij aanvragen voor het onttrekken van zoet grondwater wordt ook 
bekeken of het opgepompte grondwater efficiënt wordt gebruikt en of hergebruik mogelijk is. 
Voor industriële onttrekkingen > 150.000 m3 per jaar is de provincie bevoegd gezag. 
 
4.2.3.2 Onttrekkingen voor beregening in de landbouw 

In Zeeland zijn circa 500 inrichtingen aangelegd voor het onttrekken van zoet grondwater voor 
beregening voor landbouwdoeleinden. In gebieden met een zoetwaterbel dikker dan 15 meter 
(zie figuur bijlage 3) kan 80 mm grondwater per jaar worden onttrokken zonder dat het risico 
oplevert voor verzilting of intering op de voorraad zoet grondwater. Voor 
landbouwonttrekkingen in deze gebieden, voor zover buiten de kwetsbare gebieden gelegen, 
hoeft geen vergunning te worden aangevraagd als er per uur tussen 10 en 60 m3 wordt 
onttrokken en niet meer dan 3.000 m3 per kwartaal en niet meer dan 8.000 m3 per jaar. Deze 
onttrekkingen vallen onder de algemene regels. 
 
De inrichtingen moeten voldoen aan de volgende eisen: 

 De inrichting moet bestaan uit een horizontale drain, op een diepte van maximaal 6 m 
beneden het maaiveld. Dit geldt niet in de gebieden waar de zoetwaterbel reikt tot aan de 
geohydrologische basis en er derhalve geen risico bestaat voor verzilting; 

 De afstand tussen het onttrekkingsmiddel en de aanwezige waterlopen moet minimaal 25 m 
bedragen; 

 De afstand tot andere onttrekkingsmiddelen moet minimaal 200 m bedragen; 

 De te onttrekken hoeveelheid grondwater mag niet meer bedragen dan 800 m3 per jaar per 
hectare van het perceel (of de percelen) waarbinnen het onttrekkingsmiddel is geplaatst (om 
dit met een voorbeeld te duiden: met een inrichting die is geplaatst op een perceel van 
6 hectare mag per jaar maximaal 6 x 800 = 4.800 m3 grondwater worden opgepompt); 

 De afstand tot percelen van derden belanghebbenden dient tenminste 50 m te bedragen 
(hiervan kan ontheffing worden verleend). 

 
Dezelfde regelgeving geldt voor landbouwonttrekkingen in gebieden waar de zoetwaterbel reikt 
tot aan de geohydrologische basis, zoals in de dekzandgebieden in Zeeuws-Vlaanderen. Ook 
buiten de op in de bijlage gevoegde Keurkaart grondwater aangegeven zoetwatervoorkomens 
kunnen zoetwaterbellen van meer dan 15 meter dik in de bodem voorkomen. Als dit wordt 
aangetoond kan ook op de locaties op basis van algemene regels grondwater voor beregening 
worden onttrokken. 
Voor onttrekkingen die niet voldoen aan bovengenoemde eisen is bij een hoeveelheid vanaf 
10 m3 per uur een vergunning vereist. In gebieden waar de zoetwaterbel nog in ontwikkeling en 
dunner dan 15 meter is, is onttrekking van zoet grondwater zonder vergunning verboden, tenzij 
de bel tot aan de geohydrologische basis reikt. Voor landbouwonttrekkingen in kwetsbare 
gebieden geldt altijd vergunningplicht. 
 
De kaart met zoetwatervoorkomens wordt periodiek herzien. Als bij een herziening van de kaart 
blijkt dat onttrekkingsinrichtingen buiten de zoetwatervoorkomens komen te liggen dan mogen 
die nog gebruikt worden, maar aanleg van nieuwe landbouwbronnen wordt dan niet meer 
toegestaan. Niet gegarandeerd kan worden dat het grondwater binnen de aangeduide gebieden 
met zoetwatervoorkomens ook daadwerkelijk een gehalte heeft van 1500 mg Cl/liter of minder. 
De beoordeling of het water ook geschikt is voor beregening in de landbouw blijft de 
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verantwoordelijkheid van degene die het grondwater onttrekt. De tolerantie van chloride is 
afhankelijk van het gewas. 
 
Oude onttrekkingsinrichtingen die niet meer worden gebruikt dienen te worden verwijderd, 
onbruikbaar te worden gemaakt of te worden afgedicht. Op deze wijze wordt eventuele 
verontreiniging van het grondwater via de oude bron voorkomen.  
 

 
 

Figuur 4 De werking van een onttrekkingsinrichting voor beregenen 
 
4.2.3.3 Bouwput- en sleufbemalingen, proefonttrekkingen 

Bij onttrekkingen voor bouwput- en sleufbemalingen en proefonttrekkingen gaat het om 
tijdelijke onttrekkingen. Zij kunnen nodig zijn in zowel gebieden met zoet als zout grondwater 
alsmede in bebouwd en landelijk gebied. Deze onttrekkingen zijn niet functiegebonden. 
Er gelden net als bij de zoute onttrekkingen voor industriële doeleinden geen bijzondere 
beperkingen. Een extra aandachtspunt bij de vergunningverlening vormt de mogelijke 
aanwezigheid van bodemverontreiniging. 
Voor tijdelijke onttrekkingen waarbij zoet grondwater wordt onttrokken, zijn er wel 
beperkingen. In de regel wordt bij grote onttrekkingen voorgeschreven dat het opgepompte 
grondwater gedeeltelijk moet worden geretourneerd. Dit ter behoud van de voorraad zoet water 
in de bodem of om verzilting te voorkomen. 
 
Gezien het veelal spoedeisende karakter van tijdelijke onttrekkingen, is gezocht naar 
mogelijkheden om deze zoveel mogelijk onder de algemene regels te laten vallen zonder dat 
zich ongewenste effecten voordoen. Tijdelijke onttrekkingen van zoet grondwater buiten 
kwetsbare gebieden vallen onder de algemene regels als het debiet ligt tussen 10 en 100 m3 per 
uur en er per kwartaal niet meer wordt onttrokken dan 3.000 m3. Bovendien mag de inrichting 
niet langer dan een half jaar in gebruik zijn.  
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Binnen kwetsbare gebieden liggen deze grenzen op maximaal 1.000 m3 per maand bij een debiet 
van maximaal 100 m3 per uur. Voor onttrekkingen die niet aan deze eisen voldoen, is altijd een 
vergunning nodig. Het beleid voor lozing van het grondwater is in de Beleidsnota emissie van het 
waterschap opgenomen. Voor tijdelijke onttrekkingen van zowel zout als zoet grondwater is in 
de algemene regels de eis opgenomen dat niet meer (en niet langer) grondwater wordt 
onttrokken dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de tijdelijke werkzaamheden. 
Buiten kwetsbare gebieden zijn alle tijdelijke onttrekkingen met een pompcapaciteit van meer 
dan 5 m3 per uur registratieplichtig.  
 

4.2.3.4 Onttrekkingen voor grondwatersaneringen 

Onttrekkingen voor bodemsaneringen bestaan in de regel uit een kortdurende bemaling voor het 
ontgraven van de verontreiniging en in veel gevallen aansluitend, een onttrekking voor het 
verwijderen van het verontreinigde grondwater. Het betreft tijdelijke onttrekkingen die overal 
kunnen voorkomen en daarom niet functiegebonden zijn. 
De normen voor registratieplicht, vergunningplicht en algemene regels voor deze categorie 
onttrekkingen zijn gelijk aan die voor de andere categorieën tijdelijke onttrekkingen. Het beleid 
ten aanzien van de vergunningverlening voor deze onttrekkingen is op hoofdlijnen ook 
vergelijkbaar. Er is echter wel een verschil als het gaat om het onttrekken van zoet grondwater. 
Het verbeteren van de bodem- en grondwaterkwaliteit staat bij grondwatersaneringen voorop. 
Het beschermen van het zoete grondwater speelt daarbij dan ook een minder belangrijke rol dan 
bij andere (tijdelijke) onttrekkingen. Ook bij deze categorie onttrekkingen voldoet in het 
algemeen de geldende regelgeving goed. Bij lozing van grondwater dient rekening gehouden te 
worden met de uitgangspunten in de Beleidsnota emissie van het waterschap. 
 

4.2.3.5 Overige onttrekkingen 

Onder de overige onttrekkingen wordt verstaan de onttrekkingen voor natuur, recreatieve en/of 
huishoudelijke doeleinden.  
 
