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1. De Grondwateragenda Rijn-Oost 

1.1 De bedoeling van de Grondwateragenda Rijn-Oost 

Door de warme en droge zomers in 2018, 2019 en de voorjaarsdroogte in 2020 is het besef dat het 
klimaat blijvend gaat veranderen bij beheerders en gebruikers van water goed doorgedrongen. Door 
klimaatverandering en stijgende waterbehoefte sluit de watervoorziening in de hoge zandgronden niet 
meer goed aan op de wensen van gebruikers (landbouw, natuur, stedelijk gebied, industrie). Ook de 
drinkwatervoorziening loopt tegen grenzen aan. Het herstel van diep weggezakte grondwaterstanden 

duurt te lang waardoor droogte over meerdere jaren effect heeft. We bereiken op verschillende 
plekken de grens van de maakbaarheid van onze watersystemen. Technische oplossingen werken niet 
meer goed genoeg of worden te duur. Dit wordt vooral gevoeld in de hoge zandgebieden (figuur 1) en 
daar richt deze Grondwateragenda Rijn-Oost zich op. 

 
De Grondwateragenda is opgesteld in opdracht van RBO Rijn-Oost om verder invulling te geven aan 

duurzaam voorraadbeheer van grondwater. 
 
Het wenkend perspectief 

• Het watersysteem is in staat klimaatextremen beter op te vangen en het gebruik van water is 
afgestemd op de beschikbare hoeveelheid. Dat geldt voor gebruikers die belang hebben bij 
grondwaterstanden (landbouw, natuur en bebouwing) én voor gebruikers van de voorraad 
grondwater (drinkwater, industrie, beregenen in de landbouw, natuur). 

• Door aan te sluiten op de mogelijkheden van bodem en landschap zijn de risico’s voor te 
weinig en te veel water gespreid en geminimaliseerd. 

• Waterafvoer uit het gebied verloopt trager dan nu. Hierdoor herstelt de grondwaterstand 
sneller en zijn hogere grondwaterstanden in voorjaar en zomer mogelijk. Het vertragen van 
afvoer van water is extra belangrijk in gebieden waar geen water kan worden aangevoerd.  

• Gebruikers en beheerders leren omgaan met watertekort in extreem droge jaren. Want zonder 

aanvoer van rivierwater is volledige waterbeschikbaarheid in hoge zandgebieden niet altijd 

haalbaar. Dit kan tevens betekenen dat er keuzes moeten worden gemaakt over welke functie 
waar nog kunnen plaatsvinden.  

• Provincies, waterschappen, gemeenten en gebruikers van water hebben goede afspraken 
gemaakt over de manier waarop veranderingen in waterbeheer en landgebruik 
totstandkomen.  

Taken en verantwoordelijkheden 
Overheden, waterbedrijven, industrie, landbouw en natuur onderschrijven het gezamenlijke belang bij 
het vergroten van de beschikbare hoeveelheid grondwater in Rijn-Oost. Partijen zijn bereid om 
maatregelen te nemen, zo blijkt uit ZON, KRW, DPRA en DAW. Waterbeheerders en -gebruikers zijn 
het erover eens dat grondwaterbeheer maatwerk is.   

Grondwaterbeheer is een complex werkveld waarin verschillende overheden en grondgebruikers 
vanuit een gezamenlijk belang ieder hun eigen taak en verantwoordelijkheid hebben (Bijlage 1). 

Waterbeheerders en -gebruikers missen op dit moment duidelijkheid over de richting waarin het 
grondwaterbeheer, de ruimtelijke inrichting en de bedrijfsvoering zich zou moeten ontwikkelen om 
beter met droogte om te gaan.  

Duurzaam grondwatervoorraadbeheer vraagt om bestuurlijke keuzes en daadkracht. 

 

1) Creëer randvoorwaarden voor succesvolle gebiedsaanpakken in focusgebieden. 

2) Maak ambities op gebiedsniveau helder en deel deze met grondeigenaren, pachters 

en terreinbeheerders. 

3) Bij de uitwerking van duurzame drinkwatervoorziening is samenwerking op Rijn-

Oost niveau nodig. 

4) De scheve verdeling van kosten en baten van maatregelen vraagt om bestuurlijke 

interventies. 

5) Breng de ontwikkeling van de waterbehoefte beter in beeld om op tijd in te kunnen 

spelen op veranderingen. 
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Deze vraag staat niet los van andere grote transities zoals kringlooplandbouw, energie en circulaire 

economie en van de programmering en uitvoering van maatregelen voor waterbeschikbaarheid (ZON), 
klimaatadaptatie (DRPA) en waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water). 

De Grondwateragenda Rijn-Oost  
Met de Grondwateragenda kunnen bestuurders en beleidsmakers op hoofdlijnen richting en ruimte 

geven aan de uitvoering van maatregelen die de waterbeschikbaarheid en veerkracht van onze 
watersystemen vergroten. De Grondwateragenda wil meer samenhang creëren in het 
grondwatervoorraadbeheer door het verbinden van strategische doelen, programma’s en activiteiten 
van gebruikers en beheerders van grondwater in Rijn-Oost. Zodat partijen kunnen bepalen of in de 
huidige werkwijze grondwater gerelateerde opgaven onderbelicht zijn en welke samenwerking cruciaal 
is om de gewenste resultaten te behalen. 

Daarbij werken we vanuit een brede definitie van grondwater: 

1. Het gaat over grondwaterstanden, de voorraad én de kwaliteit van het grondwater. 

2. Het gaat over bodemvocht, freatisch grondwater en diepere grondwatervoorraden. 

3. Het gaat over meerjarig voorraadbeheer van grondwater. 

1.2 Het belang van grondwater voor een betere watervoorziening 

De watervoorziening van de hoge zandgronden in Rijn-Oost, waar geen wateraanvoer mogelijk is, is 
afhankelijk van regen en de grondwaterstand. Dit speelt in delen van Drenthe, Twente, de 
Achterhoek, de Veluwe, de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug (Figuur 1). 

 

Figuur 1. In grote delen van Rijn-Oost wordt geen water aangevoerd en is de watervoorziening 
afhankelijk van regen en grondwater (bron Onderbouwing uitvoeringsprogramma Zoetwater Oost-
Nederland, juli 2019, Witteveen en Bos 114764/19-012.578).  

De hoeveelheid regen die valt kunnen we niet beïnvloeden. Met name in de winter valt er genoeg om 
het grondwater aan te vullen. Voor de grondwatervoorraad is het cruciaal dat dit water wordt 

vastgehouden op de plek waar het valt. Vertragen van de afvoer zodat water de bodem in kan zakken 
begint bij het beheer van de bodem, greppels en sloten door grondgebruikers. De grondgebruiker is 
dus een belangrijke speler bij grondwatervoorraadbeheer. Beheer van watergangen door het 
waterschap kan dit effect versterken. Samenwerken is cruciaal. 
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Klimaatverandering, vooral droogte in de zomer, zet de (drink-) watervoorziening onder druk. Droogte 

leidt tot knelpunten op regionale schaal voor land- en tuinbouw, natuur, drinkwater, scheepvaart, 
industrie, recreatie en het stedelijk gebied (figuur 2).  

