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Voorwoord 

 

De actualisatie van het protocol gebiedsdossiers is uitgevoerd in samenwerking met de landelijke 

projectgroep gebiedsdossiers. Kort voor de afronding van dit rapport is, geheel onverwacht,  

Jos van Elk, de voorzitter van deze projectgroep, overleden. Jos heeft zich bijzonder ingezet voor de 

invoering van gebiedsdossiers. Hij was iemand die mensen bij elkaar wist te brengen en te 

enthousiasmeren voor een gezamenlijk doel. De voortvarende start die er inmiddels is gemaakt door de 

verschillende betrokken partijen is daar mede het resultaat van. 
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Rapport in het kort 

Evaluatie en actualisatie protocol gebiedsdossiers  

 

Het RIVM heeft het protocol voor gebiedsdossiers waterwinning bijgewerkt op basis van de ervaringen 

die provincies, waterbeheerders, gemeenten en drinkwaterbedrijven hiermee hebben opgedaan. Het 

Rijk zet dit instrument in als ondersteuning van het beleid waarmee de winning voor de 

drinkwatervoorziening wordt beschermd. Het Rijk vult daarmee ook de doelstellingen van de Europese 

Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) voor drinkwater in. 

 

In de eerste helft van 2010 zijn onder regie van het ministerie van VROM (thans ministerie van 

Infrastructuur en Milieu) landelijke afspraken gemaakt over het invoeren van gebiedsdossiers. Eén van 

de gemaakte afspraken is dat het bestaande protocol wordt geactualiseerd en verfijnd. Zo wordt in het 

herziene protocol onderscheid gemaakt naar de aard van de grondstof (grondwater-, oppervlaktewater- 

of oevergrondwaterwinning) om daarmee samenhangende problematiek aan te kunnen pakken. 

 

Gebiedsdossiers bevatten informatie die van belang is voor de kwaliteit van het grond- of 

oppervlaktewater dat wordt gewonnen voor de productie van drinkwater. De dossiers worden onder 

regie van de provincie opgesteld in samenwerking met alle partijen die bij de waterwinning zijn 

betrokken (waterbeheerders, gemeenten en drinkwaterbedrijven). Op basis van deze informatie worden 

mogelijke beschermingsmaatregelen ontwikkeld en in het dossier opgenomen. Deze maatregelen zijn 

erop gericht om verontreiniging te voorkomen (preventief beleid) en acute risico’s te beheersen. 

Vervolgens nemen de betrokken partijen, op basis van deze informatie, een besluit over de 

daadwerkelijk uit te voeren maatregelen. 

 

Trefwoorden: 

Gebiedsdossier, drinkwater, protocol, grondwaterwinning, oppervlaktewaterwinning, 

oevergrondwaterwinning 
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Abstract 

Review and update of the protocol for drinking water protection files 

 

The National Institute for Public Health and the Environment has updated the protocol for drinking 

water protection files (DWPF) using knowledge acquired by provinces, water boards, local authorities 

and drinking water companies based on actual experience. The Dutch government views DWFP as an 

instrument that complements the existing protection policy on drinking water abstractions. The DWFP 

support the implementation of Article 7 of the European Water Framework Directive (WFD). 

 

Under the direction of the Ministry of Public Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM, 

currently Ministry of Infrastructure and Environment), agreements were reached at the national level 

pertaining to the introduction of DWPF during the first half of 2010. One of points agreed upon is that 

the existing protocol is to be brought up to date and refined. Thereby, the updated protocol is to 

differentiate the type of abstraction (groundwater, surface water and river bank filtration) so that 

problems related to abstraction type can be addressed. 

 

Drinking water protection files contain relevant information on the water quality at abstraction sites. 

The DWPF are compiled at the provincial level of government (supervisory authority), with active 

input by all relevant stakeholders, such as water managers (provinces and water boards), drinking water 

companies and municipalities. The assembled information can be used to develop possible protection 

measures, which will be subsequently incorporated into the DWPF. These measures will focus on 

prevention (of pollution) and risk management. Based on the information in the DWPF, the relevant 

authorities/agencies will then collectively determine if and how these measures can be put into practice. 

 

Key words: 

Drinking water protection file, drinking water, protocol, groundwater, surface water, river bank 

filtration 
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1 Inleiding 

1.1 Landelijke afspraken gebiedsdossiers 

De overheid draagt zorg voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Een 

belangrijk onderdeel van deze zorg betreft de beschikbaarheid van bronnen en de bescherming daarvan 

tegen verontreiniging. De wettelijke basis voor deze zorg wordt gevormd door de Waterwet 

(implementatie Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)), de Wet milieubeheer en de Drinkwaterwet.  

 

Uit eerdere studies van het RIVM, Royal Haskoning en DHV kwam naar voren dat de invoering van de 

KRW voor wat betreft de bescherming van drinkwaterbronnen geen nieuwe opdracht neerlegt, maar dat 

de KRW dwingt om bestaand beleid actiever in te zetten (Wuijts et al., 2007).  

 

Het Rijk wil, ter ondersteuning van het beschermingsbeleid, het instrument van gebiedsdossiers 

waterwinning1 inzetten (zie ook Box 1.1). In het Nationaal Waterplan (december 2009) is hierover 

opgenomen dat het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Milieu) met de belanghebbende partijen 

nadere afspraken zal maken over de realisatie van gebiedsdossiers. 

 

Box 1.1 Definitie gebiedsdossier waterwinning 

 

 
 

Gedurende een aantal bijeenkomsten zijn tussen het Rijk en belanghebbende partijen afspraken 

gemaakt over de realisatie en toepassing van gebiedsdossiers bij het beheren van bronnen voor 

drinkwater. De afspraken zijn vastgelegd in een notitie (http://www.helpdeskwater.nl/). De afspraken 

zijn vervolgens op 26 mei 2010 geaccordeerd door het Directeuren Overleg Water en op 16 juni 2010 

ter kennisneming aan het NWO (Nationaal Wateroverleg) aangeboden. Daarmee zijn de afspraken 

bestuurlijk vastgesteld. 

1.2 Actualisatie protocol gebiedsdossier 2007 

Eén van de afspraken betreft de uniformiteit van de toegepaste methodiek bij het opstellen van een 

gebiedsdossier (zie ook Box 1.2, punt 6). Uitgangspunt voor het opstellen van het gebiedsdossier is 

het protocol zoals door het RIVM is opgesteld (Wuijts et al., 2007). Dit moet worden bijgewerkt met de 

ervaringen die inmiddels zijn opgedaan door verschillende provincies (Overijssel, Noord-Brabant, 

Drenthe en Utrecht). Daarnaast is er behoefte aan een nadere verfijning van het protocol per type 

winning (oppervlaktewater-, oevergrondwater- en grondwaterwinningen) en een vereenvoudigd 

                                                        
1 In dit rapport wordt het ‘gebiedsdossier waterwinning’ kortweg aangeduid als ‘gebiedsdossier’.  

In een gebiedsdossier wordt door de betrokken partijen informatie verzameld die van belang is voor de 

waterkwaliteit ter plaatse van de drinkwaterwinning voor de openbare drinkwatervoorziening. Op basis van 

deze informatie worden mogelijke beschermingsmaatregelen, gericht op preventie en risicobeheersing, 

ontwikkeld en in het dossier opgenomen. Vervolgens nemen de betrokken partijen – uitgaande van het 

gebiedsdossier – een besluit over de daadwerkelijk uit te voeren maatregelen. 

http://www.helpdeskwater.nl/


 

 

 

 

RIVM Rapport 609716002 8 

protocol voor zogenoemde niet-kwetsbare winningen.2 Afgesproken is dat de projectgroep deze 

evaluatie en nadere verfijning uitvoert na het vaststellen van de afspraken. 

 

Er is per type winning behoefte aan uniformiteit op het vlak van: 

 inhoud van het dossier, 

 aanpak van de analyse, 

 de te betrekken partijen, 

 actualiteit van het dossier, 

 termijn voor het opstellen van gebiedsdossiers. 

 

Uniformiteit ten aanzien van het werkproces wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Box 1.2 Afspraken realisatie en toepassing gebiedsdossiers voor winningen openbare drinkwatervoorziening 

 

 
 

                                                        
2 Niet-kwetsbare winningen zijn in deze context winningen in een goede toestand (toestandbeoordeling 

stroomgebiedbeheerplannen), die zijn gelegen onder beschermende kleilagen en/of winningen waar risicovolle activiteiten in de 

omgeving afwezig zijn. 

1. Doel en toepassing gebiedsdossier: Het gebiedsdossier geeft de betrokken partijen inzicht in de 

kwaliteitsrisico’s bij een winning, zodat de vereiste beschermingsmaatregelen kunnen worden 

getroffen. 

2. Reikwijdte: Het gebiedsdossier levert geen nieuwe juridische bevoegdheid, maar is wel mede gericht op 

het halen van een nieuw doel, namelijk de doelstellingen van de KRW. Dit doel is wel juridisch 

verankerd. Voor de uitvoering van maatregelen wordt gebruik gemaakt van bestaande instrumenten. 

3. Status en verankering: Het gebiedsdossier wordt conform het besluit van het Nationaal Wateroverleg 

(NWO) niet in een wettelijke regeling verankerd. In de regio zullen nadere bestuurlijke afspraken 

worden gemaakt over het opstellen van gebiedsdossiers en de uitvoering van maatregelen. Beleidsmatig 

wordt het gebiedsdossier verankerd in de Nota Drinkwater. 

4. Regierol: De regierol voor het opstellen van gebiedsdossiers voor (oever)grondwaterwinningen ligt bij 

de provincie. Voor oppervlaktewaterwinningen wordt een verdeling gemaakt tussen Rijkswaterstaat 

(RWS) en provincies. De taken voor het opstellen van een dossier zijn in beeld gebracht, evenals een 

verdeling daarvan over de betrokken partijen. 

5. Kosten: Alle betrokken partijen dragen bij aan het opstellen van de dossiers vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid. De regiehouder draagt de kosten voor het opstellen van het dossier zelf (10.000 

euro). De inzet van het drinkwaterbedrijf is van een vergelijkbare ordegrootte. 

6. Uniformiteit: Per type winning is er behoefte aan uniformiteit op het vlak van de inhoud en aspecten 

zoals aanpak, actualiteit en de te betrekken partijen. De projectgroep zal het in 2007 door het RIVM 

opgestelde protocol gebiedsdossiers evalueren, verfijnen en aanvullen met de inmiddels door provincies 

opgedane praktijkervaringen. 

7. Tijdpad en prioritering invoering: Voor de meest kwetsbare drinkwaterwinningen (137) wordt in 2012 

een gebiedsdossier opgesteld. Voor de overige winningen (111) wordt dat 2014. Voor deze categorie 

winningen wordt een vereenvoudigd gebiedsdossier ontwikkeld. 

8. Openbaarheid van gegevens: De drinkwatervoorziening in Nederland is aangemerkt als vitale 

infrastructuur. In afstemming met het NCTB (Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding) is 

afgesproken om de Leidraad uitwisseling gevoelige informatie als uitgangspunt te nemen voor het 

beschikbaar stellen van informatie. Gegevens van overheden vallen onder de Wet Openbaarheid van 

bestuur (WOB). 