Natuur 
De onttrekkingen voor natuur betreffen vooral de kwelbuizen in Zeeland zoals langs de zuidkust 
van Schouwen-Duiveland, Tholen, Zuid-Beveland en Walcheren voor verbetering van de 
oppervlaktewaterkwaliteit en kwantiteitsbeheer voor de natuurfunctie. Voor onttrekkingen 
binnen natuurgebieden wordt voor permanente onttrekkingen in principe geen vergunning 
verleend, uitgezonderd voor onttrekkingen ten behoeve van het verhogen van de 
natuurwaarden. In welke situaties kwelschermen kunnen worden toegestaan zal worden 
beschreven in een aparte nota van het waterschap. 
 
Huishoudelijke, recreatieve doeleinden en veedrenking 
Onttrekkingen voor huishoudelijke, recreatieve doeleinden en veedrenking zijn in de regel 
dermate klein (pompcapaciteit minder dan 5 m3 per uur en hoeveelheid minder dan 12.000 m3 
per jaar) dat deze veelal vrij zijn van registratie- en/of vergunningplicht, uitgezonderd binnen 
de kwetsbare gebieden. Binnen die gebieden ligt de registratie- en vergunningplicht voor deze 
categorie onttrekkingen, net als voor de overige categorieën permanente onttrekkingen, bij 0 m3 
per uur. Het betreft onttrekkingen die worden gebruikt voor het besproeien van tuinen of 
sportvelden en voor spoel- en/of waswater of het drenken van vee. In het algemeen hebben 
deze onttrekkingen geen noemenswaardige invloed op de voorraad (zoet) grondwater. Dit is 
onder andere gebleken uit een door de provincie in 2005 uitgevoerd onderzoek in de Kop van 
Schouwen. De effecten van kleine niet geregistreerde onttrekkingen zijn relatief klein te 
noemen. Onttrekkingen voor huishoudelijke doeleinden vinden overwegend plaats binnen 
bebouwd gebied. 
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4.2.4  Toezicht en handhaving  

Het toezicht en de handhaving op het grondwater vindt plaats op basis van prioriteiten zoals 
deze al eerder zijn vastgesteld. Dit betekent dat de nadruk in de eerste plaats ligt op vergunde 
situaties met veel of grote belangen en vergunde situaties in gebieden met zoetwater. 
 
Op basis van de te onderscheiden grondwateronttrekkingen betekent dit het volgende: 
• Industriële lozingen en grotere onttrekkingen worden jaarlijks zowel administratief als fysiek 

gecontroleerd. Naast de controle op de registratieplicht en de te ontvangen gegevens wordt 
de locatie ook elk jaar bezocht. Getracht wordt deze controles gelijktijdig uit te voeren. 

• De grootste categorie grondwateronttrekkingen is de onttrekking ten behoeve van de 
landbouw. Het gaat hierbij om zowel vergunningen, als het voldoen aan de algemene regels. 
De controle is in eerste instantie met name een administratieve controle (registratieplicht) 
die jaarlijks wordt uitgevoerd. De naleving hierop heeft een hoge prioriteit omdat op basis 
van deze gegevens een goed inzicht kan worden verkregen in het totaal van onttrokken 
grondwater en de gevolgen daarvan voor de betreffende gebieden. De locaties zullen 
wanneer daartoe aanleiding is vanuit de registratiegegevens dan wel meldingen van derden 
bezocht worden. 

• De onttrekkingen in het kader van bemalingen en saneringen worden op basis van de 
ontvangen meldingen voor het grootste deel gecontroleerd gelijktijdig met de controles in 
verband met de lozing van dat water op oppervlaktewater. Van belang hierbij is dat al in een 
vroegtijdig stadium van het werk de medewerker handhaving hierbij betrokken is. Op die 
wijze kan veelal voorkomen worden dat afwijkend, ten opzichte van het beleid, zaken 
worden uitgevoerd. Zo wordt ook achteraf handhavend optreden voorkomen. 

• Voor de overige onttrekkingen, waaronder bijvoorbeeld onttrekking voor beregening van 
voetbalvelden en golfterreinen, geldt dat ook hier het toezicht in de eerste plaats een 
administratieve controle zal zijn van de registratieverplichting. 

 
De opsporing van illegale onttrekkingen vindt plaats op basis van vermoedens en meldingen van 
de eigen dienst of derden. 
De te treffen handhavingmaatregelen worden uitgevoerd overeenkomstig het handhavingsbeleid 
dat hiervoor is vastgesteld. Dit betekent dat zowel bestuursrechtelijk, middels een last onder 
bestuursdwang of dwangsom, als strafrechtelijk, middels de bestuurlijke strafbeschikking, 
opgetreden wordt. 
 
4.2.5  Landelijk Grondwater Register  

Grondwateronttrekkingen die worden gemeld of waarvoor een vergunning wordt verleend 
worden geregistreerd in het Landelijk Grondwater Register (LGR). De gegevens in het LGR geven 
inzicht in de individuele vergunning of melding. De vergunning zelf (het feitelijke besluit) is niet 
opgenomen in het systeem. De gegevens over de daadwerkelijk onttrokken hoeveelheid geven 
inzicht in de omvang van de onttrekkingen in een bepaald gebied. Ook zijn deze gegevens de 
wettelijke en noodzakelijke basis voor het opleggen van de provinciale grondwaterheffing.  
 
De volgende gegevens worden geregistreerd in het Landelijk Grondwater Register:  

 Alle onttrekkingen waarvoor registratie dan wel meldingsplicht geldt; 

 Alle verstrekte vergunningen voor het onttrekken van grondwater en/of infiltreren van water; 

 De administratieve gegevens zoals naam, adres en woonplaats, vergunde hoeveelheden, 
kadastrale gegevens, doel waarvoor wordt onttrokken en dergelijke;  

 Technische informatie over de onttrekking zoals aantal bronnen, x- en y-coördinaten van de 
bronnen, pompcapaciteiten, daadwerkelijk onttrokken hoeveelheden, diepte van de 
onttrekking en dergelijken; 

 Geografische informatie zoals: bestuurlijke gemeente, waterschap, provincie, stroomgebied, 
beregeningsgebied, speciale gebieden waarvoor speciale vergunningsvereisten gelden. 
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Gegevens in het Landelijk Grondwater Register zijn voor diverse doeleinden te gebruiken. Onder 
andere per inrichting, per gebied, per doel kunnen gegevens worden verzameld en gebruikt voor 
onderzoek naar het grondwaterbeheer. Historische gegevens van onttrekkingen worden ook 
opgenomen in het Landelijk Grondwater Register. Het betreft onttrekkingen die gestopt zijn en 
voorgaande vergunningen en/of meldingen. Het register wordt gefinancierd door de 
gezamenlijke provincies. 

 
4.3 Peilbeheer oppervlaktewater 

Doel van het peilbeheer is het vastleggen van een peil dat zo goed mogelijk voldoet aan de 
functies -waaronder de grondwaterfuncties- binnen een gebied. Dit sluit aan bij de strategie om 
grondwater integraal onderdeel te laten zijn van het waterbeheer. 
Om invulling te geven aan de doelstellingen om de inrichting van het watersysteem mede te 
baseren op de kenmerken van grondwater, en grondwateroverlast en -onderlast tegen te gaan, 
houdt het waterschap bij zijn peilbeheer rekening met grondwater. Het peilbeheer is relevant 
voor het grondwaterbeheer, omdat daarmee (beperkt en indirect) invloed kan worden 
uitgeoefend op het grondwaterregime. Dit is mede afhankelijk van de grondsoort en 
aanwezigheid en het functioneren van ontwateringsmiddelen. 
 
Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) en Peilbesluit 
Het oppervlaktewaterpeil en het peilbeheer worden vastgelegd in peilbesluiten. Op grond van de 
Waterwet zijn waterschappen verplicht om peilbesluiten vast te stellen in de daarvoor door de 
provincie aangewezen gebieden. Waterschap Scheldestromen gebruikt het GGOR als 
toetsingskader en onderbouwing voor op te stellen nieuwe peilbesluiten. De analyse van het 
GGOR dient als middel om te komen tot formele vaststelling van het peilbeheer in het 
peilbesluit. Afgezien van partiële herziening van peilbesluiten, worden peilbesluiten vooral in 
het kader van een gebiedsgericht planproces (Planvorming Wateropgave) herzien. Hierin wordt 
in een open proces met alle belanghebbenden gekomen tot een goede afweging van de eisen die 
de verschillende ruimtelijke en waterhuishoudkundige functies (bijvoorbeeld landbouw en 
natuur) stellen aan het watersysteem (grond- en oppervlaktewater). 
 