De relatie tussen bodemvocht, grondwater en oppervlaktewater vraagt om een brede scope op 

grondwaterbeheer. En duidelijkheid over de rollen van gebruiker en waterbeheerder. Gebruikers en 
waterschap hebben ook een rol bij het reguleren van te veel water in tijden van hevige neerslag om 
ongecontroleerde wateroverlast te voorkomen. Als we water willen vasthouden en de grondwaterstand 
willen verhogen dan is er ruimte nodig voor het tijdelijk parkeren van regenwater in natte tijden. 

De manier waarop we de fysieke leefomgeving en daarmee ook het watersysteem hebben ingericht 
bepaalt mede de droogtegevoeligheid ervan. Figuur 3 toont de natuurlijke situatie zoals die was 
voordat we in de jaren ’60 en ’70 grootschalig ingrepen in het landschap.  

Vergeleken met nu waren beken ondieper, ging de waterafvoer minder snel en waren de 
grondwaterstanden in het watersysteem hoger. De beken traden bij regen buiten hun oevers en de 

beekdalen gaven het water de ruimte en de tijd om in de bodem te zakken. Door verbreding, 
rechttrekken en verdieping van beken in het beekdal en aanleg van drainage kan het water nu sneller 
wegstromen en zakt minder water de bodem in. Hierdoor daalde de grondwaterstand in het 

watersysteem.  

Door de ontwatering konden percelen die voorheen te nat waren, intensiever gebruikt worden door 
landbouw. Vervolgens is ook bij de aanleg van wegen en gebouwen voortgebouwd op deze kunstmatig 
verlaagde grondwaterstand. Veel grondgebruikers raakten aan de lagere grondwaterstanden gewend 
en ervaren problemen als de grondwaterstand op hun perceel hoger wordt. 

Neveneffect van het versneld afvoeren van water was dat de watervoorraad in het systeem afnam en 

functies kwetsbaarder werden voor droogte. De droge zomer van 2018 heeft deze kwetsbaarheid goed 
zichtbaar gemaakt. De voorraad grondwater was in de winter nog niet voldoende aangevuld en in het 
voorjaar van 2019 was er nog steeds een tekort aan grond- en oppervlaktewater. Deze problemen 
spelen overigens ook op de zand- en lössgronden van Noord-Brabant en Limburg.  

  

Figuur 2. Hoe droogte knelpunten veroorzaakt op de hoge zandgronden van in Rijn-Oost 
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Beleidstafel Droogte en Nationale Omgevingsvisie: een nieuwe balans tussen vasthouden 

en afvoeren van water 
Om beter om te kunnen gaan met de vraagstukken die zijn gerelateerd aan droogte stelde de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat de Beleidstafel Droogte in. De Beleidstafel Droogte beveelt aan dat 
de nadruk bij waterbeheer en landgebruik meer moet komen te liggen op het vasthouden en 
vertraagd afvoeren van water. Dit betekent een nieuwe balans tussen het vasthouden en het afvoeren 
van water om schade door droogte en wateroverlast te minimaliseren. Tegengaan van droogte gaat 
zwaarder wegen dan vroeger. 

 
In december 2019 kwam het eindrapport ‘Nederland beter weerbaar tegen droogte’ uit met een aantal 
aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gericht op het creëren van randvoorwaarden om maatregelen 
tegen droogte te kunnen nemen. De regie en monitoring van de voortgang van de aanbevelingen van 
de Beleidstafel Droogte ligt op landelijk niveau bij de Stuurgroep Water. De voortgang van de acties 
van de verschillende overheden en organisaties wordt besproken in het Bestuurlijk Platform 

Zoetwater. Zie bijlage 1 voor de aanbevelingen die relevant zijn voor grondwater. 

 
De Kamerbrief over nadere keuzes in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) bevat een 
voorkeursvolgorde voor zoetwater en droogte die in de NOVI wordt opgenomen. De rode draad in 
deze aanpak is: een slimme ruimtelijke inrichting die rekening houdt met water, het beter vasthouden 
van water en het beheersen en accepteren van het restrisico.  
 

Daarbij wordt ingezet op het voorkomen van wateroverlast en tekorten van water door in een gebied 
de volgende voorkeursvolgorde te hanteren: 

1. Beter vasthouden van water om overlast te voorkomen en beschikbaarheid zeker te stellen; 
2. Om wateroverlast te voorkomen zijn de vervolgstappen 1) bergen; 2) afvoeren van water en 
3. Om watertekort te voorkomen is de vervolgstap het slimmer verdelen over de water vragende 

functies in een gebied; 
4. Bij een natuurlijk fenomeen is nooit alle schade te voorkomen, dus als de inzet toch nog 

onvoldoende is, dan moeten we als samenleving de (rest)schade accepteren en ons daarop 
voorbereiden. 

 
Vanuit het Rijk komt er bij de inrichting van Nederland dus meer nadruk op een nieuwe balans tussen 
vasthouden en afvoeren van water.  
 

Klimaatverandering 
De regionale knelpuntenanalyse heeft de gevolgen van klimaatverandering voor de 
waterhuishoudkundige situatie in 2050 verkent. Voor grondwater zijn vier conclusies relevant: 

1. In gebieden waar wateraanvoer mogelijk is daalt de grondwaterstand in het voorjaar 
gemiddeld 0-10 cm en in het najaar gemiddeld 10-25 cm in 2050 ten opzichte van nu. 

2. In gebieden waar geen water kan worden aangevoerd daalt de voorjaarsgrondwaterstand 
gemiddeld ongeveer 10 cm in 2050 ten opzichte van nu. Op de stuwwallen en hogere delen 

loopt dit op naar 25 – 50 cm. De najaarsgrondwaterstand daalt gemiddeld 10 – 25 cm.  
3. In de zomers valt nu al een deel van het oppervlaktewaterstelsel droog. Droogval heeft een 

groot effect op de aquatische natuur. Deze droogval neemt qua oppervlak toe met ca. 15% in 
2050 en ook qua duur: van nu 10 –30 dagen tot 40 – 50 dagen in 2050.  Deze cijfers zijn een 

onderschatting want de droogval in kleinere waterlopen is niet berekend.  
4. De waterkwaliteit wordt van 2 kanten bedreigd. De peilen en afvoeren in het oppervlaktewater 

nemen af, met als uiterste droogval van de waterloop. Daarnaast neemt de watertemperatuur 

toe. 
 