9. Overige afspraken: De toepasbaarheid van deze afspraken voor industriële winningen moet nog worden 

bezien. 
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1.3 Werkwijze 

Deze actualisatie van het protocol gebiedsdossiers is uitgevoerd in samenwerking met de landelijke 

projectgroep gebiedsdossiers. De leden van de projectgroep zijn weergegeven in Bijlage 1.  

De volgende werkwijze is gevolgd: 

 Inventarisatie van ervaringen provincies met het werken met het protocol: waar liepen zij 

tegenaan? Welke lacunes zijn er en wat zijn verbeterpunten? De ervaringen van de provincies 

Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Utrecht zijn beschreven in Bijlage 2. 

 Evaluatie van het protocol (Figuur 1.1 uit Wuijts et al., 2007) door de projectgroep aan de hand van 

de volgende vragen: Welke onderdelen van het protocol zijn passend? Welke onderdelen worden 

gemist? Welke onderdelen kunnen weg?  

 De ervaringen en de evaluatie zijn verwerkt in het protocol (hoofdstukken 2, 3 en 4). Daarbij wordt 

naast de inhoud van het dossier zelf ook ingegaan op een aantal procesmatige aspecten rondom het 

opstellen van het gebiedsdossier waarvoor behoefte aan uniformiteit bestaat.  

 Voor niet-kwetsbare winningen is afgesproken dat kan worden volstaan met een vereenvoudigd 

protocol. Door VEWIN, Vitens en Waterbedrijf Groningen is aangegeven welke elementen een 

vereenvoudigd gebiedsdossier minimaal zou moeten bevatten. Deze suggesties zijn door de 

projectgroep overgenomen en in hoofdstuk 5 uitgewerkt. 

 Het concept-rapport is vervolgens besproken met de projectgroep. 

 

 

Figuur 1.1 Inhoudsopgave protocol gebiedsdossier 2007 (Wuijts et al., 2007) 

1.4 Status van het bijgewerkte protocol 

In dit rapport is het landelijk protocol gebiedsdossiers (Wuijts et al., 2007) bijgewerkt met de 

praktijkervaringen van verschillende provincies en Rijkswaterstaat. Het vervangt daarmee het protocol 

uit 2007.  

 

In het protocol voor oppervlaktewaterwinningen is ook de informatie uit het 

beschermingszonedocument van Rijkswaterstaat verwerkt. Dit betekent dat, wanneer van de 

betreffende innamepunten gebiedsdossiers beschikbaar zijn, de betreffende 

beschermingszonedocumenten hierin zijn overgegaan. 
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2 Gebiedsdossier grondwaterwinningen 

2.1 Inhoud dossier 

In Tabel 2.1 zijn puntsgewijs de inhoudelijke elementen weergegeven die gebiedsdossiers voor 

grondwaterwinningen zouden moeten bevatten. Verschillende concreet uitgewerkte voorbeelden zijn 

inmiddels beschikbaar (Drenthe, 2010; Fick et al., 2010; Boerefijn et al., 2010; Wuijts et al., 2007; Van 

den Brink et al., 2009). Aanbevolen wordt om hier vooral ook gebruik van te maken. 

 

Tabel 2.1  Inhoudelijke elementen gebiedsdossiers grondwaterwinningen 

Protocol Gebiedsdossier Grondwaterwinningen 

Hoofdstuk Bevat 

1. Samenvatting  Enkele kenmerken winning (aard, omvang, levering). 

 Rol en status gebiedsdossier. 

 Doelstellingen. 

 Analyse risico’s. 

 Mogelijke maatregelen. 

 Signaleringsdiagram mogelijke ondersteuning analyse (Figuur B2.1). 

2. Inleiding  Aanleiding: maatschappelijke relevantie en aanhakend op 

beleidsdoelstellingen: (1) landelijk: KRW, Nationaal Waterplan, 

Drinkwaterwet, Nota Drinkwater, (2) provinciaal: beleid en Pmv. 

 Doel, status en reikwijdte en gebruik van het gebiedsdossier.  

3. Beschrijving winning  Korte historie ontstaan winning, inclusief bescherming en 

winhoeveelheden (vergund en praktijk). 

 Ligging van het puttenveld (3-D). 

 Gebied dat voorzien wordt van drinkwater. 

 Beschrijving zuiveringsproces met per stap het doel beschreven.  

4. Waterkwaliteit  Toetsen kwaliteit winputten aan normen Waterleidingbesluit (100% 

en combinatie 75% en trends conform Grath et al. (2001)). 

 Toetsen kwaliteit waarnemingsputten voor toekomstige bedreigingen. 

Daarbij ook rekening houden met zogenaamde ‘emerging 

substances’. 

 Format data conform Aquo-standaard (http://www.idsw.nl/aquo-

standaard/). 

5. Beschrijving intrekgebied  Beschrijving van het intrekgebied en de beschermingszones: 

geohydrologie, geochemie mede op basis van een conceptueel model, 

zo veel mogelijk ondersteund door kaartmateriaal. 

 Inschatting van kwetsbaarheid van een winning voor verontreiniging. 

REFLECT-methodiek (zie Box 2.1) is hiervoor een mogelijkheid. 

 De toegepaste modelschematisatie bepaalt mede de berekende 

begrenzing van het grondwaterbeschermingsgebied. In het dossier 

kort beschrijven wat de uitgangspunten voor de berekening zijn.  

6. Ruimtegebruik intrekgebied  Beschrijving huidig landgebruik en ontwikkelingen, zo veel mogelijk 

ondersteund door kaartmateriaal.  

7. Emissiebronnen 1. Kaartinformatie (boven- en ondergrond) over puntbronnen, diffuse 

http://www.idsw.nl/aquo-standaard/
http://www.idsw.nl/aquo-standaard/
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Protocol Gebiedsdossier Grondwaterwinningen 

Hoofdstuk Bevat 

bronnen en lijnbronnen. 

2. Beschrijving met relevante achtergrondinformatie over activiteiten en 

stoffen die daarbij kunnen vrijkomen:  

o informatie provincie, gemeente(n): UBI’s oude verontreinigingen, 

bedrijvenbestand milieudienst incl. categorie indeling, rioleringen; 

o beheerders spoor, vaar- en autowegen: emissies lijnbronnen. 

8. Risicoanalyse  Risico’s in beeld brengen: analyse van de meetresultaten in 

combinatie met de fysieke kwetsbaarheid, de activiteiten aan 

maaiveld en ondergrondse risico’s (zoals rioleringen en oude 

verontreinigingen) in het intrekgebied. Voor het wegen van risico’s 

van oude bodemverontreinigingen zou de ‘Gelderse zeefmethodiek’ 

(Nijenkamp, 2009) kunnen worden gebruikt. 

 Aandacht voor monitoring: ontbreken er parameters die op grond van 

activiteiten/emissies wel gemeten zouden moeten worden? 

9. Ruimtelijke bescherming  Overzicht beschermingsbeleid en uitwerking in praktijk (ook 

aandacht voor handhaving) door rijk, provincie en gemeenten. 

Drinkwaterwet, Waterwet (grondwatervergunningen), Wet 

milieubeheer (Pmv, waterplannen), Wet ruimtelijke ordening 

(structuurvisies, bestemmingsplannen). 

 Borging risico’s in calamiteitenplannen. 

 Welke lacunes zijn er? 

10. Mogelijke maatregelen  Vertalen van kwaliteitsrisico’s en doelstellingen naar mogelijke 

maatregelen en verantwoordelijke partijen. Gebruik hiervoor het 

conceptueel model (H 5) en de risicoanalyse (H 8). 

 Besluitvorming over prioritering en uitvoering van maatregelen door 

verantwoordelijke partijen vindt daarna plaats en maakt geen deel uit 

van het gebiedsdossier (zie ook Box 2.2). 

Definities  Gehanteerde begrippen bij gebiedsomschrijvingen. 

 Definitie punt-, lijn- en diffuse bronnen. 

 Risico’s. 

 Etc. 

Referenties  Verwijzingen naar relevante informatiebronnen, studies. 
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Box 2.1 REFLECT (Laeven et al., 1999) 

2.2 Aanpak van de analyse 

In het gebiedsdossier wordt alle informatie verzameld en in samenhang geanalyseerd voor zover deze 

relevant is voor de waterkwaliteit ter plaatse van de winning. Deze informatie vormt de basis voor het 

ontwikkelen van maatregelen die specifiek zijn toegesneden op de waterkwaliteitsrisico’s ter plaatse. 

Een belangrijk dilemma voor grondwaterwinningen is echter dat risico’s aan maaiveld zich veelal niet 

één op één laten vertalen naar effecten op de grondwaterkwaliteit in de winputten. 

Maatregelen maaiveld versus grondwaterkwaliteit 

De kenmerken van het grondwatersysteem in het intrekgebied van een drinkwaterwinning bepalen hoe 

kwetsbaar een winning is voor verontreiniging door activiteiten aan maaiveld. Deze kwetsbaarheid kan 

worden getypeerd door de reistijden van het grondwater vanaf maaiveld tot de winputten, de spreiding 

daarvan en, gerelateerd daaraan, de aanwezigheid van slecht doorlatende lagen. De reistijd bepaalt in 

combinatie met de stofeigenschappen en de reactiviteit van de ondergrond in grote mate hoe lang het 

duurt voordat een antropogene stof vanaf maaiveld in de winputten terechtkomt, en – wanneer 

omzettingsprocessen een rol spelen – in welke vorm. De relatie tussen belasting of maatregelen aan 

maaiveld komt daarmee in veel gevallen vertraagd en/of afgevlakt tot uiting in de ruwwaterkwaliteit. 

Bij verschillende activiteiten kunnen vergelijkbare stofgroepen emitteren, denk bijvoorbeeld aan 

bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden toegepast en bij onkruidbestrijding op verhard 

oppervlak. Deze toepassingen kunnen via verschillende routes (directe inzijging, afspoeling van 

verhard oppervlak, effluentlozing van RWZI’s op (infiltrerend) oppervlaktewater) de 

grondwaterkwaliteit beïnvloeden. Hierdoor is de herkomst van stoffen niet altijd eenduidig. Dit geldt 

evenzo voor te nemen maatregelen aan maaiveld. De aanwezigheid van verontreinigende stoffen in 

REFLECT is een risicobeoordelingsmethodiek waarmee het totale risico van (verschillende vormen van) 

grondgebruik voor een grondwaterwinning kan worden geschat. Het gaat om relatieve risico’s waarmee 

ruimtelijke differentiatie inzichtelijk wordt gemaakt en waarmee een afweging kan worden gemaakt bij 

functieverandering (is er sprake van verbetering of verslechtering?). Binnen REFLECT heeft het risico 

betrekking op de kwaliteit van de grondstof voor de drinkwatervoorziening. Het risico wordt ingeschat door de 

kenmerken van de functie te combineren met de kenmerken ondergrond c.q. de kwetsbaarheid van de 

winning: 

 Kenmerken van de functie: een relatieve kans op een verontreiniging per type grondgebruik 

(functiegerelateerde belasting, gebaseerd op scores voor diffuse belasting, kans op calamiteiten en 

handhaafbaarheid). 