Verdrogingsbestrijding 
Het GGOR is ook de basis voor het project Verdrogingsbestrijding, waarvoor de provincie 
initiatiefnemer is en waaraan het waterschap met betrokken natuurbeheerders een bijdrage 
levert.  
Voor gebieden met een specifieke grondgebruiksfunctie als bijvoorbeeld Natura 2000 en TOP-
lijstgebieden is een goed grondwaterbeheer van groot belang. Daarom is voor het grootste deel 
van deze gebieden vooruitlopend op peilbesluitherziening een apart GGOR opgesteld. Hierin is 
een afweging gemaakt van de eisen die de verschillende ruimtelijke en waterhuishoudkundige 
functies (bijvoorbeeld landbouw en natuur) stellen aan het watersysteem. Voor het realiseren 
van de optimale waterhuishoudkundige situatie van sommige natuurgebieden is in enkele 
gevallen een verdere functiegerichte uitwerking nodig. In dergelijke gevallen zullen de 
gebiedsprocessen moeten resulteren in een integraal maatregelenpakket voor het realiseren van 
het meest optimale grond- en oppervlaktewaterregime. 
 
Voor een nadere beschrijving van het beleid met betrekking tot peilbeheer, GGOR en 
peilbesluiten wordt verwezen naar de nota peilbeheer 2009 en het draaiboek PWO (planvorming 
Wateropgave), beide vastgesteld in het kader van het fusietraject van de Zeeuwse 
waterschappen. Grondwater en geohydrologie zijn aspecten die onlosmakelijk zijn verbonden 
met het peilbeheer. In bijlage 2 wordt nader ingegaan op het beleidskader voor GGOR en 
grondwater dat door de provincie is vastgelegd in het Omgevingsplan 2012-2018. 
 
Zoetwaterconservering 
Met betrekking tot zoetwaterconservering loopt op dit moment een project in Zeeuws-
Vlaanderen. Om de droogteschade voor de landbouw in dit gebied te beperken is in het gebied 
Paal in 2008 een proefproject gestart, waarbij belanghebbenden mede zorg dragen voor een 
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perceelsgericht peilbeheer, mede aan de hand van gerichte monitoring van grondwaterstanden. 
Op basis van de behaalde resultaten en opgedane ervaring zal uit de evaluatie in 2014 moeten 
blijken of en hoe dit project mogelijk geïmplementeerd kan worden op ruimere schaal, als 
aanvulling op het peilbeheer zoals vastgelegd in het peilbesluit.  
 
4.4 Advisering en samenwerking 

Het waterschap zorgt voor een optimale afstemming tussen nieuwe grondgebruikfuncties en het 
(grond)watersysteem zodanig dat grondwateroverlast en –onderlast zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. Hierbij werkt het waterschap samen met andere overheden en drinkwaterbedrijven 
maar vooral met gemeenten. Richting de gemeenten heeft het waterschap op het gebied van 
grondwaterbeheer vooral een adviesrol.  
 
Grondwatertaak van het waterschap bij de Watertoets 
In het kader van de watertoets brengt het waterschap in een zo vroeg mogelijk stadium van het 
planproces advies uit over de effecten van bouw- of projectontwikkelingsplannen op het 
oppervlaktewatersysteem. Door een goede locatiekeuze en een juiste inrichting (onder andere 
grondwaterneutraal bouwen) kunnen (grond)waterproblemen voorkomen worden.  
In de project- of bouwplannen moet worden geregeld dat de waterhuishouding naar behoren 
blijft functioneren. Grondwater wordt meegenomen in de watertoets.  
Daarbij geldt in principe dat er geen verandering mag optreden in:  
• de oorspronkelijke grondwaterstanden en –stromen in de omgeving; 
• situatie van kwel/wegzijging en daarmee samenhangend het zoet-zout grensvlak. 
Doel daarvan is dat er geen verslechtering optreedt in bestaande functies als gevolg van: 
• verdroging of vernatting (droogval/inundatie); 
• aan- of afvoerproblemen; 
• zettingen of (dijk)instabiliteit; 
• waterkwaliteit 
Bij schade aan aanwezige functies kan onder andere gedacht worden aan zettingschade aan 
bebouwing, afname van de onttrekkingmogelijkheden van zoet water voor de landbouw of 
(onomkeerbare) verdrogingschade aan natuur. Waar nodig moet met de initiatiefnemer nadere 
afspraken worden gemaakt over compenserende maatregelen en/of monitoring van te 
verwachten effecten.  
 
Waterschapsadvies bij Gemeentelijke Rioleringsplannen 
Gemeenten leggen hun beleidskeuzes over de invulling van grondwaterzorgplicht vast in het 
gemeentelijke rioleringsplan (GRP). De gemeente heeft daarbij de wettelijke verplichting om 
het waterschap advies te vragen over het concept GRP. Gemeenten dienen op basis van de Wet 
milieubeheer voor grondwaterproblemen, in het (verbreed) GRP inzicht te geven in de 
voorgenomen maatregelen voor de aanpak daarvan. In een grondwaterverordening kunnen 
gemeenten regels stellen voor het lozen van grondwater (en hemelwater). 
Op basis van kennis en ervaring zal het waterschap gemeenten adviseren bij het opstellen van 
het grondwaterdeel van het GRP. Begin 2013 zal het waterschap hiervoor een handreiking 
vaststellen, waarin onder andere de beleidsuitgangspunten ten aanzien van grondwater en 
hemelwater zijn opgenomen. Wij verwijzen hiernaar.  
 
Advies Stedelijk waterplan 
Een stedelijk waterplan is een gebiedsgericht plan, dat via een intensieve samenwerking tussen 
waterschap en gemeente tot stand komt. Het omvat thema’s en activiteiten rond waterbeheer 
die met elkaar samenhangen. De gemeenten nemen het initiatief om het waterplan op te stellen 
in samenwerking met het waterschap en eventueel andere belanghebbenden. Inmiddels hebben 
alle gemeenten in het beheergebied van het waterschap een vastgesteld stedelijk waterplan. In 
de planperiode van het Waterbeheerplan (2010-2015) wordt gewerkt aan een actualiseringslag.  
Grondwaterbeheer krijgt in de geactualiseerde stedelijke waterplannen een plaats. Het gaat 
hierbij om afspraken tussen gemeente en het waterschap over taakinvulling, te nemen 
maatregelen en samenwerking in het grondwaterbeheer vast te leggen. Hiermee ontstaat 
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overzicht en samenhang in de opgaven en de benodigde maatregelen om bestaande en 
toekomstige (grond)waterproblemen structureel en planmatig aan te pakken. Inzicht in de 
klachten over grondwateroverlast is daarbij van belang alsook de eventuele analyse daarvan en 
reeds gemaakte afspraken. In stedelijke waterplannen worden concrete afspraken over 
uitvoering en maatregelen inclusief financiën vastgelegd. 
 
Samenwerking gemeentelijk grondwaterloket 
De Waterwet brengt voor gemeenten een zorgplicht met zich mee op het gebied van 
grondwater. De zorgplicht houdt in dat gemeenten doelmatige maatregelen treffen in het 
openbaar gebied wanneer er sprake is van grondwateroverlast.  
Het gaat voornamelijk om grondwateroverlast die structureel nadelige gevolgen heeft voor 
bovengrondse functies. De zorgplicht houdt verder in dat de gemeente voor grondwateroverlast 
het eerste aanspreekpunt is voor bewoners. Het opzetten van een grondwaterloket is één van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de zorgplicht.  
 
Het grondwaterloket heeft enerzijds als functie informatievoorziening en anderzijds 
klachtenafhandeling. De informatievoorziening gaat voornamelijk over de werking van het 
grondwatersysteem, de gemeten grondwaterstanden en de taakverdeling bij het oplossen van 
problemen. Voor wat betreft klachtafhandeling zal de gemeente een eerste globaal onderzoek 
naar de klacht instellen en indien nodig de vraag doorspelen naar de juiste instantie, 
bijvoorbeeld het waterschap. Afhankelijk van de vraag werken gemeente, waterschap, provincie 
of het Rijk samen om de vraag te beantwoorden of het probleem op te lossen. Het is de taak van 
de gemeente hierover terug te koppelen naar de burger, zodat de burger één aanspreekpunt 
houdt. 
Indien de burger de klacht direct bij het waterschap uitzet wordt deze doorgegeven aan het 
(grond)waterloket bij de betreffende gemeente. Een uitzondering geldt voor klachten die direct 
gerelateerd zijn aan een vergunde of niet vergunde grondwateronttrekking of aan aanpassingen 
in het oppervlaktewaterpeil. In die gevallen behandelt het waterschap de klacht zelf. 
 