Deze conclusies vergroten de urgentie om meer water vast te houden in het gebied om de 
grondwatervoorraad aan te kunnen vullen. 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/23/kamerbrief-over-nadere-keuzes-in-het-kader-van-de-nationale-omgevingsvisie
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/publicaties-krw/publicaties-rijn-0/index-0/@177144/regionale/
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Figuur 3. De natuurlijke en huidige situatie van het watersysteem van een beekdal. Bron: Van Stroomgoot tot 
beekdallandschap OBN Deskundigenteam Beekdallandscha 2016, aangepast door auteur. 



 

8 

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 

Het Uitvoeringsprogramma Zoetwater Oost-Nederland (ZON) heeft in beeld gebracht welke 
maatregelen geschikt zijn om droogte aan te pakken in Rijn-Oost. De ZON- maatregelen1 zijn verdeeld 
in drie categorieën met bijbehorende doelen voor waterbeheerders en gebruikers:  

1. Sneller grondwatersysteem herstel mogelijk maken door te werken aan een 
klimaatrobuust watersysteem. 

2. De beschikbare voorraad vergroten door ruimtelijke adaptatie (functieverandering of 
aanpassing van gebruik).  

3. Efficiënter (zuiniger) met het beschikbare water omgaan.. 

Bijlage 2 bevat de concrete maatregelen waarmee partijen in Rijn-Oost aan deze doelen willen 
werken. ZON heeft voor elke maatregel de effectiviteit op kaart aangegeven (voorbeeld figuur 5) 
zodat bekend is welke maatregelen waar kansrijk zijn. De maatregelen die in bijlage 2 staan geven 

een compleet beeld van de maatregelen die mogelijk zijn om grondwater aan te vullen.  

Het is belangrijk dat maatregelen op voldoende groot oppervlak worden genomen en dat daarbij ook 

rekening wordt gehouden met effecten op grondwaterkwaliteit. Deze Grondwateragenda doet 
daarvoor aanbevelingen in hoofdstuk 3. 

 

Figuur 4.ZON heeft voor elke maatregel de kansrijkheid op kaart gezet. Voorbeeld verbeteren 

bodemstructuur om beter water vast te houden. Groen is kansrijk. 

Provincies, waterschappen, gemeenten en watergebruikers in Rijn-Oost die deelnemen aan ZON staan 
achter de visie van ZON en de maatregelen die daaruit voortvloeien. Provincies en waterschappen 
kunnen deze visie gebruiken in de nieuwe waterprogramma’s en waterbeheerprogramma’s. Daarmee 
ontstaat meer eenheid in beleid en een basis voor gemeenschappelijke communicatie over 

waterbeheer richting andere partijen. 

 

1 bron Onderbouwing uitvoeringsprogramma Zoetwater Oost-Nederland, juli 2019, Witteveen en Bos 
114764/19-012.578 
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In het voorjaar van 2020 heeft ZON een eerste inventarisatie in het kader van de totstandkoming van 

het bod van ZON aan het Rijk uitgevoerd. Uit deze eerste inventarisatie valt op te maken dat partijen 
maatregelen willen nemen in het regionale watersysteem en herinrichting van het stedelijk gebied. Er 
is relatie weinig aandacht voor functieverandering. In ZON ligt daarmee de nadruk op de 2e fase van 
‘Wel goed water geven’2 (figuur 5).  

In Oost-Nederland is ongeveer 540.000 ha geschikt voor de maatregel verbeteren bodemstructuur1. 
Deze maatregel werkt ook positief op de waterkwaliteit omdat de nutriëntenbenutting van het gewas 
verbetert. Hier liggen dus nog kansen. 

 

 
Afstemming tussen het stedelijk en het landelijk gebied 
Gemeenten vragen zich af of het stedelijk gebied droge voeten houdt als de grondwaterstand in het 
omliggende landelijk gebied stijgt. Dat hangt ervan af hoever de invloed van een ingreep in het 

watersysteem reikt. Voor de berekening van die invloed wordt gebruik gemaakt van de 

spreidingslengte. De spreidingslengte is een lengtemaat (in meters) voor de afstand waarover een 
grondwaterstandsverandering merkbaar zal zijn. De spreidingslengte hangt af van eigenschappen van 
het watersysteem. Voor het Oostelijk zandgebied3 ligt de spreidingslengte tussen de 200 en 700 
meter. Als een gebied een spreidingslengte van 400 meter heeft dan kan worden berekend dat van 
een grondwaterstandsverhoging van 30 cm op 1.200 meter nog 4 cm over is. Aanleggen van sloten 
tussen stad en land verkleint dit effect nog. Stedelijk gebied hoeft bij goede afstemming bij het nemen 
van maatregelen dus geen natte voeten te krijgen door maatregelen in het landelijk gebied. 

 

2 Realisatie en uitvoeringsprogramma zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden, 2014  
3 Alterra rapport 2287 Fysieke onderlegger voor het Delta programma 

Figuur 5. Op de middellange termijn (2028-2050) verschuift de focus van maatregelen in het 
watersysteem naar accepteren en adapteren. Dat betekent aanpassen of veranderen van functies. Het 
is nog onbekend om hoeveel hectare het zal gaan. 

https://www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl/zon/documenten/
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2. Uitdagingen voor voorraadbeheer van het 

grondwater 

2.1 Inleiding 

Voor het opstellen van de Grondwateragenda is samengewerkt met de partners van ZON, het droogte 
onderzoek in zandgebieden van Zuid-, Midden en Oost-Nederland, vertegenwoordigers van de 
werkregio’s van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en Kaderrichtlijn Water. De volgende uitdagingen 
voor voorraadbeheer van het grondwater kwamen naar voren: 

1. Ambities en doelen zijn op gebiedsniveau nog niet helder gemaakt en gedeeld met 
grondeigenaren, pachters en terreinbeheerders.  

2. Bij de uitwerking van duurzame drinkwatervoorziening is samenwerking op Rijn-Oost niveau 
nodig om het voorraadbeheer handen en voeten te geven. Waarbij ook moet worden gekeken 

naar ook de relatie van drinkwatervoorziening met andere onttrekkingen van grondwater. 
3. De scheve verdeling van kosten en baten van maatregelen vraagt om bestuurlijke 

interventies. 
4. De ontwikkeling van de waterbehoefte is nog onvoldoende in beeld. 

2.2 Ambities en doelen zijn op gebiedsniveau nog niet helder gemaakt en 

gedeeld 

Ambities op voor Grondwater zijn op Rijn-Oost niveau beschreven in ZON en de Delta-aanpak 

Waterkwaliteit. En concretere grondwaterdoelen voor gebieden zijn / worden opgenomen in lopende 
waterplannen en nieuwe waterprogramma’s en uitgewerkt in waterbeheerplannen en nieuwe 
waterbeheerprogramma’s. Deze doelen zijn / worden vastgesteld door de provincies. 

ZON4: een maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau voor voldoende schoon water voor een -ook 
op langere termijn- klimaatbestendig, economisch vitaal en ecologisch leefbaar gebied en een brede 

maatschappelijke coalitie om dit integraal en duurzaam te realiseren. 

Delta-aanpak Waterkwaliteit: de Delta-aanpak Waterkwaliteit komt voort uit de gezamenlijke 
ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. 