 Kwetsbaarheid: een relatieve score voor de fysische kwetsbaarheid van de winning op basis van de 

bodemopbouw, reistijden en reactiviteit van het afdekkend pakket – dit criterium geeft aan in welke mate 

het effect van een verontreiniging kan worden gereduceerd door processen tijdens de bodempassage, 

onder andere bepaald door de chemische samenstelling van de betreffende bodem. 

 

De toepassing van REFLECT binnen de gebiedsdossiers betreft het inzichtelijk maken van de fysische 

kwetsbaarheid als kenmerk van de winning, en het gebruik daarvan bij de beoordeling van de risico’s van 

potentiële verontreinigingen.  

 

Reflect is vooral bedoeld voor ‘eenvoudige’ situaties en geeft inzicht in het type risico en of er sprake is van 

een (kwalitatieve) verbetering of verslechtering. Het is daarmee voor gemeenten een handzaam instrument. 



 

 

 

 

RIVM Rapport 609716002 13 

normoverschrijdende concentraties geeft wel aan dat een winning kwetsbaar is en dat er een noodzaak 

is om maatregelen te treffen en gericht te kijken naar mogelijke activiteiten waarbij dergelijke stoffen 

vrij kunnen komen. De samenhang tussen activiteiten aan maaiveld, het geohydrologisch systeem, de 

verschillende verblijftijden en de ruwwaterkwaliteit is in Figuur 2.1 als conceptueel model 

weergegeven (Van den Brink et al., 2009; Ten Heggeler et al., 2010). Een conceptueel model, waarbij 

de verschillende boven- en ondergrondse activiteiten in het intrekgebied in samenhang met het 

grondwatersysteem worden beschreven, ondersteunt deze analyse en kan ook gebruikt worden bij de 

ontwikkeling en prioritering van maatregelen (WFD CIS, 2010; Spijker et al., 2009). 

 

Box 2.2 Bescherming van grondwaterbronnen voor drinkwater: wanneer ben je klaar? 

  

 

Een belangrijk gegeven bij het ontwikkelen van mogelijke maatregelen is het onderbouwen van de 

noodzaak daarvan. Immers, de huidige grondwaterkwaliteit in de winputten is een combinatie van de 

natuurlijke grondwaterkwaliteit met de effecten van vroegere activiteiten aan maaiveld. Aan de andere 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu hanteert als beleidsuitgangspunt dat de kwaliteit van de bronnen 

voor drinkwater dusdanig moet zijn dat het mogelijk is om met behulp van eenvoudige technieken 

betrouwbaar drinkwater te produceren (Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening, 1995). Daartoe 

wordt op grond van de Wet milieubeheer grondwaterbeschermingsbeleid gevoerd. Het beschermingsbeleid 

heeft tot doel het voorkomen van verontreiniging van het grondwater. Bestaande grondwaterverontreinigingen 

worden hiermee echter niet aangepakt. 

 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) (2000/60/EG) en de Grondwaterrichtlijn (2006/118/EG) geven een nadere 

invulling aan kwaliteitsdoelstellingen voor grondwater bestemd voor drinkwater. Lidstaten moeten passende 

maatregelen treffen om van het onttrokken water drinkwater conform de Drinkwaterrrichtlijn (98/83/EG) te 

kunnen bereiden, in eerste instantie met het bestaande zuiveringssysteem en op termijn met een reductie van 

de zuiveringsinspanning. Deze principes van ‘geen achteruitgang’ en ‘verbetering op termijn’ bij 

grondwaterwinningen maken deel uit van de toestandbeoordeling van grondwaterlichamen voor de 

KRW/Grondwaterrichtlijn. Voor de eerste toestandbeoordeling in Nederland is de grondwaterkwaliteit bij 

winningen, vanuit de gedachte dat het zuiveringssysteem bij grondwaterwinningen veelal beperkt van opzet is, 

voor antropogene stoffen getoetst aan de normen van het Waterleidingbesluit. Daarbij is de 

grondwaterkwaliteit zowel getoetst aan 100% (toets op huidige toestand) als aan 75% van de normwaarde 

(toets op risico achteruitgang). Door het ‘verminderen van de zuiveringsinspanning’ als primair doel los te 

laten wordt de KRW-doelstelling losgekoppeld van eventuele bedrijfsmatige overwegingen die een rol spelen 

bij de inzet van zuiveringsprocessen door een drinkwaterbedrijf.  

  

Met bovenstaande kaders kunnen ook de vragen worden beantwoord die aan de orde kwamen bij het 

ontwikkelen van beschermingsmaatregelen rondom winningen. 

 Wanneer is winning voldoende beschermd? Als de winning duurzaam beschermd is aan maaiveld en 

daarmee toekomstige achteruitgang van de grondwaterkwaliteit wordt voorkomen. 

 Wanneer zijn er voldoende maatregelen genomen? Als de winning in een goede toestand is en het risico 

op achteruitgang is weggenomen c.q. beheersbaar gemaakt. 

 Zijn de betrokken partijen dan klaar met de bescherming van drinkwaterbronnen? De bescherming van 

drinkwaterbronnen blijft bij het uitvoeren van ruimtelijk beleid altijd een punt aandacht, omdat er altijd 

weer nieuwe ontwikkelingen in een gebied aan de orde zullen komen. De intensiteit is echter veel lager 

dan bij winningen waar er risico’s op achteruitgang zijn geconstateerd. Een regelmatige actualisatie van 

het gebiedsdossier zorgt ervoor dat de winning op het netvlies blijft van de betrokken partijen. 
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kant zullen huidige risico’s aan maaiveld pas na verloop van jaren mogelijk tot veranderingen in 

ruwwaterkwaliteit leiden. De huidige grondwaterkwaliteit kan echter wel worden gebruikt om de 

risico’s aan te geven van bepaalde activiteiten en locaties in het intrekgebied op verontreiniging van het 

grondwater, omdat de huidige activiteiten aan maaiveld de toekomstige grondwaterkwaliteit in de 

winputten beïnvloeden. De noodzaak voor het nemen van maatregelen kan daarom worden 

onderbouwd vanuit de huidige ruwwaterkwaliteit en de huidige risico’s aan maaiveld. Deze werkwijze 

is in Overijssel toegepast (Ten Heggeler et al., 2010). De huidige ruwwaterkwaliteit is beschouwd als 

een ‘bewezen kwetsbaarheid’ voor antropogene beïnvloeding van de winning, terwijl de huidige 

risico’s het resultaat zijn van een theoretische analyse van de risico’s op basis van de kwetsbaarheid 

van de winning (REFLECT) en de kenmerken van de geïdentificeerde verontreinigingen. 

 

Figuur 2.1 Samenhang ruimtelijke functies en activiteiten en de ruwwaterkwaliteit in winputten 

2.3 Te betrekken partijen 

De direct bij de bescherming betrokken partijen zijn voor grondwaterwinningen het drinkwaterbedrijf, 

gemeenten in het intrekgebied, de provincie en eventueel de waterbeheerder (Rijkswaterstaat of 

waterschap), voor zover infiltratie van oppervlaktewater aan de orde is. Daarnaast zijn ook de partijen 

van belang die activiteiten uitvoeren c.q. ontwikkelen in het intrekgebied die van invloed kunnen zijn 

op de grondwaterkwaliteit. Voor het overleg met deze partijen vormt het gebiedsdossier de basis om 

het gesprek aan te gaan over risico’s en mogelijke maatregelen.  

 

Bij het opstellen van het gebiedsdossier draagt iedere partij vanuit de eigen verantwoordelijkheid 

informatie aan (Tabel 2.2) conform de landelijke afspraken gebiedsdossiers 

(http://www.helpdeskwater.nl/). Andere taken en verantwoordelijkheden zijn:  

 het actief participeren aan het opstellen van het dossier, het met de eigen organisatie afstemmen 

over de gewenste maatregelen en het bevorderen van intern draagvlak daarvoor; 

http://www.helpdeskwater.nl/
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 het in het kader van hun eigen planvorming besluiten over de maatregelen in het gebiedsdossier die 

onder hun verantwoordelijkheid vallen; 

 partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van hun maatregelen en bewaking daarvan.  

 

Tabel 2.2  Informatievoorziening gebiedsdossier 

Informatiebehoefte Aan te leveren door: Relevant voor: 

■grondwater,  

■oppervlaktewater, 

■oevergrondwater 

Kenmerken winning 

Ruwwatergegevens winning (voorbewerkt)3 Drinkwaterbedrijf Alle typen 

Kenmerken winning en zuiveringssysteem 

(wat zijn kwetsbaarheden) 

Drinkwaterbedrijf Alle typen  

Reistijden binnen intrekgebied Provincie/drinkwaterbedrijf Grondwater  

Waterbalans en variaties 

oppervlaktewatersysteem 

Waterbeheerder Oevergrondwater 

Oppervlaktewater 

Ruwwatergegevens grondwater Provincie (KRW-meetnet) (Oever)grondwater 

Ruwwatergegevens oppervlaktewater Waterbeheerder 

Drinkwaterbedrijf 

Oevergrondwater 

Oppervlaktewater 

Ligging beschermingszone RWS Waterdienst/Waterbeheerder Oppervlaktewater 

Kenmerken verontreinigingsbronnen 

Locaties puntbronnen4 en scores Gemeente/provincie (Oever)grondwater  

Locaties puntbronnen met emissies van 

stoffen (RWZI’s met achterliggend 

rioleringsgebied en industrie) 

RWS Waterdienst/Waterbeheerder 

Lozingsvergunningen en stoffenroutes 

www.emissieregistratie.nl  

 

(Oever)grondwater 

Ligging lijnbronnen Gemeente (riolering) 

Provincie (spoorwegen, snelwegen) 

Waterbeheerder (persriolen, overstorten) 

Alle typen 

Ligging diffuse bronnen en 

verspreidingsroutes naar grond- en/of 

oppervlaktewater 

Provincie/gemeente Alle typen 

Invulling beschermingsbeleid 

Bestemmingsplannen Gemeente (Oever)grondwater 

Omgevingsplannen Provincie Oevergrondwater 

Oppervlaktewater 

Waterbeheerplannen/Waterplannen Waterbeheerder/provincie Oevergrondwater 

Oppervlaktewater 

Calamiteitenplannen Spoor-, weg- en waterbeheerders, i.e., 

ProRail, waterschappen, Rijkswaterstaat, 

provincie, gemeenten 

Alle typen 

                                                        
3 In het gebiedsdossier wordt het resultaat van de data-analyse opgenomen en niet de data zelf. 
4 Voor grondwaterwinningen worden hiermee (historische) bodemverontreinigingen bedoeld. Voor oppervlaktewaterwinningen 

wordt met puntbronnen echter gerefereerd aan bijvoorbeeld effluentlozingen van RWZI’s. In dat geval moet ook het 

achterliggend gebied mee worden genomen omdat dit informatie geeft over de omvang en de aard van de lozing (bijdrage 

industrie bijvoorbeeld of veel stedelijk gebied met afspoeling verhard oppervlak (bestrijdingsmiddelen)). 