Een gezamenlijk streven van de betrokken partijen naar een doelmatige oplossing van 
knelpunten (grond)wateroverlast is van groot belang:  

 voor de burger, die het knelpunt ondervindt en direct gebaat is met een deskundig advies, 
maatwerk en/of oplossing; 

 voor de gemeente, gezien de wettelijke zorgplicht; 

 voor het waterschap, zodat passende maatregelen getroffen kunnen worden wanneer de 
grondwateroverlast is gerelateerd aan het oppervlaktewater peilbeheer. Daarnaast heeft het 
waterschap (en indirect ook de burger) er belang bij dat geen maatregelen worden getroffen, 
die een minder kostenefficiënt functioneren van de afvalwaterketen tot gevolg hebben. Een 
belangrijke doelstelling van het waterschap in dat verband is de afkoppeling van relatief 
schoon water (hemelwater of drainagewater) van het rioolafvoersysteem.  

Betrokkenheid van gemeente en provincie is van belang bij complexe situaties, waarbij een 
afweging gemaakt moet worden in de sfeer van de ruimtelijke ordening en/of waar het behoud 
of de ontwikkeling van natuurwaarden een rol speelt. Een praktijkvoorbeeld van een 
oplossingsgerichte en doelmatige samenwerking is het project waarin lokale knelpunten 
(grond)wateroverlast in de Kop van Schouwen werden aangepakt. 
 
Samenwerking en betrokkenheid waterschap bij grondwater gerelateerd onderzoek 
Op dit moment loopt er een aantal onderzoeksprojecten die verband houden met het 
veiligstellen, ontwikkelen en optimaal benutten van zoetwatervoorraden in de grond: 
• Freshmaker: een onderzoek op diverse locaties, Schouwen-Duiveland en Ovezande, naar de 

haalbaarheid (op perceelsniveau) van een nieuw ontwikkelde techniek voor horizontaal water 
winnen/infiltreren in zoute gebieden met uitbreiding van de zoetwatervoorraad als doel.  

• Waterhouderij Zuid Westelijk Delta: een (pilot)project op Schouwen-Duiveland en Walcheren 
waarin de hydrologische en bedrijfseconomische haalbaarheid wordt onderzocht van een 
nieuw concept, gericht op een grotere zelfvoorziening van water. Organiserende partijen zijn 
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InnovatieNetwerk en WINN (Waterdienst en Deltares). Naast het waterschap zijn provincie 
Zeeland, ZLTO en lokale ondernemers betrokken.  

• Praktijkonderzoek peilgestuurde drainage (onder andere WUR, proefboerderij Noord-
Beveland). 

• KREEK-teRUG: een actueel project van Deltares waarin wordt onderzocht hoe aangroei van 
een aanwezige zoetwaterlens bevorderd kan worden door vergroting van het infiltratiegebied 
(door verplaatsing van sloten die naast de kreekrug liggen). Ook hier staat een optimaal 
gebruik van grond- en oppervlaktewater centraal met als doel de regio klimaatrobuust te 
maken wat betreft droogte en zoutindringing en daardoor de (landbouw)economie te 
versterken.  

• Verzoeting/verzilting freatisch grondwater in de  provincie Zeeland: onderzoek in opdracht 
van de provincie naar klimaateffecten in de toekomst in relatie tot (het behoud van) de 
relatief dunne zoet waterlenzen in poldergebied.  

• Het Kustlaboratorium: project van Het Zeeuwse Landschap op Schouwen-Duiveland 
(Burghsluis) gericht op ontwikkeling van een zout gebied (voor aquacultuur, zoute natuur en 
kustverdediging) gelegen in een relatief zoete omgeving. Het zoute water moet zo goed 
mogelijk ingezet worden voor de nieuwe functies van het gebied, zonder dat de 
zoetwatervoorraad van de landbouw in de omgeving beperkingen ondervindt.  

 
Bij genoemde projecten gaat het om ingrepen in de geohydrologie op perceelsniveau maar soms 
ook (meer dan) lokaal. Betrokkenheid van het waterschap als regionaal waterbeheerder is 
daarbij van belang. Van meerdere onderzoeken kan in de nabije toekomst een evaluatie worden 
verwacht. 
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5 Ontwikkelingen en ambities op termijn  

5.1 Landelijke ontwikkelingen 

Hiervoor werd al aangegeven dat met de voorgenomen evaluatie van de Waterwet in 2014 en het 
vooruitzicht op een integrale Omgevingswet het bestuurlijk-juridisch kader met betrekking tot 
het (grond)waterbeheer de komende jaren zal wijzigen. In de Strategienota 2012-2017 is 
onderkend dat de Omgevingswet in de toekomst grote gevolgen kan hebben voor de 
instrumenten die het waterschap nu tot haar beschikking heeft om de verantwoordelijkheden te 
realiseren.  
 
Bestuursakkoord Water (BAW) 
Op grond van het Bestuursakkoord Water moeten vanuit een doelmatig waterbeheer het Rijk en 
de waterschappen worden gezien als dé uitvoerende overheden voor respectievelijk de 
rijkswateren en de regionale wateren. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van het gehele 
watersysteem, dus voor al het oppervlaktewater en grondwater en maken de keuzes die 
noodzakelijk zijn voor beheer en uitvoering.  
Wat betreft de regionale watersystemen is (en blijft) de provincie verantwoordelijk voor het 
vaststellen van doelen voor het waterbeheer en de daarbij behorende kaders, normen en het 
(strategisch) beleid. De provincie heeft op dit moment als (operationele) taak de 
vergunningverlening voor de onttrekking van grondwater voor de grote industrie, drinkwater en 
warmte-/koudeopslag. Het Bestuursakkoord Water geeft aan dat voor deze taken onderzocht 
moet worden of het zinvol is deze over te dragen en onder welke voorwaarden.  
 
Discussie over bevoegdheden 

De bevoegdhedendiscussie zal naar verwachting medio 2013 op landelijk niveau (IPO-UvW-VNG-
Rijk) plaatsvinden. Betrokken partijen zullen daar hun visie inbrengen: 
• Op rijksniveau is besloten het traject van de Structuurvisie Ondergrond (Strong) te verbreden 

naar de ondiepe ondergrond, waarin onder andere grondwater een belangrijke rol speelt. 
Het Rijk werkt in dat kader via een verkenningenstudie ook aan een beleidsnota grondwater. 
Naar verwachting wordt daarin aansluiting gezocht bij voorstellen/afspraken in het BAW, 
waarin twee bestuurslagen (Rijk en waterschap) een uitvoerende taak hebben in het 
(grond)waterbeheer.  

• Het IPO geeft in haar visie (IPO, 2012) aan niets te zien in een verdere overdracht van taken. 
In de argumentatie wordt daarbij vaak gewezen op de noodzaak van een integrale afweging 
van belangen (die verder reikt dan enkel het waterbeheer) en besluitvorming door de alge-
mene democratie3. Het IPO voorziet dat overdracht van bevoegdheden geen efficiencywinst 
oplevert.  

• De VNG heeft voor zover bekend nog geen visiedocument vastgesteld.  
• De Unie van waterschappen heeft op 25 januari 2013 een visie op het Grondwaterbeheer op-

gesteld, die als basis dient voor de discussie met andere partijen, die betrokken zijn bij het 
toekomstig grondwaterbeheer. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 

 
Op dit moment is niet duidelijk of en hoe op regionaal niveau het gesprek over 
taken/bevoegdheden met de provincie en de gemeenten kan worden aangegaan.  
Verschillende ontwikkelingen op het organisatorische vlak zijn gaande. Zo heeft de provincie 
recent een ambtelijke reorganisatie doorgevoerd en is de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) in-
middels een feit. 

                                            
3
 In principe kan een integrale belangenafweging ook tot uitdrukking komen in de kaderstelling door de provincie. De 

discussie zal zich vooral moeten richten op de doelmatigheid van de taakverdeling, zoals overeengekomen in het 
BAW. 
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Regionale uitvoeringsdienst (RUD) 
 

Landelijk wordt verder gewerkt om de vergunningverlening, toezicht en handhaving naar een 
hoger peil te brengen. Gekozen is voor bundeling van krachten door regionale samenwerking. 
Gemeenten, provincies en ook waterschappen en rijk brengen uitvoerende Wabo-taken onder in 
Regionale Uitvoeringdiensten (RUD's) en bundelen daarmee kennis, kunde en capaciteit. De 
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland gaat vanaf medio 2013 taken uitvoeren op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer. Ze doet dat in opdracht van de Zeeuwse 
gemeenten, de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen, die op deze manier invulling 
geven aan beleid op het gebied van de Rijksoverheid. De ontwikkeling van RUD’s is in volle gang. 
Vooralsnog is in de Waterwet bepaald dat het waterschap bevoegd is voor vergunningverlening, 
toezicht en handhaving van de daarin genoemde grondwatercategorieën. Op de website 
www.RUD-Zeeland.nl is meer informatie te vinden. 