Bij ontwikkelingen in gebieden moeten betrokkenen weten of zij bij de uitwerking van hun plannen 
nog kunnen uitgaan van het bestaande waterbeheer; of dat ze moeten anticiperen op aanpassingen. 
Bijvoorbeeld een structureel hogere grondwaterstand of een grotere kans op wateroverlast in de 
toekomst. Op dit moment ontbreekt deze duidelijkheid waardoor het gevaar bestaat dat partijen nog 
niet kunnen inspelen op veranderingen die gaan komen. Dit kan er zelfs toe leiden dat er nieuwe 

belemmeringen kunnen ontstaan om maatregelen tegen droogte te nemen.   

Het voorbeeld van de Achterhoek illustreert het zoekproces van partijen om met droogte om te gaan 
en de noodzaak tot meer afstemming over doelen en maatregelen (Bijlage 2). In de Achterhoek lopen 
48 initiatieven die een relatie hebben met droogte.  Dit bleek uit een inventarisatie van de provincie 

Gelderland. Partijen in de Achterhoek doen mee aan 14 landelijke initiatieven waarin droogte een rol 
speelt. Daarnaast richten 17 regionale initiatieven zich specifiek op de Achterhoek. Verder nemen 
partijen uit de Achterhoek deel aan 17 initiatieven op de schaal van Oost-Nederland, Gelderland of 
waterschap. De verschillen in tijdshorizon, schaalniveau en taalgebruik vergen meer afstemming 
tussen de gebiedspartners (Reflectie van de NSOB op de samenwerking van de aanpak van de droogte 
in de Achterhoek). 

In het kader van ZON wordt in het voorjaar 2020 een inventarisatie gemaakt van al die gebundelde 
gebiedsopgaven. Deze worden in een GIS bestand gecombineerd. Het gaat om gebiedsopgaven rond 
natuur, landbouw, waterkwaliteit, waterkwantiteit en ruimtelijke ordering. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om de werkregio’s van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), de 
maatregelenprogramma’s van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het aanwijzen van Aanvullende 
Strategische Voorraden voor de drinkwatervoorziening (ASV). En niet in de laatste plaats met 

regionale en lokale ontwikkelingen gericht op duurzame energie, natuurontwikkeling en duurzame 
landbouw. Door hierbij aan te sluiten kan de komende jaren worden gewerkt op plekken waar door 

 

4 Werkprogramma Wel goed water geven 
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landeigenaren de meeste urgentie wordt gevoeld. Waarbij de haalbaarheid en aantrekkelijkheid van 

maatregelen in de praktijk kan worden bepaald. 

Het zou veel duidelijkheid scheppen als initiatieven in droogtegevoelige gebieden de bestuurlijke 
boodschap kregen dat ze zoveel mogelijk moeten inspelen op een nieuwe situatie. Bijvoorbeeld een 
10-20 cm hogere voorjaarsgrondwaterstand of grotere kans op wateroverlast. Dit is ook gebeurd met 

het peilbeheer van het IJsselmeer. Belanghebbenden kregen al jaren geleden te horen dat ze rekening 
moesten houden met een toekomstige verhoging van het peil in het IJsselmeer, zodat ze daarop 
konden anticiperen. Dit betekent geen eenzijdig door overheden afgedwongen beleid. De transitie 
naar deze nieuwe situatie kan afhankelijk van de urgentie de komende jaren worden begeleid met 
gebiedsprocessen en inzet van een afgewogen set aan instrumenten.  

Verder is het met duidelijke en gedeelde doelen gemakkelijker om maatregelen van initiatieven op 
elkaar af te stemmen dan bij twijfel en discussie over doelen. Door op ambities en doelen te sturen 
geven bestuurders richting aan initiatieven, terwijl ruimte overblijft voor maatwerk in de maatregelen. 

2.3 Bij de uitwerking van duurzame drinkwatervoorziening is samenwerking op 

Rijn-Oost niveau nodig 

Voor de waterbedrijven Vitens en WMD ligt het belang van de Grondwateragenda in het vormgeven 
van een gezamenlijke visie op het grondwatersysteem. Hoe komen we tot een integrale benadering 
van de grondwateropgaven met klimaatbestendige drinkwatervoorziening als onderdeel. Een 
belangrijke vraag hierbij is hoe kan de drinkwaterwinning een positieve bijdrage leveren aan 
duurzaam grondwaterbeheer, duurzame landbouw en biodiversiteit. De twee laatste aspecten zijn van 
belang voor de borging van een goede grondwaterkwaliteit nu en in de toekomst ten behoeve van de 
drinkwaterwinning. 

Het werkgebied van waterbedrijven is groter dan de grenzen van waterschappen en provincies. 
Waterbedrijven hebben een gezamenlijke visie van provincies en waterschappen nodig om 
klimaatbestendige winconcepten te ontwikkelen.  

Grondwateronttrekking is op de schaal van watersystemen een kleine post. Bijvoorbeeld op 
Achterhoek niveau wordt jaarlijks 490 miljoen m3 water afgevoerd via het watersysteem en er wordt 
door drinkwater en industrie rond 35 miljoen per jaar onttrokken.  

Lokaal en regionaal kunnen drinkwaterwinningen wel nadelige effecten hebben op de 
vochtvoorziening, kwelstromen en afvoeren in sloten en beken. In droge perioden is deze invloed op 
de lokale waterbalans sterker. Dus is het belangrijk dat drinkwater winningen daar worden geplaatst 
waar ze een minimaal effect hebben op de omgeving.  

Winningen moeten ook beter kunnen worden beschermd want volgens onderzoek5 staat de kwaliteit 

van de drinkwaterbronnen onder toenemende druk. Door menselijke activiteiten wordt het grondwater 
tot steeds grotere diepten verontreinigd met veel verschillende stoffen. Men zegt wel eens dat het 
grondwater ‘vergrijst’. De redenen hiervoor zijn divers en kunnen niet alleen op gebiedsniveau worden 
aangepakt.  

• Door nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen.  
• (Oude) bodemverontreinigingen leveren voor een aantal drinkwaterbronnen nog risico’s op.  
• Nieuwe ontwikkelingen, waaronder de toegenomen activiteit in de ondergrond zoals warmte-

koudeopslag. 
• Klimaatontwikkelingen. 

 
Grondwaterbeheer is een complex werkveld waarin verschillende overheden en grondgebruikers 

vanuit een gezamenlijk belang ieder hun eigen taak en verantwoordelijkheid hebben (zie het advies 
grondwater van de Advies Commissie Water ). De uitdaging om te komen tot een duurzame 
drinkwatervoorziening vraagt om heldere kaders en belegde verantwoordelijkheden van het 
grondwaterbeheer. RBO Rijn-Oost is een geschikte tafel om hierover af te stemmen. De aanbevelingen 
gaan hier op verder in. 