 

http://www.emissieregistratie.nl/
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2.4 Actualiteit van het dossier 

Het gebiedsdossier houdt haar waarde wanneer het voldoende regelmatig wordt bijgewerkt met 

relevante feiten en ontwikkelingen. De frequentie wordt onder andere bepaald door het 

uitvoeringsprogramma en de plancyclus van de KRW.  

De regiehouder bewaakt de voortgang van de uitvoering van de maatregelen door andere partijen en 

zorgt voor de verslaglegging daarvan. Deze verslaglegging hoeft geen deel uit te maken van het 

gebiedsdossier zelf. De frequentie is afhankelijk van het uitvoeringsprogramma, in beginsel is landelijk 

afgesproken om dit jaarlijks te doen. Het vaststellen van het effect van maatregelen maakt 

vanzelfsprekend wel deel uit van de actualisatie van het gebiedsdossier. Hierbij wordt de 

grondwaterkwaliteit in de winputten en de waarnemingsputten beoordeeld en gerelateerd aan de 

activiteiten in het intrekgebied. 

 

De regiehouder neemt initiatief (minimaal zesjaarlijks (KRW-cyclus) of zoveel vaker als relevant is) 

tot actualisatie van het gebiedsdossier. 

2.5 Mogelijke maatregelen 

Het gebiedsdossier maakt met het, op basis van doelstellingen en risico’s, benoemen van mogelijke 

maatregelen een brug naar de volgende fase: het maken van afspraken over uit te voeren maatregelen 

en de besluitvorming daarover bij de verschillende betrokken partijen. De provincies Overijssel en 

Noord-Brabant hebben deze afspraken in een apart uitvoeringsprogramma vastgelegd (Provincie 

Noord-Brabant, 2010a en b; Van den Brink en Ten Heggeler, 2010). De provincie Drenthe volgt 

dezelfde werkwijze en zal in 2011 de afspraken vastleggen in een apart uitvoeringsprogramma. 

Maatregelen kunnen betrekking hebben op de verschillende fasen van de beleidscyclus, afhankelijk van 

het geconstateerde risico. Ook een kennis-, organisatie- of beleidslacune in relatie tot de 

grondwaterkwaliteit wordt in dit verband gezien als een risico. Bij het ontwikkelen van maatregelen 

kan gedacht worden aan: 

 aanpak directe bronnen van verontreinigingen (puntbronnen, lijnbronnen, diffuse bronnen); 

 calamiteitenplannen, van drinkwaterbedrijf en regio; 

 vergunningverlening en handhaving bestaand beschermingsbeleid; 

 planologische bescherming op orde brengen; 

 bewustwording en voorlichting; 

 nog uit te voeren onderzoek; 

 evaluatie van het effect van maatregelen. 

 

Recent hebben de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel een gezamenlijk kader 

ontwikkeld waarmee de noodzaak van maatregelen bij winningen wordt onderbouwd (Van den Brink 

en Van Essen, 2010). Deze benadering gaat uit van een drietal invalshoeken: 

 huidige kwaliteit ruwwater; 

 actuele risico’s van activiteiten/inrichtingen aan maaiveld;  

 staat van de bescherming van de winning. 

Uiteraard speelt daarbij wel steeds de overweging of de mogelijke maatregelen zinvol en 

maatschappelijk verantwoord zijn. 
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Tabel 2.3 Beoordeling winningen vanuit drie invalshoeken om noodzaak van maatregelen vast te 

stellen (Van den Brink en Van Essen, 2010b) 

 Invalshoek 1 

(huidige kwaliteit ruwwater) 

Invalshoek 2 

(actuele risico’s) 

Invalshoek 3 

(staat bescherming) 

Locatie toetsing Winput Maaiveld Bestemmingsplan 

Structuurplan 

Toetsing aan: Waterleidingbesluit + BKMW Kwetsbaarheid Rijks- en provinciaal beleid  

Toetsnorm 100 en 75% (early warning) Relatief risico (1) doorwerking geborgd 

(2) voldoende bescherming door 

functies en voorschriften 

(3) voorgestane ontwikkelingen in 

lijn met drinkwaterbelang  

Wijze toetsen Expertanalyse kwaliteitsdata 2000-

2010 en trend in de toekomst bij 

voldoende lange meetreeksen. 

Beoordeling risicokaart Beoordeling plantekst en -kaart 

Achterliggende 

gedachten 

Zuiveringsinspanningen in beeld 

Maatregelen verlagen in principe 

deze inspanningen 

Betreft input grondwatersysteem 

input in balans brengen met 

drinkwaterbelang 

Ruimtelijk beleid bepalend voor 

grondgebruik 

Voorkomen nieuwe belastingen  

2.6 Termijn voor het opstellen van gebiedsdossiers 

Voor grondwaterwinningen ‘met een risico op achteruitgang’ zou, bij het opstellen van de volgende 

SGBP’en, bekend moeten zijn wat de kwaliteitsrisico’s zijn en welke maatregelen zullen worden 

uitgevoerd. Inventarisatie en afweging van maatregelen ten behoeve van de tweede planperiode van de 

KRW vindt respectievelijk plaats in 2013 en 2014. Dit betekent dat voor deze winningen het dossier 

uiterlijk in 2012 gereed zou moeten zijn (zie ook Box 1.2). De maatregelen uit de gebiedsdossiers 

kunnen dan worden opgenomen in de tweede serie SGBP’en (2015-2021).  
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3 Gebiedsdossier oppervlaktewaterwinningen 

3.1 Inhoud dossier 

In Tabel 3.1 zijn puntsgewijs de inhoudelijke elementen weergegeven die gebiedsdossiers voor 

oppervlaktewaterwinningen zouden moeten bevatten. Van de winning Heel is een concreet uitgewerkte 

voorbeeld beschikbaar (Wuijts et al., 2007 en Wuijts, 2008). Hierin is het beschermingszonedocument 

geïntegreerd. Met uitzondering van de Drentse Aa, zijn voor de innamepunten van oppervlaktewater 

beschermingszonedocumenten beschikbaar (DHV BV, 2007).  

 

Tabel 3.1  Inhoudelijke elementen gebiedsdossiers oppervlaktewaterwinningen. 

Protocol Gebiedsdossier Oppervlaktewaterwinningen 

Hoofdstuk Bevat 

1. Samenvatting  Enkele kenmerken winning (aard, omvang, levering). 

 Rol en status gebiedsdossier. 

 Doelstellingen. 

 Analyse risico’s. 

 Mogelijke maatregelen. 

 Signaleringsdiagram mogelijke ondersteuning analyse (Figuur B2.1). 

2. Inleiding  Aanleiding: maatschappelijke relevantie en aanhakend op 

beleidsdoelstellingen: (1) landelijk: KRW, Nationaal Waterplan, 

BKMW, Drinkwaterwet, Nota Drinkwater, (2) regionaal/provinciaal: 

waterbeheer- en omgevingsplannen. 

 Doel, status en reikwijdte en gebruik van het gebiedsdossier.  

3. Beschrijving winning  Korte historie ontstaan winning, inclusief belangrijke procesmatige 

kenmerken en capaciteiten (vergund en praktijk). 

 Ligging van de winning. 

 Gebied dat voorzien wordt van drinkwater. 

 Beschrijving zuiveringsproces met per stap het doel beschreven.  

4. Beschrijving watersysteem   Begrenzen analyse conform benadering Box 3.2. 

 Beschrijving belangrijkste hydrologische kenmerken: 

o waterbalans op hoofdlijnen; 

o beschrijven seizoensvariaties en gevolg voor waterbalans; 

o relatieve bijdrage van emissies, kwel en onttrekkingen 

tijdens verschillende afvoersituaties. 

 Toelichten aan de hand van figuren/kaartmateriaal waarmee interactie 

in beeld komt (conceptueel model). 

5. Ruimtegebruik rondom 

watersysteem 

 Beschrijving huidig landgebruik en ontwikkelingen, zo veel mogelijk 

ondersteund door kaartmateriaal.  

6. Emissiebronnen  Kaartinformatie over puntbronnen (RWZI’s met achterliggend 

rioleringsgebied), diffuse bronnen en lijnbronnen. 

 Beschrijving met relevante achtergrondinformatie over activiteiten, 

emissies en stoffen die daarbij kunnen vrijkomen. Per activiteit de 

relevante processen, emissieoorzaken, betrokken stoffen en 

(relatieve) sterkte emissiebron beschrijven. 
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Protocol Gebiedsdossier Oppervlaktewaterwinningen 

Hoofdstuk Bevat 

 Informatiebronnen:  

o waterbeheerplannen, KRW-brondocumenten; 

o www.emissieregistratie.nl; 

o provincie, gemeente(n): bedrijvenbestand milieudienst incl. 

categorie indeling; 

o informatie uit lozingsvergunningen. 

 Pas detaillering van de informatie aan op de studieschaal (Box 3.2). 

7. Directe acute risico’s voor de 

inname 

 Kaartinformatie beschermingszone5 (informatie uit 

beschermingszonedocument, indien beschikbaar). 

 Korte beschrijving risicovolle activiteiten binnen beschermingszone. 

Daarbij wordt gedacht aan: emissies, riooloverstorten, uitslag 

polderwater, bagger-, landbouw-, verkeers- en industriële activiteiten. 

 Overzicht daarbij betrokken partijen (inclusief contactpersonen en 

telefoonnummers/alarmnummer) (zie ook: Wuijts, 2008 en DHV, 

2007). 

8. Risico’s waterkwaliteit 

 

Deze analyse betreft de structurele risico’s voor de waterkwaliteit.  

Welke huidige en toekomstige probleemstoffen zijn er? 

 Toetsen kwaliteit ter plaatse van waterinname aan normen BKMW en 

signaleringswaarden Waterleidingbesluit over een periode van 

minimaal 5 jaar (100% en 75% in combinatie met signalering van 

trends conform KRW). Daarbij ook rekening houden met 

zogenaamde ‘emerging substances’. 

 Toetsen kwaliteit bovenstrooms (zie ook Box 3.2). 

 Format data conform Aquo-standaard (http://www.idsw.nl/aquo-

standaard/). 

Mogelijke herkomst probleemstoffen? 

 Risico’s in beeld brengen: analyse van de meetresultaten in 

combinatie met bovenstroomse activiteiten/emissiebronnen in het 

gebied. 

 Aandacht voor monitoring: ontbreken er parameters die op grond van 

activiteiten/emissies wel gemeten zouden moeten worden? 

9. Bescherming winning  Overzicht beschermingsbeleid en uitwerking in praktijk (ook 

aandacht voor handhaving) door rijk, waterbeheerders, provincie en 

gemeenten. Drinkwaterwet, Waterwet (waterbeheerplannen), Wet 

milieubeheer (omgevingsplannen), Wet ruimtelijke ordening 

(bestemmingsplannen). 

 Borging risico’s in calamiteitenplannen. 

 Welke lacunes zijn er? 

10. Mogelijke maatregelen  Vertalen van kwaliteitsrisico’s en doelstellingen naar mogelijke 

maatregelen en verantwoordelijke partijen. Gebruik hiervoor het 

conceptueel model (H 4) en de risicoanalyse (H 8). 