 
5.2 Landelijke visie van waterschappen op grondwaterbeheer 

De visie van de waterschappen is een uitnodiging tot discussie die tot doel heeft als 
gezamenlijke overheden in nauwe samenwerking structureel werk te maken van een doelmatiger 
grondwaterbeheer.  
De gezamenlijke visie is ook van belang om te kunnen prioriteren in de diverse lopende trajecten 
en projecten van derden op gebied van grondwater.  
In de visie van de waterschappen wordt voor de toekomst een viertal mogelijke scenario’s 
voorzien, met het waterschap als ‘all-in operationeel (grond)waterbeheerder’ in de toekomst als 
‘stip op de horizon’. Voor de korte termijn wordt ingezet op het waterschap als volledig 
‘operationeel kwantitatief grondwaterbeheerder’. Dat wil zeggen dat de waterschappen naast 
de huidige taken de overige grondwateronttrekkingen (nu bij de provincies) er als taak bij 
krijgen. Voor een samenvatting van het Visiedocument wordt verwezen naar bijlage 5. 
 
5.3 Ambities en doelstellingen waterschap Scheldestromen 

Waterschap Scheldestromen deelt de landelijke visie van de waterschappen voor wat betreft de 
korte termijn (komende 5 jaar). Deze sluit goed aan bij recente bestuurlijke afspraken (BAW) en 
de op handen zijnde Omgevingswet. Door alle vergunning- en meldingplichtige regionale 
grondwateronttrekkingen (in hiermee verband houdende infiltraties) en de overige operationele 
taken (bijvoorbeeld monitoring) bij de waterschappen onder te brengen ontstaat een duidelijke 
scheidslijn tussen kaderstelling (rijk en provincie) en uitvoering (Rijkswaterstaat en 
waterschappen). Dit is een sterk argument in de discussie die met name met de provincie (IPO) 
moet worden gevoerd. 
 
De precieze implicaties van het langetermijnscenario zijn minder helder en vragen te zijner tijd 
om nadere beschouwing. In de Grondwatervisie van de Unie worden bij dit vergezicht onder 
andere de volgende aandachtspunten (nadelen) genoemd:  

 noodzaak herschikking huidige wettelijke verdeling van taken en instrumenten en 
financiering;  

 nieuwe complexe/niet doelmatige overdrachtsmomenten als inrichting openbare ruimte en 
riolering (gemeente) met grondwateroverlast/bodemverontreiniging/ruimtelijke 
ontwikkeling; 

 de aanpak van grondwater- en bodemverontreiniging is zeer kostbaar en het is complex 
externe kostendragers te vinden. De taak impliceert daardoor grote financiële risico’s. 

Of het waterschap op langere termijn voor zichzelf ook een taak ziet weggelegd in het 
grondwaterkwaliteitbeheer, zoals het langetermijnscenario voorziet, hangt mede af van de 
wijze waarop wordt omgegaan met genoemde financiële aspecten. Dit aspect speelt een 
belangrijke rol bij de beoordeling of dit scenario leidt tot een doelmatiger (grond)waterbeheer. 
 

http://www.rud-zeeland.nl/
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Vergunningverlening operationeel grondwaterbeheer 
Bij het accepteren van meldingen en het verlenen van vergunning voor het onttrekken van 
grondwater worden de uitgangspunten gehanteerd zoals die in de voorliggende beleidsperiode 
door de provincie Zeeland werden gehanteerd. Vooralsnog is er geen aanleiding om deze 
uitgangspunten aan te passen. Nieuwe landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. 
 
Grondwaterkwaliteit 
De grondwaterbeheertaak van het waterschap strekt zich nu niet uit tot het kwaliteitsbeheer.  
Wel is het zo dat de problematiek van verzilting en het efficiënt beheer van zoetwatervoorraden 
zowel een kwaliteits- als kwantiteitscomponent hebben. Op dat vlak zal er altijd een inspanning 
van het waterschap gevraagd worden in het operationeel grondwaterbeheer, het peilbeheer in 
de zin van advisering en samenwerking bij bijvoorbeeld onderzoek.  
Het kwaliteitsaspect speelt uiteraard ook een rol in de beoordeling van vergunningaanvragen 
voor infiltratie in de bodem. Eveneens kan in geval van bodemsanering (zie ook bijlage 2) de 
daarmee samenhangende grondwaterkwaliteit nooit helemaal los gezien worden van het totale 
(grond)watersysteem. Het waterschap heeft niet direct de ambitie een actieve rol te gaan 
spelen in het grondwaterkwaliteitsbeheer maar streeft waar mogelijk en nodig wel naar een 
optimale samenwerking met de provincie, gemeenten en andere betrokken partijen.  
 
Grondwater en peilbeheer 
Hoewel de Waterwet niet bij voorbaat uitsluit dat peilbesluiten ook betrekking kunnen hebben 
op grondwaterstanden is het niet de verwachting dat dergelijke peilbesluiten tot stand gebracht 
zullen worden. Daarvoor zijn de mogelijkheden tot gerichte peilregulering te beperkt. De 
ontwatering van percelen behoort tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Het waterschap 
heeft wel als (kern)taak door middel van een adequaat peilbeheer van het oppervlaktewater de 
juiste randvoorwaarden voor een optimale ontwatering te creëren. Dit betreft in de eerste 
plaats het operationele peilbeheer waarmee binnen bepaalde marges flexibel kan worden 
ingespeeld op zich voordoende hydrologische omstandigheden. Daarnaast stelt dit ook eisen aan 
de peilbesluiten waarin het na te streven peilbeheer wordt vastgelegd. Peilbesluiten worden 
normaal gesproken vastgesteld als sluitstuk van de Planvorming Wateropgave (PWO). Het is 
daarbij van belang te beschikken over goede basisgegevens. Met het oog op een optimale 
uitvoering van de Planvorming Wateropgave wordt in het kader van Kernregistratie 
Infrastructuur Oppervlaktewatersysteem (KIO) onder meer gebiedsgericht de ligging van drainage 
geïnventariseerd. Deze informatie is relevant voor een goede afstemming van ontwatering en 
afwatering/peilbeheer. Het waterschap heeft de ambitie deze inventarisatie van 
drainagegegevens gebiedsdekkend uit te voeren en door bijhouding daarvan te zorgen voor 
actuele informatie.  
 
Advisering bij ruimtelijke plannen of projecten van derden 
De afgelopen jaren is het waterschap met regelmaat zijdelings betrokken (geraakt) bij projecten 
waar het grondwateraspect direct dan wel indirect aan de orde was en bij de uiteindelijke 
vergunningverlening om een afweging van belangen vroeg of vraagt. Voorbeelden zijn de 
projecten Perkpolder, Waterdunen, het Zwin, Cavelot, Groote Duynen.  
Voor genoemde belangenafweging ontbrak het vaak aan een eenduidig beleidskader. Zo maakt 
de provincie met betrekking tot betreffende projecten een (eerste) afweging binnen het 
beleidskader voor ruimte en economie. De uitkomst daarvan is niet altijd direct inpasbaar 
binnen het beleidskader dat is vastgesteld voor het (grond)waterbeheer. Daar waar dit wringt 
dient nadrukkelijk afstemming te worden gezocht. Dat vraagt om een tijdige betrokkenheid van 
het waterschap zodat maatwerk kan worden geleverd. Waar nodig worden uitgangspunten en 
randvoorwaarden nader uitgewerkt en structureel vastgelegd. Specifiek beleid op dit vlak zal 
zich aan de hand van lopende projecten in de praktijk moeten ontwikkelen en bewijzen.  
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Voorop staat dat in projecten als hiervoor genoemd het grondwateraspect nadrukkelijk 
meegenomen dient te worden in de belangenafweging4.  
 
Belangrijk is ook dat het waterschap in een zo vroeg mogelijk stadium van een project5 in het 
overleg betrokken wordt en dat genoemde aspecten dan al wel benoemd zijn. In het 
waterbeheerplan is dit reeds als speerpunt geformuleerd. Te vaak is het zo dat geohydrologische 
effecten niet goed (kunnen) worden beoordeeld en dat de oplossing daarvan als sluitstuk wordt 
gezien. Wat betreft de inrichting, monitoring en compenserende maatregelen en het 
beheeraspect (bijvoorbeeld bij kwelvoorzieningen) moet vooraf goed worden uitgezocht wat 
maatschappelijk gezien de meest kostenefficiënte oplossing is. In principe zijn alle kosten voor 
de opdrachtgever/initiatiefnemer. Wie zorg draagt voor het beheer blijkt in de praktijk soms 
een lastig probleem. Vooralsnog blijft dit maatwerk waarbij de oplossing doelmatig en qua 
kosten maatschappelijk verantwoord moet zijn. 
 