 

5 Gaalen, F. van, L. Osté & E. van Boekel (2020), Nationale analyse waterkwaliteit. Onderdeel van de 
Delta-aanpak Waterkwaliteit, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving 

https://www.pbl.nl/publicaties/nationale-analyse-waterkwaliteit
https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_grondwater_tcm308-397491.pdf
https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_grondwater_tcm308-397491.pdf
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2.4 De scheve verdeling van kosten en baten van maatregelen vraagt om 

bestuurlijke interventies 

In droogtegevoelige gebieden voelt een deel van de belanghebbenden de urgentie om maatregelen te 
nemen. Zie ook de vorige paragraaf. Vanwege de natuurlijke eigenschappen zijn robuuste 
watersystemen in hoge zandgebieden alleen mogelijk als grondgebruikers op hooggelegen en 
laaggelegen delen van het landschap samenwerken. Alleen dan tellen maatregelen voldoende op voor 

de grondwatervoorraad. 

De samenwerking tussen grondgebruikers wordt bemoeilijkt als de baten en lasten van maatregelen 
op verschillende plekken terechtkomen. Naast grondgebruikers die profijt hebben van een betere 
watervoorziening zijn er ook grondgebruikers die last zullen hebben van natschade en wateroverlast. 

Bijvoorbeeld door negatieve gevolgen voor woongenot, waarde van gebouwen, het verdienvermogen 
van ondernemers en het beheer van de openbare ruimte (riolering, wegen, bodemverontreiniging). 
Ook kan er sprake zijn van tegenstrijdigheden op dezelfde plek: betere watervoorziening voor 
agrariërs in de zomer, maar minder draagkracht van de bodem in het voorjaar. 

Voor het huidige waterbeheer zijn droogleggingsnormen, streefpeilen en wateroverlast normen 

maatgevend. Inrichting en gebruik van stedelijk en landelijk gebied zijn hierop afgestemd en veel 
belanghebbenden zien de bestaande situatie als een verworven recht. Om grondwater aan te vullen 
moeten er percelen, gebieden en beekdalen worden gevonden waar water de ruimte en de tijd krijgt 
om in de bodem te zakken.  

Het aanpassen van de situatie van grondeigenaren kan geen eenzijdige actie van waterbeheerders 
zijn. Daarvoor zijn gesprekken nodig met belanghebbenden over stimuleren van maatregelen, 
mitigatie of compensatie van effecten, stoppen of verplaatsing van functies nodig. Dit zijn voor 
belanghebbenden ingrijpende gesprekken die zorgvuldig moeten worden voorbereid en zonder haast 
worden gevoerd.  Onduidelijk is welke partijen het initiatief nemen voor deze gesprekken en door deze 
onduidelijkheid dreigt een patstelling tussen belangen rond het vasthouden en infiltreren van water. 
Met het collectieve belang van landbouw, natuur, drinkwater en klimaatadaptatie aan de ene kant en 

aan de andere kant individuele en lokale belangen.  

Provincies en waterschappen in Oost zetten nu al het instrument gebiedsproces in. Voor de tweede 
periode van uitvoering van het deltaprogramma zoetwater wordt dit alleen maar belangrijker. De 
vraag: hoe vinden we samen de juiste koers in gebiedsprocessen en hoe blijven we op koers moet 

door bestuurders van overheden met grondeigenaren, natuurorganisaties en waterbedrijven worden 
gevonden. Dit is een leerproces en afstemming op Rijn-Oost niveau kan dit leerproces versnellen. 

Tenslotte is voor het bepalen van maatregelen voor deze gebieden ook afstemming nodig met de 
maatregelenprogramma’s voor onder andere de Kaderrichtlijn Water, Natuur, Stikstof en Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie. Dit zijn trajecten waarbij bestuurlijke keuzes moeten worden gemaakt over 

inziet van instrumenten en middelen. Welke interventies willen en kunnen bestuurders nemen om het 
nemen van maatregelen mogelijk te maken?  

2.5 De ontwikkeling van de waterbehoefte is nog onvoldoende in beeld 

Onderzoek in het kader van de beleidstafel droogte schat dat in de Achterhoek  in de maanden april-
juli van het droge jaar 2018 ongeveer 30 miljoen m3 (4x zoveel als normaal) grondwater werd 
onttrokken voor beregening en 9 miljoen voor drinkwater (1.15-1.3 maal zoveel) en industrie (gelijk).  

De afvoer in die droge periode was 24 miljoen en de verdamping 260 miljoen. Het gezamenlijke effect 
van de onttrekkingen is daarmee 12% van de afvoerposten in de waterbalans. Al deze posten hebben 
samen gezorgd voor de totale daling van de grondwaterstanden met de gevolgen: afname van 
afvoeren in sloten en beken, wegvallen capillaire opstijging naar gewassen en afname van 

kwelstromen naar beken en natuur. Het herstel opgave voor de winter werd door de beregening en 
extra drinkwater winning groter dan bij een normaal jaar: er moest 8-9% meer grondwater worden 
aangevuld.  

De Beleidstafel Droogte adviseert om grondwateronttrekkingen bij kwetsbare natuurgebieden in beeld 
te brengen en deze aanbeveling is in uitvoering door provincies en waterschappen. Resultaten worden 

in de loop van dit jaar verwacht. Daarnaast werken de Werkregio’s van DPRA aan maatregelen voor 

klimaatadaptatie. De resultaten van deze analyses kunnen leiden tot een ander inzicht in de 
waterbehoefte van gebieden dan nu het geval is. Het is belangrijk dat provincie, waterschap, 
gebruikers  en werkregio’s met elkaar in gesprek blijven over de ontwikkeling van de waterbehoefte 
en de betekenis daarvan voor de watervoorziening.  
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3. Conclusies en aanbevelingen 

3.1 Conclusies 

1) We lopen in Rijn-Oost tegen de grenzen van de maakbaarheid van het huidige watersysteem 
aan. Door neerslag de ruimte en de tijd te geven om in de bodem te zakken is herstel van de 
veerkracht van het natuurlijk systeem mogelijk, waardoor het watersysteem na een droge 
zomer sneller kan herstellen. Dat betekent ook hogere grondwaterstanden en meer risico van 
wateroverlast en natschade.  

2) De maatregelen die we kunnen nemen zijn bekend. Het handelingsperspectief is een mix van 

(zie bijlage 2 voor de concrete maatregelen): 
a. Optimalisatie watersysteem en waterbeheer (klimaatrobuust watersysteem). 
b. Ruimtelijke adaptatie (grondgebruik afstemmen op water vasthouden, 

functieverandering en -aanpassing). 
c. Efficiënter (zuiniger) waterverbruik (verminderen watervraag). 