 Vervolgens worden in het vervolgtraject met betrokkenen onderlinge 

afspraken gemaakt over uit te voeren maatregelen, waarbij de 

mogelijke maatregelen worden beoordeeld op potentiële haalbaarheid 

                                                        
5 Calamiteiten binnen deze zone leiden tot acute risico’s voor de drinkwaterproductie. Gebruikelijke informatiekanalen volstaan 

tijdens deze situaties niet meer. 

http://www.emissieregistratie.nl/
http://www.idsw.nl/aquo-standaard/
http://www.idsw.nl/aquo-standaard/
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Protocol Gebiedsdossier Oppervlaktewaterwinningen 

Hoofdstuk Bevat 

en geprioriteerd. Hieruit resulteert een selectie van voorgestelde 

maatregelen, die de verantwoordelijke partijen inbrengen bij het 

opstellen van de beheerplannen. In het kader van de beheerplannen 

vindt nog een bredere afweging plaats voor het gehele beheergebied. 

Deze stap maakt geen deel uit van het gebiedsdossier (zie ook  

Box 3.1).  

Definities  Gehanteerde begrippen bij gebiedsomschrijvingen. 

 Definitie punt-, lijn- en diffuse bronnen. 

 Risico’s. 

 Etc. 

Referenties  Verwijzingen naar relevante informatiebronnen, studies. 

3.2 Aanpak van de analyse 

In het gebiedsdossier wordt alle informatie verzameld en in samenhang geanalyseerd voor zover deze 

relevant is voor de waterkwaliteit ter plaatse van de winning. Deze informatie vormt de basis voor het 

ontwikkelen van maatregelen die specifiek zijn toegesneden op de waterkwaliteitsrisico’s ter plaatse. 

 

Begrenzing  

Eén van de discussiepunten tijdens het maken van de landelijke afspraken voor gebiedsdossiers vormde 

de begrenzing die zou moeten worden aangehouden bij het opstellen van gebiedsdossiers voor 

oppervlaktewaterwinningen. In het protocol gebiedsdossiers (Wuijts et al., 2007) is als uitgangspunt 

gehanteerd dat de kwaliteit van oppervlaktewaterwinnningen in principe wordt beïnvloed door het 

gehele bovenstrooms gelegen deel van het stroomgebied. Aangezien de mogelijkheden tot het direct 

treffen van maatregelen beperkt is tot de landsgrenzen, is de begrenzing vervolgens ingeperkt tot het 

nationale deel van het bovenstrooms gelegen deel van het stroomgebied. Daarbij is echter wel de 

waterkwaliteit bij de landsgrenzen meegenomen in de analyse van probleemstoffen. 

Grensoverschrijdende probleemstoffen konden op deze manier in beeld worden gebracht.  

 

Bij de evaluatie van het protocol bleken er twee bezwaren aan deze aanpak te kleven: 

 Een meer gedetailleerde analyse van de samenstelling en omvang van emissiebronnen is wenselijk. 

Dat is niet haalbaar voor het gehele bovenstrooms geleden stroomgebied. 

 De mogelijkheden voor analyse en aanpak van bovenstrooms gelegen emissiebronnen nemen af 

met toenemende afstand van het innamepunt. Informatie is niet altijd even toegankelijk en andere 

overheden zijn verantwoordelijk.  

In deze bijwerking van het protocol is daarom een nadere invulling gegeven aan de begrenzing van 

gebiedsdossiers voor oppervlaktewaterwinningen. De benadering zoals gekozen bij het opstellen van 

het gebiedsdossier Andijk, heeft hiervoor model gestaan (zie ook Box 3.2). 
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Box 3.1 Bescherming van oppervlaktewater voor drinkwater: wanneer ben je klaar? 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu hanteert als beleidsuitgangspunt dat de kwaliteit van de bronnen 

voor drinkwater dusdanig moet zijn dat het mogelijk is om met behulp van eenvoudige technieken 

betrouwbaar drinkwater te produceren (Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening, 1995). Daartoe zijn 

op grond van de Wet milieubeheer richt- en streefwaarden opgesteld betreffende de kwaliteit van 

oppervlaktewater bestemd voor drinkwater (BKMW). De waterbeheerder is verantwoordelijk voor het 

handhaven van deze kwaliteitsnormen.  

 

Het Waterleidingbesluit bevat naast normen voor parameters in drinkwater, ook signaleringswaarden voor 

stofgroepen in de grondstof. Drinkwaterbedrijven monitoren de kwaliteit van het ingenomen water op de 

aanwezigheid van een groot aantal stoffen met behulp van screeningstechnieken. Voor oppervlaktewater vindt 

dit, vanwege de aard van de grondstof, frequenter plaats dan voor grondwater. Het aantreffen van een piek 

boven de signaleringswaarde brengt een keten van activiteiten in beweging:  

 nader onderzoek (om welke stof gaat het)  stopzetten inname  toxicologische beoordeling  treffen 

van maatregelen. Deze maatregelen variëren van directe maatregelen zoals het inzetten van alternatieve 

bronnen of het aanspreken van de lozer tot langere termijn maatregelen zoals het opstellen van normen of het 

aanpassen van de zuivering. De status van signaleringswaarden is dus signalerend, activerend en in tweede 

instantie beoordelend. Zij maken deel uit van het toetsingskader voor de drinkwaterbedrijven en het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu.  

 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) (2000/60/EG) geeft een nadere invulling aan kwaliteitsdoelstellingen voor 

oppervlaktewater bestemd voor drinkwater. Lidstaten moeten passende maatregelen treffen om van het 

onttrokken water drinkwater conform de Drinkwaterrrichtlijn (98/83/EG) te kunnen bereiden, in eerste 

instantie met het bestaande zuiveringssysteem en op termijn met een reductie van de zuiveringsinspanning. 

Deze principes van ‘geen achteruitgang’ en ‘verbetering op termijn’ zijn voor Nederland verwerkt in de 

methode van richt- en streefwaarden in het BKMW. Aangezien de parameters die zijn opgenomen in het 

BKMW voor de drinkwaterfunctie niet meer representatief zijn voor de probleemstoffen anno 2009 (Wuijts et 

al., 2009) wordt in de gebiedsdossiers ook getoetst aan de signaleringswaarden van het Waterleidingbesluit. 

Daarbij wordt de waterkwaliteit zowel getoetst aan 100% (toets op huidige toestand) als aan 75% van de 

normwaarde in combinatie met een toenemende trend (toets op risico achteruitgang). Door het ‘verminderen 

van de zuiveringsinspanning’ als primair doel los te laten wordt de KRW-doelstelling losgekoppeld van 

eventuele bedrijfsmatige overwegingen die een rol spelen bij de inzet van zuiveringsprocessen door een 

drinkwaterbedrijf.  

  

Met bovenstaande kaders kunnen ook de vragen worden beantwoord die aan de orde kwamen verschillende 

overleggen rondom gebiedsdossiers. 

 Wanneer is het gebiedsdossier een succes? Als de risico’s nu en in de toekomst voor de winning in beeld 

zijn gebracht en bij alle betrokken partijen bekend zijn en worden meegenomen in de ontwikkeling en 

uitvoering van plannen. De achteruitgang van de waterkwaliteit wordt daarmee voorkomen. 

 Wanneer zijn er voldoende maatregelen genomen? Als de winning in een goede toestand is en het risico 

op achteruitgang is weggenomen cq. beheersbaar gemaakt. 

 Zijn de betrokken partijen dan klaar met de bescherming van drinkwaterbronnen? De bescherming van 

drinkwaterbronnen blijft bij het uitvoeren van ruimtelijk beleid altijd een punt aandacht, omdat er altijd 

weer nieuwe ontwikkelingen in een gebied aan de orde zullen komen. De intensiteit is echter veel lager 

dan bij winningen waar er risico’s op achteruitgang zijn geconstateerd. Een regelmatige actualisatie van 

het gebiedsdossier zorgt ervoor dat de winning op het netvlies blijft van de betrokken partijen. 
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Aandacht voor definities 

De eerste ervaringen met het opstellen van gebiedsdossiers hebben geleerd dat verschillende 

betekenissen worden toegekend aan begrippen als risico’s, puntbronnen, lozingen en bronnen in het 

algemeen. Geconstateerd is dat dit enerzijds wordt veroorzaakt door de aard van de winning 

(grondwater of oppervlaktewater) maar anderzijds ook door de organisatie die de begrippen bezigt. Zo 

verstaat de waterbeheerder onder een bron een emissie op het watersysteem terwijl een 

drinkwaterproducent hiermee haar grondstof aanduidt. Aanbevolen wordt expliciet te zijn in de 

gekozen definities en dit ook als apart hoofdstuk op te nemen in het gebiedsdossier. 

 

Box 3.2 Begrenzing gebiedsdossier oppervlaktewaterwinning Andijk 

3.3 Te betrekken partijen 

De direct bij de bescherming betrokken partijen zijn voor oppervlaktewaterwinningen het 

drinkwaterbedrijf, de waterbeheerder van het betreffende oppervlaktewater (Rijkswaterstaat of 

waterschap), gemeenten in de directe omgeving van het innamepunt (binnen de beschermingszone), de 

provincie en, indien van toepassing, het waterschap dat verantwoordelijk is voor direct bovenstrooms 

gelegen zijtakken/-kanalen en emissiebronnen. Daarnaast zijn ook de partijen van belang die 

activiteiten uitvoeren c.q. ontwikkelen in de omgeving van de winning van invloed zijn op de kwaliteit. 

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan scheepvaart, landbouwgebieden die afwateren op het 

oppervlaktewater, overstorten en overslag van materialen. Voor het overleg met deze partijen vormt het 

gebiedsdossier de basis om het gesprek aan te gaan over risico’s en mogelijke maatregelen.  

 

Bij het opstellen van het gebiedsdossier draagt iedere partij vanuit de eigen verantwoordelijkheid 

informatie aan (zie ook Tabel 2.2) conform de landelijke afspraken gebiedsdossiers 

(http://www.helpdeskwater.nl/). Andere taken en verantwoordelijkheden zijn:  

 het actief participeren aan het opstellen van het dossier, het met de eigen organisatie afstemmen 

over de gewenste maatregelen en het bevorderen van intern draagvlak daarvoor; 

 het in het kader van hun eigen planvorming besluiten over de maatregelen in het gebiedsdossier die 

onder hun verantwoordelijkheid vallen; 

 partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van hun maatregelen en bewaking daarvan.  

Het innamepunt Andijk ligt aan het IJsselmeer. Het IJsselmeer wordt voornamelijk gevoed door de Rijn en de 

Overijsselse Vecht. Bij het opstellen het gebiedsdossier voor de winning Andijk zijn ten aanzien van de 

begrenzing de volgende keuzes gemaakt:  

 Binnen de beschermingszone in het oppervlaktewater worden alle relevante activiteiten geïnventariseerd 

en beschreven. De beschermingszone is het gebied waarin calamiteiten een direct risico voor de inname 

van water voor de drinkwatervoorziening vormen. Daartoe behoort ook het aangrenzende landoppervlak, 

voor zover daar activiteiten plaatsvinden met risicocontouren die binnen de beschermingszone vallen. 