Betrokkenheid bij grondwater gerelateerd onderzoek 
Het waterschap streeft er naar betrokken te zijn en blijven bij relevant praktijkgericht 
onderzoek dat betrekking heeft op verzilting en (zoet)waterconservering. Dit is ook relevant 
omdat het waterschap bij eventuele implementatie in de toekomst nauw betrokken zal zijn. 
Projecten als Freshmaker en KREEK teRug hebben betrekking op de lange termijn en zijn 
daarmee van belang voor de ontwikkeling van strategisch beleid door de provincie. Maar ook hier 
geldt dat door (vroegtijdige) betrokkenheid van het waterschap te verwachten knelpunten bij de 
vergunningverlening kunnen worden gesignaleerd of met welke andere bestuurlijk-juridische 
consequenties rekening gehouden moet worden. Het is dan wel van belang dat er vooraf goed 
inzicht is in de materie en de hydrologische effecten (positief of negatief) van bepaalde 
maatregelen bekend zijn. Dit voorkomt beleidsontwikkeling of besluitvorming op basis van 
inhoudelijk onjuiste gronden.  
 
Het waterschap kan op basis van onderzoek overwegen bepaalde maatregelen te stimuleren. Te 
denken valt aan peilgestuurde drainage waarvan verwacht wordt dat deze maatregel van belang 
is om negatieve gevolgen van klimaatwijziging in de toekomst enigszins te compenseren. Doel is 
het veiligstellen, ontwikkelen en optimaal benutten van zoet watervoorraden in kreekrug-
gronden, maar ook in de meer kwetsbare poldergebieden, nu en in de toekomst.  
 
Inzet van middelen 
Hiervoor genoemde doelen en ambities vragen om een adequate inzet van middelen. Dat 
betekent dat binnen de beschikbare formatie wordt ingezet op verdere kennisontwikkeling en   
–uitwisseling, onder meer met de provincie en gemeenten. Maar ook op landelijk niveau wordt 
afstemming gezocht en worden ontwikkelingen gevolgd. Voor een efficiënte taakuitvoering 
wordt gebruik gemaakt van nieuw ontwikkelde tools en applicaties (bijvoorbeeld 
Grondwatertoolbox) en de best beschikbare data (REGIS2, GeoTOP, Dinoloket, BRO).  
 
Tot op heden heeft het waterschap nooit zelf gebruik gemaakt van grondwatermodellen. Op dit 
moment wordt landelijk uitwerking gegeven aan het Deltamodel en het Nationaal Hydrologisch 
Instrumentarium (NHI). Het is de bedoeling dat ook de waterbeheerders daarvan gebruik gaan 
maken. Nu is nog niet te overzien of dit haalbaar en zinvol is. Er is wel goede reden om de 
(door)ontwikkeling te volgen en de benodigde input te leveren.  

                                            
4
 Het kan daarbij gaan om de verdeling van zoet-zout (mate waarin het brak- zoetgrensvlak verschuift of zoetwater-

voorkomens worden beïnvloed), of compenserende maatregelen nodig en mogelijk zijn (en zo ja welke), monitoring 
en beheer (bijv. in geval kwelbuizen als maatregel worden voorgesteld), neveneffecten als het risico van verzilting van 
oppervlaktewater etc. 
5
 Betrokkenheid is eigenlijk vanaf de initiatieffase gewenst, wat nog niet wil zeggen dat het waterschap daardoor 

direct mede-initiatiefnemer is! 
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Gegevensbehoefte is er ook bezien vanuit planvorming en beleidsontwikkeling. De gegevens zijn 
relevant voor de bouw en het kalibreren van hydraulische/hydrologische rekenmodellen. Ook is 
er behoefte aan een beter (en meer kwantitatief) inzicht in kwel- en infiltratiestroming 6, onder 
meer om gebiedsgericht een goede water- en stoffenbalans te kunnen opstellen.  
 
Grondwatermeetnet 
 

Grondwatermonitoring is op dit moment een (operationele) taak van de provincie maar komt 
mogelijk wel in aanmerking voor overdracht aan het waterschap. Bij de voorgenomen 
reorganisatie bij de provincie, per 1 januari 2013, is overdracht van het grondwatermeetnet 
(nog) niet meegenomen. Mocht het in de toekomst tot overdracht van deze taak of onderdelen 
daarvan komen, dan hecht de provincie er aan (mede)zeggenschap te houden over de inrichting 
van het meetnet omdat de meetgegevens nodig zijn voor de onderbouwing van het strategisch 
grondwaterbeheer. Het IPO ziet overigens mogelijkheden om uitvoerende taken die de provincie 
nu heeft, onder te brengen bij de RUD of aan derden uit te besteden. Vraag is of dat recht doet 
aan een heldere en efficiënte taakverdeling. Gezien de ervaring van het waterschap met de 
monitoring van het oppervlaktewater mag ervan uitgegaan worden dat ook een taak als 
grondwatermonitoring efficiënt kan worden uitgevoerd.  
Wanneer dit aan de orde is zal in het kader van het monitoringplan worden nagaan of het 
grondwatermeetnet voldoet om relevante beleidsvragen te kunnen beantwoorden en 
noodzakelijke modelberekeningen uit te kunnen voeren. Monitoring van het grondwaterregime 
op relevante locaties kan van nut zijn voor het operationeel peilbeheer (met name waar een 
flexibel peilbeheer wordt gevoerd of voorgesteld) maar ook voor toekomstgericht 
praktijkonderzoek of verbetering van de GGOR-methodiek. Uiteraard is effectmonitoring een 
belangrijk aspect bij grondwateronttrekkingen en -infiltraties en maakt soms ook deel uit van de 
vergunningvoorwaarden. Deze monitoring is doorgaans echter incidenteel van karakter en is of 
wordt geen onderdeel van het monitoringplan van het waterschap.  

 
Doelmatigheid voorop 
Het is de ambitie van het waterschap om conform de gemaakte afspraken van het BAW te 
functioneren als de regionale waterautoriteit. Dat moet vorm krijgen in een efficiënte 
taakuitvoering en organisatie, ook met betrekking tot het grondwaterbeheer. Dit geeft 
helderheid aan de burger. De betrokkenheid van het waterschap bij het grondwater is breed. 
Deze beleidsnota draagt ertoe bij deze betrokkenheid in al haar facetten en onderlinge 
samenhang in beeld te brengen. Verwacht mag worden dat dit een doelmatige ontwikkeling en 
uitvoering van beleid ten goede zal komen.  
Doelmatigheid moet ook voorop staan bij de samenwerking, die waar nodig en mogelijk, gezocht 
moet worden met partners in het grondwaterbeheer en bij een eventuele overdracht van taken 
of bevoegdheden.  
 

                                            
6
 In het kader van een afstudeerproject (met begeleiding vanuit het waterschap) zal in 2013 nadere uitwerking 

gegeven worden aan de behoefte aan en beschikbaarheid van goede gegevens betreffende kwel en infiltratie. 
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7 Begrippenlijst 

 
ACSG:      Adviescommissie Schade grondwater 
BAW:      Bestuursakkoord Water 2011 
BRO: Basisregistratie Ondergrond 
GeoTOP: Bovenste 30 meter van de Nederlandse ondergrond 
GRP:     Gemeentelijk rioleringsplan 
GGOR:     Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime  
IPO:      Interprovinciaal Overlegorgaan 
Keur:      Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2011 
KIO:     Kernregistratie Infrastructuur Oppervlaktewatersysteem 
KRW:     Kaderrichtlijn Water 
LGR:      Landelijk Grondwater Register 
NAP: Normaal Amsterdams Peil 
Onttrekken van grondwater:  Onttrekken van grondwater door middel van een 

onttrekkingsinrichting 
Onttrekkingsinrichting:  inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van 

grondwater 
OOR:      Optimaal Oppervlaktewater Regime 
PWO:      Planvorming Wateropgave 
UvW:      Unie van Waterschappen 
VNG:      Vereniging Nederlandse Gemeenten 
Watertoets: Het proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en 

de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt. 
Waterverordening:  Waterverordening Zeeland 2009 
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Bijlage 1 Gebiedsanalyse en beschrijving grondwatersysteem Zeeland  

Deze bijlage bevat aanvullend kaartmateriaal bij de beschrijving van de geohydrologie van 
Zeeland, gegeven in hoofdstuk 2.  
 