3) Het nemen van maatregelen is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, 

grondeigenaren- en gebruikers van land en water. 
4) Op kortere termijn kunnen al maatregelen worden genomen om water beter vast te houden 

(de koek vergroten) en efficiënter te gebruiken (de koek anders verdelen) en te beschermen 
tegen kwaliteitsverslechtering (de koek vers houden). Dit kan in de periode 2022-2027 
gebeuren met maatregelen die worden genomen in kader van ZON, DPRA, KRW en DAW. Het 
is nog onbekend of de som van deze maatregelen de waterbeschikbaarheid voldoende 
verbeterd. Het is mogelijk dat er een restopgave overblijft en het is belangrijk die in beeld te 

brengen voordat over maatregelen voor de periode na 2027 wordt nagedacht.  
5) De Grondwateragenda moet zich ook richten ruimtelijke adaptatie e en daarmee op het 

aanpassen en veranderen van landgebruik om water ruimte te geven of droogte te 
accepteren. 

6) Ingrijpende aanpassingen gaan tijd vergen, het proces van functieverandering kan jaren duren 
(2028-2050). Vanwege de lange doorlooptijd is het belangrijk om in de periode 2020-2027 al 
de mogelijkheden voor aanpassen en veranderen van landgebruik te verkennen. 

7) Het is belangrijk dat waterbeheerders en watergebruikers dezelfde taal spreken als zij praten 
over waterbeheer. We hebben hier nog te weinig aandacht voor in communicatie van 
provincies, gemeenten en waterschappen over waterbeheer. 

8) De mix van maatregelen per gebied hangt niet alleen af van wat technisch kan, maar ook van 
wat gebruikers in dat gebied willen. De urgentie om het grondwaterbeheer aan te passen 
hangt dus af van de situatie en de ambities ter plaatse. Daarom is er een gebiedsaanpak nodig 

waarbij ook andere transities (energie, stikstof,  circulaire economie) in samenhang meelopen. 
9) De baten van minder droogteschade en de lasten van meer natschade komen niet altijd bij 

dezelfde grondeigenaar terecht. Er is een patstelling tussen belangen rond het vasthouden van 
water en het afvoeren van water. Met het collectieve belang van landbouw, natuur, drinkwater 
en klimaatadaptatie aan de ene kant en aan de andere kant individuele en lokale belangen. 
Bestuurders moeten samen op zoek naar interventies om deze patstelling te doorbreken.  

10) De vraag ‘hoe vinden we samen de juiste koers in gebiedsprocessen en hoe blijven we op 

koers’ moeten bestuurders van overheden met grondeigenaren, natuurorganisaties en 
waterbedrijven samen in gebiedsprocessen beantwoorden.  

11) Bestuurders van overheden en belangenorganisaties moeten de, voor betrokkenen soms 
pijnlijke, maar voor het collectief belang noodzakelijke maatregelen samen voorbereiden en 
mogelijk maken. Daarmee wordt voorkomen dat één bestuurder voor een boze zaal staat om 
maatregelen te verdedigen. 

12) In verschillende gebieden en organisaties is ervaring met gebiedsprocessen en de inzet van 

instrumenten als stimuleren aanpassing van bedrijfsvoering, vergoeding waardedaling, 
uitkopen bedrijfsverplaatsing en kavelruil. Dit is een leerproces en afstemming op Rijn-Oost 
niveau kan dit leerproces versnellen. 

13) Inventarisaties van initiatieven in het kader van ZON (Rijn-Oost) en van de provincie 
Gelderland (Achterhoek) illustreren de veelheid aan initiatieven met een relatie tot droogte en 
watervoorziening. Tijdshorizon, schaalniveau en taal zijn de thema’s die meer afstemming 

tussen de gebiedspartners vergen. Sturen op doelen geeft richting aan initiatieven terwijl 
ruimte overblijft voor maatwerk.  
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3.2 Aanbevelingen voor vervolgstappen 

Waterbeheerders en -gebruikers zijn het erover eens dat voorraadbeheer van water maatwerk is 
omdat gebieden sociaal, economisch en landschappelijk van elkaar verschillen. En de samenwerkende 
partners van Rijn-Oost kunnen veel bijdragen aan goede randvoorwaarden voor succesvolle 
gebiedsaanpakken. 

De Grondwateragenda doet vijf aanbevelingen voor duurzaam grondwatervoorraadbeheer: 

1) Creëer randvoorwaarden voor succesvolle gebiedsaanpakken in focusgebieden. 
2) Maak ambities op gebiedsniveau helder en deel deze met grondeigenaren, pachters en 

terreinbeheerders. 

3) Bij de uitwerking van duurzame drinkwatervoorziening is samenwerking op Rijn-Oost niveau 
nodig om het voorraadbeheer handen en voeten te geven 

4) De scheve verdeling van kosten en baten van maatregelen vraagt om bestuurlijke 
interventies. 

5) Breng de ontwikkeling van de waterbehoefte beter in beeld om op tijd in te kunnen spelen op 
veranderingen. 

Creëer randvoorwaarden voor succesvolle gebiedsaanpakken in focusgebieden 

1) Zet de voortgang van het uitvoeren van de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte (Bijlage 
1) op de agenda van het RBO Rijn-Oost. Spreek partijen erop aan en biedt hulp als de 

voortgang achterblijft 
2) Stimuleer maatregelen die zijn gericht op het verbeteren van de bodemstructuur. Dit is een 

kansrijke maatregel voor de grondwateragenda die ook bijdraagt aan betere 
nutriëntenbenutting en daarmee een betere waterkwaliteit.  

3) Breng in het kader van ZON (loopt al), DPRA en KRW de gebieden in kaart waar de grootste 
opgaven liggen en waar de grootste bereidheid is tot verandering. Dit zijn gebieden waar: 

a. De droogtestress zo acuut is dat partijen er zo snel mogelijk maatregelen willen 

nemen. Bijvoorbeeld omdat functies elkaar in de weg zitten of een functie een urgent 

probleem heeft met waterbeschikbaarheid.  
b. Waar andere opgaven zijn die aangepakt moeten worden en waar grondwaterbeheer 

een plek in kan krijgen (meekoppelen). Het gaat om gebiedsopgaven rond natuur, 
landbouw, waterkwaliteit, waterkwantiteit, klimaat en ruimtelijke ordering. 

4) Stuur erop aan dat maatregelen van ZON op plekken worden genomen waar dit voor 

grondwater het meest oplevert. Sluit aan bij aanpak ZON waar wordt nagedacht over 
focusgebieden. 

5) Beantwoord voor elk focusgebied de vraag ‘hoe vinden we samen de juiste koers en hoe 
blijven we op koers’. Doe dit met betrokken bestuurders van overheden, grondeigenaren, 
natuurorganisaties en waterbedrijven. Zoek samen naar het geschikte schaalniveau, tijdstip 
en samenwerkingsvorm om in deze gebieden aan de slag te gaan. Geef vanuit de 
bevoegdheden van provincie en waterschap op gebiedsniveau richting aan de afgesproken 

aanpak en laat ruimte om samen met alle partners tot een eigen uitwerking te komen.  
6) Ondersteun gebiedsprocessen met onderzoek en kennisuitwisseling. Bijvoorbeeld door de 

plekken in beeld te brengen waar er meer kans op natschade en wateroverlast kan ontstaan. 