 Voor het gehele IJsselmeer worden de potentiële structurele bedreigingen van de waterkwaliteit 

beschreven (scheepvaart, delfstoffenwinning, spuiregime Afsluitdijk, etc.) en mogelijke stoffen die 

daarbij vrijkomen. Buiten de beschermingszone worden niet alle individuele emissiebronnen beschreven, 

maar worden bedreigingen in algemene termen behandeld.  

 Het stroomgebied van de Rijn. Buiten het IJsselmeer, maar binnen het stroomgebied waarin de 

waterwinning zich bevindt, is de ontwikkeling van de waterkwaliteit eveneens onderwerp van het 

gebiedsdossier. Gebruik wordt gemaakt van al aanwezige data (onder andere meetpunt Lobith). Er vindt 

geen beschrijving plaats op het niveau van individuele activiteiten. 

  

http://www.helpdeskwater.nl/
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3.4 Actualiteit van het dossier 

Het gebiedsdossier houdt haar waarde wanneer het voldoende regelmatig wordt bijgewerkt met 

relevante feiten en ontwikkelingen. De frequentie wordt onder andere bepaald door het 

uitvoeringsprogramma en de plancyclus van de KRW.  

De regiehouder bewaakt de voortgang van de uitvoering van de maatregelen door andere partijen en 

zorgt voor de verslaglegging daarvan. Deze verslaglegging hoeft geen deel uit te maken van het 

gebiedsdossier zelf. De frequentie is afhankelijk van het uitvoeringsprogramma voor de winning, in 

beginsel is landelijk afgesproken om dit jaarlijks te doen. Het vaststellen van het effect van maatregelen 

maakt vanzelfsprekend wel deel uit van de actualisatie van het gebiedsdossier. Hiervoor vormt de 

analyse van de waterkwaliteit de basis (H 7 en 8 van het gebiedsdossier, zie ook Tabel 4.1). 

 

De regiehouder neemt initiatief (minimaal zesjaarlijks (KRW-cyclus) of zoveel vaker als relevant is) 

tot actualisatie van het gebiedsdossier. 

3.5 Mogelijke maatregelen 

Het gebiedsdossier maakt met het, op basis van doelstellingen en risico’s, benoemen van mogelijke 

maatregelen een brug naar de volgende fase: het maken van afspraken over uit te voeren maatregelen 

en de besluitvorming daarover bij de verschillende betrokken partijen. Maatregelen kunnen betrekking 

hebben op de verschillende fasen van de beleidscyclus, afhankelijk van het geconstateerde risico. Ook 

een kennis-, organisatie- of beleidslacune wordt in dit verband gezien als een risico. Bij het 

ontwikkelen van maatregelen kan gedacht worden aan: 

 aanpak directe bronnen van verontreinigingen (puntbronnen, lijnbronnen, diffuse bronnen); 

 calamiteitenplannen, van drinkwaterbedrijf en regio; 

 vergunningverlening, handhaving en informatie uitwisseling puntlozingen; 

 kwalitatieve uitwerking waterakkoorden; 

 planologische bescherming op orde brengen, bijvoorbeeld ten aanzien van beschermingszones; 

 aanpassingen in het toelatingsbeleid, zoals het operationaliseren van de Beslisboom Water; 

 inbreng analyse probleemstoffen in internationale rivierenoverleggen; 

 inbreng analyse probleemstoffen in (inter)nationale normstellingskaders; 

 bewustwording en voorlichting; 

 nog uit te voeren onderzoek; 

 evaluatie van het effect van maatregelen. 

3.6 Termijn voor het opstellen van gebiedsdossiers 

Voor oppervlaktewaterwinningen zou, bij het opstellen van de volgende SGBP’en, bekend moeten zijn 

wat de kwaliteitsrisico’s zijn en welke maatregelen zullen worden uitgevoerd. Inventarisatie en 

afweging van maatregelen ten behoeve van de tweede planperiode van de KRW vindt respectievelijk 

plaats in 2013 en 2014. Dit betekent dat voor deze winningen het dossier uiterlijk in 2012 gereed zou 

moeten zijn (zie ook Box 1.2). De maatregelen uit de gebiedsdossiers kunnen dan worden opgenomen 

in de tweede serie SGBP’en (2015-2021). 
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4 Gebiedsdossier oevergrondwaterwinningen 

Oevergrondwaterwinningen zijn een bijzondere categorie grond- én oppervlaktewaterwinningen. 

Oevergrondwater bestaat uit oppervlaktewater met een bijmenging van 10-90% gebiedseigen 

grondwater. Door langdurige bodempassage (meer dan 18 weken) heeft het water een aantal gunstige 

eigenschappen van grondwater verkregen. De nazuivering is hiermee in overeenstemming. Het 

grondwaterlichaam waaruit wordt onttrokken, functioneert als onderdeel van het zuiveringsssysteem en 

zal daarom op dezelfde wijze moeten worden geregistreerd en beschermd als grondwateronttrekkingen 

die niet worden beïnvloed door oppervlaktewater. Verontreinigingen in het oppervlaktewater zullen 

zich echter vrijwel altijd (onderbreking van de infiltratie is niet mogelijk!) in afgevlakte vorm in het 

onttrokken water manifesteren. De bron, oppervlaktewater, zal dus naast de algemene 

milieudoelstellingen, dusdanig van kwaliteit moeten zijn dat ter plaatse van de onttrekking wordt 

voldaan aan de doelstellingen voor drinkwater.  

 

Het oppervlaktewater dat infiltreert in de richting van de oevergrondwaterwinning moet voldoen aan de 

richt- en streefwaarden van het BKMW voor oppervlaktewater dat is bestemd voor drinkwater. 

Daarnaast zijn de signaleringswaarden van het Waterleidingbesluit (zie ook Box 3.1) van toepassing. 

Rondom de winning wordt grondwaterbeschermingsbeleid gevoerd op grond van de Wet milieubeheer.  

Het protocol gebiedsdossier voor oevergrondwaterwinningen is een combinatie van de protocollen voor 

grondwaterwinningen en oppervlaktewaterwinningen. De elementen zijn weergegeven in Tabel 4.1. 

 

Voor wat betreft de onderwerpen: 

 aanpak van de analyse, 

 te betrekken partijen, 

 actualiteit van het dossier, 

 mogelijke maatregelen, 

wordt verwezen naar de uitwerking in de betreffende paragrafen in hoofdstuk 2 en 3. 

 

De planning voor het opstellen van gebiedsdossiers voor oevergrondwaterwinningen is landelijk 

gesteld op 2012 om zo maatregelen op te kunnen nemen in de volgende SGBP’en (zie ook Box 1.2).  
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Tabel 4.1 Inhoudelijke elementen gebiedsdossiers oevergrondwaterwinningen 

Protocol Gebiedsdossier Oevergrondwaterwinningen 

Hoofdstuk Bevat 

1. Samenvatting  Enkele kenmerken winning (aard, omvang, levering). 

 Rol en status gebiedsdossier. 

 Doelstellingen. 

 Analyse risico’s. 

 Mogelijke maatregelen. 

 Signaleringsdiagram mogelijke ondersteuning analyse (Figuur B2..1). 

2. Inleiding  Aanleiding: maatschappelijke relevantie en aanhakend op 

beleidsdoelstellingen: (1) landelijk: KRW, Nationaal Waterplan, 

BKMW, Drinkwaterwet, Nota Drinkwater, (2) regionaal/provinciaal: 

waterbeheer- en omgevingsplannen, Pmv. 

 Doel, status en reikwijdte en gebruik van het gebiedsdossier.  

3. Beschrijving winning  Korte historie ontstaan winning, inclusief belangrijke procesmatige 

kenmerken en capaciteiten (vergund en praktijk), bescherming. 

 Ligging van het puttenveld (3-D). 

 Gebied dat voorzien wordt van drinkwater. 

 Beschrijving zuiveringsproces met per stap het doel beschreven.  

4. Beschrijving 

oppervlaktewatersysteem en 

intrekgebied grondwater 

Oppervlaktewatersysteem 

 Begrenzen analyse oppervlaktewater conform benadering Box 3.2. 

 Beschrijving belangrijkste hydrologische kenmerken: 

o waterbalans op hoofdlijnen; 

o beschrijven seizoensvariaties en gevolg voor waterbalans; 

o relatieve bijdrage van emissies, kwel en onttrekkingen 

tijdens verschillende afvoersituaties. 

 Toelichten aan de hand van figuren/kaartmateriaal waarmee interactie 

in beeld komt (conceptueel model). 

Grondwater 

 Beschrijving van het intrekgebied en de beschermingszones: 

geohydrologie, geochemie mede op basis van een conceptueel model, 

zo veel mogelijk ondersteund door kaartmateriaal. 

 Inschatting van kwetsbaarheid van de winning voor verontreiniging. 

REFLECT-methodiek (zie Box 2.1) is hiervoor een mogelijkheid. 

 De toegepaste modelschematisatie bepaalt mede de berekende 

begrenzing van het grondwaterbeschermingsgebied. In het dossier 

kort beschrijven wat de uitgangspunten voor de berekening zijn. 

5. Ruimtegebruik rondom 

oppervlaktewatersysteem en 

binnen intrekgebied winning 

 Beschrijving huidig landgebruik en ontwikkelingen, zo veel mogelijk 

ondersteund door kaartmateriaal.  

6. Emissiebronnen  Kaartinformatie over puntbronnen (RWZI’s met achterliggend 

rioleringsgebied), diffuse bronnen en lijnbronnen op watersysteem, 

maar ook binnen intrekgebied (UBI’s oude verontreinigingen, 

rioleringen). 

 Beschrijving met relevante achtergrondinformatie over activiteiten, 

emissies en stoffen die daarbij kunnen vrijkomen. Per activiteit de 

relevante processen, emissieoorzaken, betrokken stoffen en 

(relatieve) sterkte emissiebron beschrijven. 
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Protocol Gebiedsdossier Oevergrondwaterwinningen 

Hoofdstuk Bevat 

 Informatiebronnen:  

o waterbeheerplannen, KRW-brondocumenten; 

o www.emissieregistratie.nl; 

o provincie, gemeente(n): UBI’s oude verontreinigingen, 

bedrijvenbestand milieudienst incl. categorie indeling, 

rioleringen; 

o informatie uit lozingsvergunningen; 

o beheerders spoor-, vaar- en autowegen: emissies 

lijnbronnen. 

 Pas detaillering van de informatie aan op de studieschaal (Box 3.2). 

7. Directe risico’s voor de 

inname 

 Kaartinformatie directe omgeving infiltratiezone (zie ook Box 4.1). 

 Korte beschrijving risicovolle activiteiten binnen beschermingszone. 

Daarbij wordt gedacht aan: emissies, riooloverstorten, uitslag 

polderwater, bagger-, landbouw-, verkeers- en industriële activiteiten. 

 Overzicht daarbij betrokken partijen (inclusief contactpersonen en 

telefoonnummers/alarmnummer) (zie ook: Wuijts, 2008 en DHV, 

2007). 