 

 
 
Figuur 5 Hoogteligging maaiveld Zeeland ten opzichte van NAP  

(bron: Algemeen Hoogtebestand Nederland) 
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Figuur 6 Ligging van kwel- en infiltratiegebieden in Zeeland (winterhalfjaar) 

Bron: REGIS2, TNO 
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Figuur 7 Diepteligging van het zoet-brak grensvlak 

Bron: REGIS2, TNO 
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Figuur 8 Ontstaansgeschiedenis Zeeland, vastgelegd in patroon van geulen en platen  

Bron: REGIS2, TNO 
 
Bovenstaande figuur geeft weer hoe zich door overstroming en getijdenwerking een patroon 
heeft ontwikkeld van zandige kreken/geulen en kleiige platen.  
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Figuur 9 Geohydrologisch profiel over Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland:  

B: voorkomen van zoet en brak grondwater, C: ligging van kreekruggen. 
Bron: REGIS2, TNO  
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Figuur 10 Grondwatersysteem typering provincie Zeeland volgens Oude Essink (2006) 
 
De volgende indeling naar grondwatersysteemtypen wordt gegeven in het onderzoeksrapport. 
‘Voorkomen en dynamiek van regenwaterlenzen in de provincie Zeeland (Deltares/TNO, 2009) 
 
 
Tabel 2 Kenmerken hoofdgebieden Provincie Zeeland.  

Hoofdklasse X is gebied met brak-zout grensvlak dieper dan 4 m - maaiveld  
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Bijlage 2 Afstemming op provinciaal grondwater gerelateerd beleid  

Deze bijlage gaat nader in op een aantal aspecten van het (strategisch) grondwaterbeleid van de 
provincie en afstemming daarop. Met de provincie is de inzet van het waterschap erop gericht te 
zorgen voor een goede kwaliteit en kwantiteit van het grondwater, afgestemd op de functies van 
het gebied. Wat de kwaliteit betreft is de instandhouding van de zoetwatervoorkomens een 
belangrijk aspect.  
Het is goed om hier eerst de taak van de provincie als grondwaterkwaliteitsbeheerder duidelijk 
te markeren en af te bakenen. De provincie is er verantwoordelijk voor dat het grondwater in 
Zeeland (uiterlijk in 2027) voldoet aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daartoe 
worden de ontwikkelingen in de zogenaamde KRW-grondwaterlichamen door middel van 
monitoring gevolgd. De KRW-grondwaterlichamen vallen grofweg samen met de gebieden waar 
zoet-brakgrens dieper ligt dan 5 m beneden NAP (zie figuur 8). Dat is het geval in de 
kreekgebieden, het duingebied op Schouwen en Walcheren en het dekzandgebied in Zeeuws-
Vlaanderen.  
 

 
 

Figuur 11 Grondwater kwetsbare gebieden en verdrogingsbestrijding 
(bron: Omgevingsplan Zeeland 2012-2018)  
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De chemische kwaliteit van de KRW-grondwaterlichamen wordt hoofdzakelijk bedreigd door 
diffuse bronnen. Terugdringing van deze bronnen wordt met landelijke regels geregeld. De 
provincie ondersteunt dit met onderzoek, voorbeeldprojecten en voorlichting. Lokaal kan de 
grondwaterkwaliteit beïnvloed worden door bodemverontreiniging. Met bodemsaneringen wordt 
de verontreiniging aangepakt. Het grondwater in de drinkwaterwingebieden wordt extra 
beschermd. Daartoe zijn de gebieden in de Milieuverordening aangewezen als 
grondwaterbeschermingsgebieden. 
 
Verzilting/Zoetwatervoorziening 
De beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw is een belangrijk aandachtspunt in het 
licht van een geleidelijk toenemende verzilting. In het beleid ligt de nadruk op het optimaal 
benutten van water dat van nature aanwezig is. Dat komt neer op het in stand houden of 
vergroten van de zoetwaterlenzen in de bodem. Onttrekkingen kunnen worden toegestaan als de 
aanvulling groter blijft dan de onttrokken hoeveelheid. In kwetsbare gebieden (aan grondwater 
gebonden natuurgebieden met bufferzone en de grondwaterbeschermingsgebieden, zie 
figuur 12) zijn nieuwe permanente onttrekkingen in principe niet toegestaan als deze significant 
negatieve effecten hebben. In de planperiode wordt de kaart met kwetsbare gebieden herzien. 
Omdat dit ook relevant is voor de Keurkaart (zie bijlage 3) brengt dit de nodige afstemming met 
zich mee tussen provincie en waterschap. 
 
Peilbeheer en GGOR 
De grondwaterstand en het oppervlaktewaterpeil moeten worden afgestemd op de functies in 
het gebied. Het waterschap werkt dit uit in een Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime 
(GGOR), als bouwsteen voor een nieuw te effectueren peilbesluit. Met het realiseren van de 
optimale drooglegging wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor een goede ontwatering en 
grondwaterregime. Ontwatering/drainage behoort tot de verantwoordelijkheid van de 
grondeigenaar/-gebruiker.  
Het peilbeheer is functiegericht, waarbij het huidige grondgebruik uitgangspunt is. Het 
peilbeheer is ook afhankelijk van het bodemtype. Het provinciaal kader voor GGOR maakt 
onderscheid naar schorgronden, zand- en plaatgronden, poelklei met veen, veengronden en 
ongerijpte gronden (zie figuur 12). Tabel 3 geeft het provinciale kader voor de uitwerking van 
het GGOR door de waterschappen aan in de vorm van een Optimaal Oppervlaktewater Regime 
(OOR), wat feitelijk neer komt op het optimale oppervlaktewaterpeil bij een bepaalde 
combinatie van bodem en functie.  
 

Tabel 3 Tabel met Optimaal Oppervlaktewater Regime (OOR) bij diverse bodem-functie 
combinaties (bron: Omgevingsplan Zeeland 2012-2018) 
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In het kader van de PWO geeft het waterschap nadere uitwerking aan de bodemfunctiekaart. Zo 
wordt waar mogelijk van een bodemkartering 1:10.000 uitgegaan van een meer verfijnde 
bodemkundige indeling, waarin verdroginggevoelige gronden en bodemtypen met veen beter 
worden weergegeven.  
 

  
 
Figuur 12 Bodemkaart ten behoeve van GGOR 

(bron: Omgevingsplan Zeeland 2012-2018) 
 

Verdrogingbestrijding bestaat voor een belangrijk deel uit realisatie van het GGOR in gebieden 
met de functie natuur. De verdrogingbestrijding concentreert zich op de TOP-gebieden, zoals 
aangegeven in figuur 11.  
 
In de loop van de planperiode van het Omgevingsplan kunnen beleidsmatige keuzes ten aanzien 
van gewenste ontwikkeling van zoetwatervoorraden en beïnvloeding van kwelstromen tot een 
aangepast kader voor het GGOR leiden. Dat is uiteraard relevant voor de uitwerking van het 
GGOR aan de herziening van de peilbesluiten.  
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Bijlage 3 Keurkaart Grondwater 

 

 
 
Figuur 13 Keurkaart Grondwater (2012) 
 
De huidige keurkaart geeft een overzicht van de kwetsbare gebieden die door de provincie zijn 
aangewezen en als zodanig ook op kaart zijn opgenomen in de Waterverordening (2009). De 
kaart zal in 2013 worden geactualiseerd. Verder zijn op deze kaart de zoetwatervoorkomens 
aangegeven.  
De zoetwatervoorkomens betreffen de gebieden waar de zoetwaterbel een dikte van 15 meter of 
meer of tot aan de hydrologische basis reikt. 
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Bijlage 4 Normentabel grondwateronttrekkingen 

 
In onderstaande tabel is het normenstelsel van registratie, algemene regels en de 
vergunningplicht weergegeven. 
 