Kijk daarbij wat al beschikbaar is in, onder andere, KRW verband. Stel bijvoorbeeld per gebied 
een grondwateratlas op. Geef gebiedspartners invloed op de onderzoekagenda van 
gebiedsprocessen zodat ze mede eigenaar van het product zijn. Stimuleer waar mogelijk dat 
ze zelf onderzoek doen. 

 
Maak ambities op gebiedsniveau helder en deel deze met grondeigenaren, pachters en 
terreinbeheerders  

1) Denk en werk vanuit een gezamenlijke visie en taal aan waterbeheer. Gebruik de visie en taal 

van deze Grondwateragenda in regionale waterprogramma’s en waterbeheerprogramma’s. 
Deze sluit aan bij de visie en taal van ZON en bewijst zich nu in de praktijk. Maak daar gebruik 
van in communicatie met grondeigenaren, pachters en terreinbeheerders. Zet vanuit deze 
gezamenlijke taal nog meer in op het delen van kennis tussen waterbeheerders en -
gebruikers.  

2) Draag als Rijn-Oost partners de ambitie uit dat in grote delen van het landelijk gebied over 

10-15 jaar de grondwaterstand gemiddeld 20 cm hoger zal zijn dan nu. Niet als doel op zich 

maar als middel om droogte te bestrijden. Benadruk dat overheden in de komende 10-15 jaar 
met stakeholders in gebiedsaanpakken zoeken naar het juiste evenwicht tussen vasthouden 
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en afvoeren in natte en droge tijden. En dat partijen dus invloed hebben. Maak afspraken over 

tijdstip en samenwerkingsvorm om in deze gebieden aan de slag te gaan.  
3) Voorkom door voorlichting en vergunningverlening dat partijen nu activiteiten ontplooien die 

het vasthouden van water en hogere grondwaterstanden in de toekomst belemmeren. 
 

Bij de uitwerking van duurzame drinkwatervoorziening is samenwerking op Rijn-Oost 
niveau nodig om het voorraadbeheer handen en voeten te geven 

1) Betrek de visie op voorraadvorming actief bij de uitwerking van de Aanvullende Strategische 
Voorraden, zodat als eerste in stroomgebieden waar grondwateronttrekking wordt uitgebreid 
de weerstand van watersystemen wordt verbeterd. Wissel kennis en ervaring hierover uit. 

2) Start bij de uitwerking van de Aanvullende Strategische Voorraden vanuit provincies 
gebiedsprocessen waarin samen met waterschappen, drinkwaterbedrijf, gemeente, landbouw, 

natuurbeheerders en bewoners door een integraal ontwerp van het watersysteem de nadelige 
effecten van grondwateronttrekking maximaal worden beperkt. Hierin kunnen andere 

maatschappelijk opgaven zoals kringlooplandbouw, aanpak stikstof voor N2000, klimaat, 
biodiversiteit en energietransitie worden meegekoppeld. 

De scheve verdeling van kosten en baten van maatregelen vraagt om bestuurlijke 

interventies 

1) Breng mogelijke interventies in beeld om een patstelling tussen het collectieve belang van 
meer grondwater en individuele / lokale belangen rond wateroverlast en natschade te 
doorbreken.  

2) Verken bijvoorbeeld mogelijkheden om via bestaande grondbanken ruilgrond aan te kopen 
voor verplaatsing van functies. Kijk breder dan de bestaande instrumenten van opkopen en 
afwaarderen van grond, kavelruil en bedrijfsverplaatsing. Onderzoek of baathebbers van 
maatregelen kunnen bijdragen aan een transitiefonds ‘Ruimte voor water’. Zoek daarbij de 
samenhang met stikstofbeleid en andere thema’s die vergelijkbare instrumenten kunnen 
inzetten, vaak in dezelfde gebieden. 

3) Breng mogelijkheden voor interventies in beeld op de schaal van Rijn-Oost zodat gebieden 

elkaar ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor de scheve verdeling van kosten en 
baten van maatregelen. Bijvoorbeeld bij bedrijfsverplaatsing. 
 

Breng de ontwikkeling van de waterbehoefte beter in beeld om op tijd in te kunnen spelen 
op veranderingen 

1) Breng vanuit ZON de waterbehoefte van 2030 en 2050 in kaart en reken de gezamenlijke 
effecten van de maatregelpakketten van ZON, KRW, DAW en DPRA op de grondwatervoorraad 
door.  

2) Breng vervolgens in beeld of er nog een restopgave voor grondwaterbeheer is nadat 
maatregelen van ZON, KRW, DAW, DPRA zijn genomen. Bouw daarbij voort op de Regionale 
Knelpuntenanalyse Rijn-Oost. Betrek hierbij ook het dilemma dat vergroening van steden in 

droge periode leidt tot een grotere watervraag.  
3) Breng in beeld in welke gebieden maatregelen een grote potentie hebben om de 

grondwatervoorraad in Rijn-Oost te vergroten. 

 

3.3 Uitvoering  

In de volgende tabellen staat hoe de aanbevelingen kunnen worden uitgevoerd en wat de bijdrage van 

RBO Rijn-Oost kan zijn. De aanbevelingen zijn voorzien van een globale planning. 

  

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/publicaties-krw/publicaties-rijn-0/index-0/@177144/regionale/
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/publicaties-krw/publicaties-rijn-0/index-0/@177144/regionale/
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Creëer randvoorwaarden voor succesvolle gebiedsaanpak in focusgebieden 

Uitvoeren door: onderstaande aanbevelingen op te nemen in regionale waterprogramma’s en 

waterbeheerprogramma’s van provincies en waterschappen (2022-2027).  

Aanbeveling Rol RBO 

1) Zet de voorgang van het uitvoeren van de 

aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte 

op de agenda van het RBO Rijn-Oost. 

Kennis nemen van de voortgang en waar nodig 

afspraken maken over aanpakken knelpunten. 

2)  Stimuleer maatregelen die zijn gericht op 

het verbeteren van de bodemstructuur.  

Geen. Wordt opgepakt in DAW en ZON. 

3)  Breng in het kader van ZON (loopt al), 

DPRA en KRW de gebieden in kaart waar de 

grootste opgaven liggen en waar de grootste 

bereidheid is tot verandering. 

Afstemmen en besluit nemen over 

uitvoeringsprogramma ZON 2022-2027. 

4)    Stuur erop aan dat maatregelen van 

ZON op plekken worden genomen waar dit 

voor grondwater het meest oplevert. Sluit 

aan bij aanpak ZON waar wordt nagedacht 

over focusgebieden.  

Afstemmen en besluit nemen over 

uitvoeringsprogramma 2022-2027. 

5)    Beantwoord voor elk focusgebied de 

vraag ‘hoe vinden we samen de juiste koers 

en hoe blijven we op koers’.  