8. Risico’s waterkwaliteit 

 

Deze analyse betreft de structurele risico’s voor de waterkwaliteit.  

Welke huidige en toekomstige probleemstoffen zijn er? 

 Toetsen oppervlaktewaterkwaliteit ter plaatse van infiltratie aan 

normen BKMW en signaleringswaarden Waterleidingbesluit over een 

periode van minimaal vijf jaar (100% en 75% in combinatie met 

signalering van trends conform KRW). Daarbij ook rekening houden 

met zogenaamde ‘emerging substances’. 

 Toetsen oppervlaktewaterkwaliteit bovenstrooms (zie ook Box 3.2).  

 Toetsen kwaliteit winputten aan normen Waterleidingbesluit (100% 

en 75% en trends conform Grath et al. (2001)). 

 Format data conform Aquo-standaard (http://www.idsw.nl/aquo-

standaard/). 

Mogelijke herkomst probleemstoffen? 

 Risico’s in beeld brengen: analyse van de meetresultaten in 

combinatie met bovenstroomse activiteiten/emissiebronnen in het 

gebied. 

 Aandacht voor monitoring: ontbreken er parameters die op grond van 

activiteiten/emissies wel gemeten zouden moeten worden? 

9. Bescherming winning  Overzicht beschermingsbeleid en uitwerking in praktijk (ook 

aandacht voor handhaving) door rijk, waterbeheerders, provincie en 

gemeenten. Drinkwaterwet, Waterwet (grondwatervergunningen, 

waterbeheerplannen), Wet milieubeheer (Pmv, omgevingsplannen), 

Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen). 

 Borging risico’s in calamiteitenplannen. 

 Welke lacunes zijn er? 

10. Mogelijke maatregelen  Vertalen van kwaliteitsrisico’s en doelstellingen naar mogelijke 

maatregelen en verantwoordelijke partijen. Gebruik hiervoor het 

conceptueel model (H 4) en de risicoanalyse (H 8). 

 Vervolgens worden in het vervolgtraject met betrokkenen onderlinge 

afspraken gemaakt over uit te voeren maatregelen, waarbij de 

http://www.emissieregistratie.nl/
http://www.idsw.nl/aquo-standaard/
http://www.idsw.nl/aquo-standaard/
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Protocol Gebiedsdossier Oevergrondwaterwinningen 

Hoofdstuk Bevat 

mogelijke maatregelen worden beoordeeld op potentiële haalbaarheid 

en geprioriteerd. Hieruit resulteert een selectie van voorgestelde 

maatregelen, die de verantwoordelijke partijen inbrengen bij het 

opstellen van de beheerplannen. In het kader van de beheerplannen 

vindt nog een bredere afweging plaats voor het gehele beheergebied. 

Deze stap maakt geen deel uit van het gebiedsdossier (zie ook Box 

3.1).  

Definities  Gehanteerde begrippen bij gebiedsomschrijvingen. 

 Definitie punt-, lijn- en diffuse bronnen. 

 Risico’s. 

 Etc. 

Referenties  Verwijzingen naar relevante informatiebronnen, studies. 

 

Box 4.1 Begrenzing directe omgeving infiltratiezone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calamiteiten in de directe omgeving van de infiltratiezone leiden tot acute risico’s voor de 

drinkwaterproductie. Gebruikelijke informatiekanalen volstaan tijdens deze situaties niet meer. Voor 

oevergrondwaterwinningen zijn in de waterbeheerplannen geen beschermingszones aangewezen. De omvang 

van het gebied waarvoor directe risico’s in beeld worden gebracht, moet dus bij het opstellen van het 

gebiedsdossier worden vastgesteld. Hiervoor zouden dezelfde uitgangspunten als voor de beschermingszones 

bij oppervlaktewaterwinningen kunnen worden aangehouden (Benoist, 2006): 

 Voor stilstaande wateren is het uitgangspunt dat de beschermingszone gelijk is aan de zone rondom het 

innamepunt ter grootte van het maximaal ingenomen volume gedurende de gewenste reactietijd van  

6, 9 of 12 uur. 

 Voor innamepunten uit stromende wateren is de afgelegde weg tijdens maatgevende afvoer gedurende de 

gewenste reactietijd van 6 uur veelal bepalend voor de grootte van de beschermingszone stroomopwaarts. 

 Voor stilstaande wateren is de mogelijke invloed van wind meegenomen (windkracht 6 gedurende 6 uur). 

 De grootte van de beschermingszone is voorts mede bepaald door fysieke begrenzingen in het 

watersysteem zoals dammen en sluizen.  

 De beschermingszone in het watersysteem wordt uitgebreid met een landzone tot 100 meter uit de oever 

om rekening te kunnen houden met risico’s die zich voor kunnen doen vanuit bedrijventerreinen en 

wegen. 
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5 Protocol Vereenvoudigd Gebiedsdossier 

Voor winningen in een ‘goede toestand’, de niet-kwetsbare winningen6, hoeven met het oog op de 

doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water geen maatregelen te worden ontwikkeld. Het is voor deze 

categorie winningen van minder belang om aan te sluiten op de plancyclus van de KRW, maar voor het 

uitvoeren en handhaven van beschermingsbeleid is de beschikbaarheid van een eenvoudig dossier wel 

wenselijk. Op deze manier kan worden verzekerd dat de relevante feiten beschikbaar zijn bij het 

beoordelen van de risico’s van nieuwe ontwikkelingen in het intrekgebied rondom een winning. Voor 

deze categorie winningen zullen geen maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Wel 

kan blijken uit het gebiedsdossier dat er ten aanzien van het beschermingsbeleid maatregelen nodig 

zijn, zoals bijvoorbeeld het opnemen van de boringsvrije zone in het bestemmingsplan.  

Afgesproken is dat voor deze categorie winningen in 2014 een vereenvoudigd protocol zal zijn 

opgesteld (zie ook Box 1.2). Uit de Stroomgebiedbeheerplannen (2009) kan worden afgeleid dat voor 

110 locaties een vereenvoudigd gebiedsdossier van toepassing is. Alleen grondwaterwinningen komen 

voor in deze categorie. In de provincie Groningen is hier inmiddels ervaring mee opgedaan (winning 

Sellingen). 

 

Een vereenvoudigd gebiedsdossier zou in ieder geval de volgende elementen moeten bevatten: 

 beschrijving van de winning en het intrekgebied; 

 analyse van de fysieke kwetsbaarheid; 

 analyse van de activiteiten aan maaiveld en eventuele verontreinigingsrisico’s; 

 ruimtelijke bescherming. 

Deze elementen zijn in het protocol (Tabel 5.1) uitgewerkt. 

 

Voor wat betreft de onderwerpen: 

 aanpak van de analyse, 

 te betrekken partijen, 

 actualiteit van het dossier, 

wordt verwezen naar de uitwerking in de betreffende paragrafen in hoofdstuk 2. 

 

                                                        
6 Dit zijn winningen die door hun (geo)hydrologische kenmerken (onttrekkingen onder een afsluitende kleilaag) en de 

belasting/bedreiging van het watersysteem, niet kwetsbaar zijn (gebleken) voor verontreiniging.  
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Tabel 5.1  Protocol Vereenvoudigd Gebiedsdossier niet-kwetsbare grondwaterwinningen 

Protocol Vereenvoudigd Gebiedsdossier niet-kwetsbare grondwaterwinningen 

Hoofdstuk Bevat 

1. Samenvatting  Enkele kenmerken winning (aard, omvang, levering). 

 Rol en status gebiedsdossier. 

 Doelstellingen. 

 Resultaten analyse kwetsbaarheid en verontreinigingsrisico’s. 

 Signaleringsdiagram mogelijke ondersteuning analyse (Figuur B2.1).  

2. Inleiding  Aanleiding: maatschappelijke relevantie en aanhakend op 

beleidsdoelstellingen: (1) landelijk: KRW, Nationaal Waterplan, 

Drinkwaterwet, Nota Drinkwater, (2) provinciaal: beleid en Pmv. 

 Doel, status en reikwijdte en gebruik van het gebiedsdossier.  

3. Beschrijving winning en 

intrekgebied 

 Korte historie ontstaan winning, inclusief bescherming en 

winhoeveelheden (vergund en praktijk). 

 Ligging van het puttenveld (3-D). 

 Beschrijving van het intrekgebied en de beschermingszones: 

geohydrologie, geochemie mede op basis van een conceptueel model, 

zo veel mogelijk ondersteund door kaartmateriaal. 

 Inschatting van kwetsbaarheid van een winning voor verontreiniging. 

Reflect-methodiek (zie Box 2.1) is hiervoor een mogelijkheid. 

4. Ruimtegebruik en 

emissiebronnen intrekgebied 

 Kaartinformatie over ruimtegebruik en aanwezigheid puntbronnen, 

diffuse bronnen en lijnbronnen. 

 Benoemen van eventuele risico’s, uitgaande van de fysieke 

kwetsbaarheid van het intrekgebied en de activiteiten aan maaiveld. 

5. Ruimtelijke bescherming  Overzicht beschermingsbeleid en uitwerking in praktijk (ook 

aandacht voor handhaving) door rijk, provincie en gemeenten. 

Drinkwaterwet, Waterwet (grondwatervergunningen), Wet 

milieubeheer (Pmv, waterplannen), Wet ruimtelijke ordening 

(bestemmingsplannen). 

 Borging risico’s in calamiteitenplannen. 

 Welke lacunes zijn er? 

6. Mogelijke maatregelen  Er zijn geen maatregelen voorzien ter verbetering waterkwaliteit. 

 Mogelijk zijn er wel beschermingsmaatregelen nodig (bijvoorbeeld 

bijwerken bestemmingsplan). 

Definities  Gehanteerde begrippen bij gebiedsomschrijvingen. 

 Definitie punt-, lijn- en diffuse bronnen. 

 Risico’s. 

 Etc. 

Referenties  Verwijzingen naar relevante informatiebronnen, studies. 
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 Bijlage 1 Landelijke projectgroep 

gebiedsdossiers 
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Dhr. J.I. van Elk (ministerie van Infrastructuur en Milieu, Portefeuille Milieu, Directie Duurzaam 
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Dhr. J. van Essen (VEWIN/Vitens) 

 

Dhr. M.M.A. ten Heggeler (Provincie Overijssel, Eenheid Water en Bodem) 

 

Dhr. J. Hin (ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Waterdienst)  

 

Dhr. R. Klerks (Provincie Noord-Brabant, Directie Ecologie, Bureau Grondwater) 

 

Dhr. G.J. ten Napel (ministerie van Infrastructuur en Milieu/VROM-Inspectie) 

 

Dhr. P. Neefjes (Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland) 

 

Mw. D. Rijnders-Huisman (Gemeente Tilburg) 

 

Dhr. J.H. Rook (RIWA-Rijn/Waternet) 

 

Dhr. T. Ruigrok (Waterschap Rivierenland, Beleidsafdeling Water)  

 

Mw. G.M.H. Suylen (RIWA-Maas/Evides) 

 

Dhr. S. van Veen ( Gemeente Midden-Drenthe) 

 

Dhr. F. Wetsteyn (ministerie van Infrastructuur en Milieu/VROM-Inspectie) 

 

Mw. S. Wuijts (RIVM, Inspectie-, Milieu en Gezondheidsadvisering) 

 

Mw. N.T.C. Zantkuijl (VEWIN) 
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Bijlage 2 Ervaringen provincies met het 

opstellen van gebiedsdossiers 

In deze bijlage worden de ervaringen van provincies met het gebruik van het protocol gebiedsdossiers 

(2007, zie ook Figuur 1.1) beschreven. De dossiers bevinden zich in verschillende stadia van 

uitwerking. Dit is ook van invloed op de ervaringen met het protocol, zoals bijvoorbeeld ten aanzien 

van het wegen van risico’s en het prioriteren van maatregelen. 