Tabel 4 Normentabel operationeel beheer grondwateronttrekkingen 

REGIEM KWETSBAAR GEBIED  

 zoet zout 

Registratie Q > 0 m3/uur Q > 0 m3/uur 

Vergunningplicht Q > 0 m3/uur Q > 0 m3/uur 

Algemene regels (meldplicht i.p.v. 
vergunningplicht), alleen voor  

Q < 100 m3/uur en  
Q < 1.000 m3/maand en 

Q < 100 m3/uur en  
Q < 1.000 m3/maand en 

tijdelijke onttrekkingen duur < 6 maanden duur < 6 maanden 
   

 NIET KWETSBAAR GEBIED 

 Zoet Zout 

Registratie (meldplicht i.p.v. 
vergunningplicht) 

pompcapaciteit  
> 5 m3/uur  
Q < 12.000 m3/jaar 

pompcapaciteit  
> 5 m3/uur 
Q < 12.000 m3/jaar 

Vergunningplicht Q > 10 m3/uur of Q > 10 m3/uur of 
 Q > 1.000 m3/maand of  
 Q > 8.000 m3/jaar  Q > 30.000 m3/jaar 

Algemene regels (meldplicht  10 < Q < 100 m3/uur en 10 < Q < 100 m3/uur en 
i.p.v. vergunningplicht), alleen voor 
tijdelijke onttrekkingen 

Q < 3.000 m3/kwartaal 
en  
duur < 6 maanden 

Q < 15.000 m3/maand en 
Q < 30.000 m3/6 
maanden1 
en duur < 6 maanden 

   
   

Algemene regels (meldplicht i.p.v. 
vergunningplicht), alleen voor 
beregening uit zoetwaterbel- 

10 < Q < 60 m3/uur en 
Q < 3.000 m3/kwartaal 
en  

 

len >15 meter of zoetwaterbellen tot 
de geo-hydrologische basis 

Q < 8.000 m3/jaar 
 

 

   
1 Deze beperking geldt niet voor sleufbemalingen. 
 
Toelichting bij tabel 
Bij de normen voor vergunningplicht en de meldplicht voor algemene regels geldt voor Q = te 
onttrekken hoeveelheid grondwater per tijdseenheid. 
 
In de tabel staan de normen die gelden voor alle categorieën onttrekkingen. Registratie van een 
onttrekking in kwetsbaar gebied is altijd verplicht. In niet-kwetsbare gebieden is dat altijd het 
geval bij onttrekkingen waarmee per uur meer dan 5 m³ grondwater kan worden opgepompt.  
De interpretatie van de tabel wordt aan de hand van een voorbeeld geduid:  
Voor een onttrekking binnen kwetsbaar gebied is altijd een vergunning vereist tenzij het een 
tijdelijke onttrekking betreft die valt binnen de normen voor algemene regels (theoretische 
pompcapaciteit maximaal 100 m³/uur en onttrekking minder dan 1.000 m³/maand en 
onttrekking duurt korter dan 6 maanden).  
Op grond van het Waterbesluit is de meldplicht van toepassing op onttrekkingen waarvoor 
algemene regels en registratieplicht geldt. 
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Bijlage 5 Visie op grondwaterbeheer (Unie van Waterschappen) 

 

Grondwaterbeheer nu, straks en later 
Uitnodigende visie van de waterschappen 

 
[managementsamenvatting] 

 
Grondwaterbeheer wordt nog altijd gekenmerkt door een behoorlijke versnippering van taken,  
bevoegdheden en instrumenten. Daarbij komt dat er, bekeken vanuit het grondwaterbeheer, tal van  
ontwikkelingen zijn, die maken dat een herbezinning gewenst is. De waterschappen hebben een  
duidelijke visie op het toekomstig grondwaterbeheer. Deze is te onderscheiden in een visie voor  
zowel de korte als de lange(re) termijn. In de figuur is de plek weergegeven van de vier beschreven  
scenario’s. Elk van de toekomstbeelden heeft tot doel meer overzicht en helderheid te bieden in de  
bij het grondwaterbeheer relevante taken, bevoegdheden en instrumenten. De vier scenario’s  
positioneren het waterschap achtereenvolgens als: 
1. All- in operationeel (grond)waterbeheerder. Alle operationele taken op het gebied van grondwaterkwanti-

teit en -kwaliteit zijn in handen van de waterschappen. 
2. Netwerkpartner in de omgeving. Alle taken blijven zoals nu en de waterschappen zetten in op het met 

andere gebiedspartijen structureel formuleren van een gezamenlijke gebiedsvisie op het omgevingsbe-
heer (het grondwaterbeheer hieronder begrepen). 

3. Maatwerkpartner (gebiedsgericht). Alle taken blijven ongewijzigd en waar nodig worden in de regio 
maatwerkafspraken gemaakt voor zich aandienende vraagstukken. Afhankelijk van het vraagstuk wordt 
een optimale verdeling van taken en hierbij horende verantwoordelijkheden overeengekomen.  

4. Operationeel kwantitatief grondwaterbeheerder. In dit scenario krijgen de waterschappen naast de huidi-
ge operationele taken de overige grondwateronttrekkingen (de drie categorieën die nu bij de provincies in 
handen zijn) als taak erbij.  

 
De scenario’s 1 en 4 gaan uit van een overdracht van taken en bijbehorende bevoegdheden en  
instrumenten. Zij zijn echt inhoudelijk van aard. De scenario’s 2 en 3 zijn typische samenwerkingsscenario’s 
die, in de visie van de waterschappen, randvoorwaardelijk c.q. opmaat zijn voor de te  
realiseren inhoudelijke toekomstbeelden, waarin het verschuiven van taken en bevoegdheden de  
kern vormt. 
 
Visie op de korte termijn 
De waterschappen willen - in lijn met het Bestuursakkoord Water (BAW) - op korte termijn het  
bevoegde overheidsorgaan zijn voor alle vergunning- en meldingplichtige regionale  
grondwateronttrekkingen en hiermee verband houdende infiltraties in hun beheergebied (scenario  
4). Dit betekent dat voor het drietal categorieën waarvoor op dit moment de provincies op  
uitvoering gerichte bevoegdheden hebben (bodemenergie, grote industriële onttrekkingen en  
openbare drinkwaterwinning) deze taken overgaan naar de waterschappen. De kaderstelling blijft,  
gegeven de strategische rol van de algemene democratie enerzijds en het in het BAW 
overeengekomen ‘tweelagenmodel’ anderzijds, in handen van rijk en provincies. Hiermee is er maar  
één bevoegd gezag voor onttrekkingen en is er een betere scheiding tussen kaderstelling (provincie)  
en operationele taken (waterschap). In dit toekomstbeeld blijven de gemeenten belast met de  
uitvoering van de grondwaterzorgplicht. Het grondwaterkwaliteitsbeheer blijft hierbij vooralsnog bij  
provincies en gemeenten, niet in de laatste plaats vanwege de relatie met het bodembeheer. 
 
De visie sluit goed aan bij eerder in het kader van de Waterwet gestelde vooruitzichten, het toen al  
ingezette traject van overdracht van operationele grondwatertaken van provincie naar waterschap,  
de gemaakte afspraken in het BAW en de in ontwikkeling zijnde Omgevingswet. Voorstelbaar hierbij  
is dat eerst op regionaal niveau een bevoegdheidsverschuiving wordt overeengekomen, voordat een  
wijziging van de nationale wetgeving in beeld komt. Verder is denkbaar dat niet alle provinciale  
doelgroepen in één keer overgaan.  
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Visie op de lange(re) termijn 

Op de langere termijn zouden de waterschappen het all-in grondwaterbeheer willen voeren  
(scenario 1). In dit vergezicht zijn alle uitvoerende grondwatertaken – kwantitatief en kwalitatief – 
ondergebracht bij de waterschappen. Wat er aan uitvoerende taken nu nog bij de provincies en  
gemeenten ligt, gaat formeel-juridisch over naar de waterschappen, inclusief dus de gemeentelijke  
grondwaterzorgplicht. Kaderstelling vindt, ook weer vanwege het tweelagenmodel nog wel plaats  
door rijk en provincie. De gemeente houdt, gegeven haar positie dichtbij de burger, haar  
loketfunctie. In dit scenario vallen ook bodemlozingen en grondwatersaneringen binnen het  
bevoegdhedendomein van de waterschappen.  
 
De precieze implicaties van het vergezicht zijn nog niet allemaal even helder. Het exacte bereik moet  
nog duidelijk worden, verschillende varianten zijn denkbaar en bespreekbaar. Alleen al om die reden  
ligt de weg der geleidelijkheid voor de hand. Op weg naar de stip aan de horizon is een structurele  
samenwerking randvoorwaardelijk voor gezamenlijk vast te stellen doelen en te bereiken resultaten. 
En op deze weg willen de waterschappen de samenwerking met andere overheden intensiveren.  
  

  Figuur: grondwaterbeheervisie waterschappen voor de korte en de lange termijn 

 

 
 
Uitnodiging aan de medeoverheden 
De waterschappen willen de hier uiteengezette visie graag bespreken met de andere overheden om  
zo tot een gedragen lijn voor het toekomstige grondwaterbeheer te komen, waarin de verschillende  
beleidsvelden optimaal tot hun recht komen en waar gezamenlijk wordt gestreefd naar een zo hoog  
mogelijke mate van doelmatigheid.  
 
 
Unie van Waterschappen  
Den Haag, 25 januari 2013 

 