Drenthe 

De provincie Drenthe heeft één gebiedsdossier voor een grondwaterwinning afgerond (Beilen) (stand 

van zaken mei 2010). De gebiedsdossiers voor de overige winningen zullen naar verwachting eind 

2010 gereed zijn. De provincie Drenthe heeft bij het opstellen van gebiedsdossiers gebruik gemaakt 

van het landelijk protocol. Daarbij zijn de volgende leerpunten naar voren gekomen: 

 De opbouw van de gebiedsdossiers is gebaseerd op het landelijk protocol gebiedsdossiers (Wuijts 

et al., 2007) en op voor Overijssel eerder ontwikkelde gebiedsdossiers (Van den Brink en 

Buitenkamp, 2005). De hoofdelementen van het gebiedsdossiers zijn:  

o kenmerken van de winning;  

o kenmerken van de bronnen van verontreiniging; 

o staat van de bescherming; 

o analyse van risico’s voor de grondwaterkwaliteit en de drinkwaterwinning; 

o doorkijk naar maatregelen. 

 De beschrijving van de ruwwaterkwaliteit is opgenomen als kenmerk van de winning.  

 Aanvullend op het protocol wordt in de Overijsselse dossiers de kwetsbaarheid in kaart gebracht 

met behulp van de methode REFLECT (zie Box 2.1). Dit is eveneens opgenomen als kenmerk van 

de winning. 

 Het hoofdstuk inleiding is door de provincie uitgebreid met de onderwerpen aanleiding, doel, 

gebruik en status van het gebiedsdossier. 

 De beschrijving van de geohydrologie is uitgebreid. 

 De beschrijving van het wettelijk kader is beperkt tot de Kaderrichtlijn Water en het provinciaal 

beschermingsbeleid. De overzichtstabel met wetgeving wordt niet relevant geacht voor 

grondwater.  

 De gebiedsdossiers beschrijven de kenmerken en risico’s rondom een winning, maatregelen 

worden opgenomen in een apart uitvoeringsprogramma. 
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Noord-Brabant 

De provincie Noord-Brabant heeft voor twee grondwaterwinningen gebiedsdossiers opgesteld (Nuland 

en Bergen op Zoom) (Fick et al., 2010). De provincie Noord-Brabant heeft daarbij ook gebruik 

gemaakt van het landelijk protocol. Initieel was de aanpak vooral procesmatig van aard. Gaandeweg 

bleek dat een goede beschrijving van de feitelijke situatie een voorwaarde is om overeenstemming met 

de betrokken partijen te krijgen over knelpunten, risico’s en mogelijke maatregelen. Het protocol bleek 

geschikt om deze feitelijke beschrijving te kunnen doen, met daarbij de volgende opmerkingen:  

 In het dossier zou meer nadruk moeten worden gelegd op de knelpunten, risico’s, kansen en 

mogelijke maatregelen.  

 Daarbij zou ook moeten worden ingegaan op het wegen/prioriteren van risico’s. 

 Maatregelen moeten zo SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) 

mogelijk worden omschreven. De provincie legt deze in een apart uitvoeringsdocument vast.  

 De provincie Noord-Brabant heeft hoofdstuk 2 Beschrijving winning/productie niet meegenomen 

in het gebiedsdossier.  

 Het levend houden van de dossiers (eigenaarschap, beschikbaarheid) vormt een punt van aandacht. 

Overijssel 

De provincie Overijssel heeft voor negen als kwetsbaar7 beoordeelde (oever)grondwaterwinningen 

gebiedsdossiers opgesteld (zie ook www.overijssel.nl/thema's/water/projecten/gebiedsdossiers/ 

(augustus 2010)). Overijssel heeft in haar projectaanpak een fasering aangebracht tussen het opstellen 

van het feitendocument (deze gebiedsdossiers zijn ook formeel vastgesteld door Gedeputeerde Staten) 

en het maken van afspraken over de uitvoering van maatregelen. Voor het opstellen van het 

feitendocument is gebruik gemaakt van het landelijk protocol. De ervaringen met het gebruik ervan 

leveren de volgende aandachtspunten op voor het protocol: 

 Overijssel presenteert de gebiedsdossiers in één (provinciaal) rapport met een gemeenschappelijk 

inleidend hoofdstuk.  

 De opbouw van de gebiedsdossiers is gebaseerd op het landelijk protocol gebiedsdossiers (Wuijts 

et al., 2007) en op voor Overijssel eerder ontwikkelde gebiedsdossiers (Van den Brink en 

Buitenkamp, 2005). 

 De beschrijving van de ruwwaterkwaliteit is opgenomen als kenmerk van de winning. 

 Aanvullend op het protocol wordt in de Overijsselse dossiers de kwetsbaarheid in kaart gebracht 

met behulp van de methode REFLECT (zie Box 2.1). Dit is eveneens opgenomen als kenmerk van 

de winning. 

 Om bij het opstellen van een gebiedsdossier een goede risicoanalyse uit te kunnen voeren is het 

noodzakelijk inzicht te hebben in de herkomst van het grondwater oftewel de begrenzing van het 

intrekgebied. Het intrekgebied wordt evenals het grondwaterbeschermingsgebied berekend met een 

grondwatermodel. Dit model dient voor deze specifieke toepassing voldoende gecalibreerd en 

gevalideerd te zijn. De begrenzing van grondwaterbeschermingsgebieden wordt naast de 

beleidskeuze voor een 25-, 50- of 100-jaarszone en de geohydrologische kenmerken van de 

ondergrond namelijk ook bepaald door de resolutie van het gebruikte berekeningsmodel. 

Verandering van het gebruikte model kan leiden tot lokale verschuivingen in de begrenzing en 

daarmee tot ruimtelijke knelpunten in de bestemmingsplannen.  

 Het toetsingskader voor de waterkwaliteit wordt in het landelijk protocol nog onvoldoende 

uitgewerkt. Dit geldt voor zowel de normtoetsing als voor de berekening en beoordeling van 

                                                        
7 Dit zijn winningen die door hun (geo)hydrologische kenmerken en de belasting/bedreiging van het watersysteem, kwetsbaar 

zijn (gebleken) voor verontreiniging. Voor grondwater en oevergrondwater zijn deze winningen in de eerste serie KRW 

Stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP’en) geïdentificeerd. 

http://www.overijssel.nl/thema's/water/projecten/gebiedsdossiers/
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trends. De provincie Overijssel heeft daarvoor de benadering die in de stroomgebiedbeheerplannen 

(SGBP’en) is gevolgd, nader uitgewerkt en gebruikt.  

 Het protocol zou handvatten moeten bieden voor het wegen van risico’s. Wat zijn bijvoorbeeld 

risicovolle puntbronnen: UBI 7-8 of 5-8 en in welk deel van het intrekgebied geldt dit.  

 Hoe kunnen deze risico’s naar maatregelen worden vertaald. De relatie tussen waterkwaliteit en 

maatregelen is voor grondwater erg indirect door de trage respons van het grondwatersysteem en 

het processen als diffusie en dispersie. De provincie heeft daarom een conceptuele 

benaderingsmethodiek ontwikkeld die kan worden opgenomen in het protocol. Ook de provincie 

Utrecht heeft deze benaderingswijze inmiddels toegepast. 

 Het protocol zou moeten beschrijven wanneer de betrokken partijen ‘klaar’ zijn met de 

bescherming van een winning: wanneer is de bescherming voldoende doelmatig ingericht  

(zie Box 2.2). 

Utrecht 

De provincie Utrecht heeft voor de grondwinning voor de openbare drinkwatervoorziening Bunnik en 

de industriële winning Vrumona één gezamenlijk gebiedsdossier opgesteld (stand van zaken juni 

2010). Een argument voor deze gecombineerde aanpak was dat de winning van Vrumona binnen het 

intrekgebied van Bunnik ligt en een gezamenlijke aanpak dus voor de hand ligt. Voor de overige  

twaalf als kwetsbaar aangemerkte winningen zal uiterlijk in 2012 een gebiedsdossier zijn opgesteld.  

Naast het dossier zelf heeft de provincie Utrecht ook een praktische handleiding opgesteld waarmee het 

opstellen van volgende dossiers wordt vergemakkelijkt (Boerefijn en Balkema, 2010). Deze 

handleiding zou ook kunnen worden gebruikt bij het bijwerken van het landelijk protocol.  

 

Utrecht maakt in haar benadering expliciet onderscheid tussen het gebiedsdossier en de gebiedsaanpak. 

Het gebiedsdossier wordt beschouwd als het papieren c.q. feitendocument, terwijl de gebiedsaanpak het 

gezamenlijke werkproces met alle in het gebied betrokken partijen beschrijft. Dit is een belangrijke 

voorwaarde voor het invullen van een effectief beschermingsbeleid. Het gebiedsdossier vormt een 

hulpmiddel om te komen tot een gebiedsaanpak en vormt een kader voor regulier gebiedsbeleid en de 

afspraken daarover. Het gebiedsdossier bevat conceptafspraken en conceptmaatregelen. De 

uiteindelijke afspraken worden vastgelegd op managementniveau. De wijze van verankering van 

maatregelen is op dit moment nog niet uitgekristalliseerd (stand van zaken 18 augustus 2010, mond. 

med. J.C.M. van Eijk, provincie Utrecht). 

 

De provincie Utrecht heeft het landelijk protocol als basis gebruikt voor het gebiedsdossier.  

Een belangrijke toevoeging aan het protocol vormt het signaleringsdiagram (Figuur B2.1 en toelichting 

in Tabel B2.1). In dit diagram wordt de toestand van de winning weergegeven ten aanzien van een 

achttal aspecten: 

1. Planologische bescherming met betrekking tot bovengrondse functies; 

2. Milieuregelgeving; 

3. Bescherming met betrekking tot ondergrondse activiteiten; 

4. Aanpak bestaande verontreinigingen; 

5. Kwaliteit toestromend (grond)water; 

6. Kwaliteit ruwwater; 

7. Niveau zuivering; 

8. Risico op verontreiniging door huidige functies. 

Deze aspecten vormen feitelijk een nadere detaillering van het protocol. 
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Figuur B2.1 Signaleringsdiagram winning Bunnik (Boerefijn en Balkema, 2010) 
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Tabel B2.1 Criteria inclusief klassegrenzen voor het Signaleringsdiagram (Boerefijn en Balkema, 2010) 
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