Afstemmen en informatie delen over de gevolgde 

aanpak. Leren van elkaar. 

Zoeken naar aanvullende 

financieringsmogelijkheden voor gebiedsaanpakken 

bij het Rijk en EU. 

 
6)    Ondersteun gebiedsprocessen met 

onderzoek en kennisuitwisseling. Stel met 

gebiedsactoren een grondwateratlas op 

waarin vragen van gebiedsactoren worden 

beantwoord.  

Geen 
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Ambities zijn op gebiedsniveau nog niet helder gemaakt en gedeeld met grondeigenaren, 

pachters en terreinbeheerders  

Uitvoeren door: onderstaande aanbevelingen op te nemen in regionale waterprogramma’s en 

waterbeheerprogramma’s van provincies en waterschappen (2022-2027).  

En door ze als Rijn-Oost partners vanaf 2021 te gebruiken als vertrekpunt (en niet persé als 

eindpunt) in gebiedsprocessen en algemene communicatie over waterbeheer; en bij het opstellen 

van nieuwe toetsingskaders voor meldingen en vergunningen. 

Aanbevelingen Rol RBO 

1)    Denk en werk vanuit een gezamenlijke 

visie en taal aan waterbeheer.  

Afstemmen en zo veel mogelijk gezamenlijk, maar 

in elk geval met vergelijkbare taal en beelden, 

communiceren over waterbeheer met gebruikers, 

grondeigenaren en pachters, bedrijven en 

woningbezitters. 

 
2)    Draag als Rijn-Oost partners de ambitie 

uit dat in grote delen van het landelijk gebied 

over 10-15 jaar de grondwaterstand 

gemiddeld 20 cm hoger zal zijn dan nu. Niet 

als doel op zich maar als middel om droogte 

te bestrijden.  

Afstemmen en zo veel mogelijk gezamenlijk, maar 

in elk geval met vergelijkbare taal en beelden, 

communiceren over waterbeheer. 

Daarbij partijen ook wijzen op hun eigen 

verantwoordelijkheid voor omgaan met droogte en 

wateroverlast. 

3)    Voorkom door voorlichting en 

vergunningverlening dat partijen nu 

activiteiten ontplooien die het vasthouden 

van water en hogere grondwaterstanden in 

de toekomst belemmeren. 

Afstemmen en zo veel mogelijk gezamenlijk, maar 

in elk geval met vergelijkbare taal en beelden, 

communiceren over waterbeheer. 

Daarbij partijen ook wijzen op hun eigen 

verantwoordelijkheid voor omgaan met droogte en 

wateroverlast. 
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Bij de uitwerking van duurzame drinkwatervoorziening is samenwerking op Rijn-Oost 

niveau nodig om het voorraadbeheer handen en voeten te geven 

Uitvoeren door: onderstaande aanbevelingen op te nemen in regionale waterprogramma’s van 

provincies (2022-2027)  

En door ze als Rijn-Oost partners vanaf 2021 te gebruiken als vertrekpunt voor gebiedsaanpakken. 

Aanbevelingen Rol RBO 

1) Betrek de visie op voorraadvorming actief 
bij de uitwerking van de Aanvullende 
Strategische Voorraden, zodat als eerste in 

stroomgebieden waar 
grondwateronttrekking wordt uitgebreid de 

weerstand van watersystemen wordt 
verbeterd. Wissel kennis en ervaring 
hierover uit. 

 

Op schaal van Rijn-Oost afstemmen van nemen 

van maatregelen voor vergroten 

grondwatervoorraad met zoeklocaties van 

waterwinningen. 

2)    Start bij de uitwerking van de Aanvullende 

Strategische Voorraden vanuit provincies 

gebiedsprocessen waarin samen met 

waterschappen, drinkwaterbedrijf, gemeente, 

landbouw, natuurbeheerders en bewoners door 

een integraal ontwerp van het watersysteem de 

nadelige effecten van grondwateronttrekking 

maximaal worden beperkt.  

Hierin kunnen andere maatschappelijk opgaven 

zoals kringlooplandbouw, aanpak stikstof voor 

N2000, klimaat, biodiversiteit en 

energietransitie worden meegekoppeld. 

Afstemmen en informatie delen over de gevolgde 

aanpak. Leren van elkaar. 

Zoeken naar aanvullende 

financieringsmogelijkheden voor 

gebiedsaanpakken bij het Rijk en EU. 
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De scheve verdeling van kosten en baten van maatregelen vraagt om bestuurlijke 

interventies  

Uitvoeren door: onderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld in lopende programma’s en in 

gebiedsprocessen. Samen met grondeigenaren, pachters en terreinbeheerders. 

Aanbeveling Rol RBO 

1)    Breng mogelijke interventies in beeld om 

een patstelling tussen het collectieve belang 

van meer grondwater en individuele / lokale 

belangen rond wateroverlast en natschade te 

doorbreken.  

 

 Afstemmen en informatie delen over de gevolgde 

aanpak. Leren van elkaar. 

Zoeken naar aanvullende 

financieringsmogelijkheden voor 

gebiedsaanpakken bij het Rijk en EU. 

2)    Onderzoek of baathebbers van 

maatregelen kunnen bijdragen aan een 

transitiefonds Ruimte voor water. Zoek daarbij 

de samenhang met stikstofbeleid en andere 

thema’s die vergelijkbare instrumenten kunnen 

inzetten, vaak in dezelfde gebieden. 

Afstemmen en informatie delen over de gevolgde 

aanpak. Leren van elkaar. 

Zoeken naar aanvullende 

financieringsmogelijkheden voor 

gebiedsaanpakken bij het Rijk en EU. 

3)    Breng mogelijkheden voor interventies in 

beeld op de schaal van Rijn-Oost zodat 

gebieden elkaar ondersteunen bij het vinden 

van oplossingen voor de scheve verdeling van 

kosten en baten van maatregelen.  

  

 Afstemmen en informatie delen over de gevolgde 

aanpak. Leren van elkaar. 

Zoeken naar aanvullende 

financieringsmogelijkheden voor 

gebiedsaanpakken bij het Rijk en EU. 
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Breng de ontwikkeling van de waterbehoefte beter in beeld om op tijd in te kunnen 

spelen op veranderingen  

Uitvoeren door: onderzoek uit te voeren in het kader van ZON, eventueel samen met partijen van 

het Deltaplan Hoge Zandgronden (2022-2027), als effecten eerder duidelijk zijn kan hiermee in 

2021 worden begonnen. 

Aanbeveling Rol RBO 

1)    Breng vanuit ZON de waterbehoefte van 

2030 en 2050 in kaart en reken de 

gezamenlijke effecten van de 

maatregelpakketten van ZON, KRW, DAW en 

DPRA op de grondwatervoorraad door. 

Opdrachtgever.  

Zoeken naar aanvullende 

financieringsmogelijkheden voor gebiedsaanpakken 

bij het Rijk en EU. 

2)    Breng vervolgens in beeld of er nog een 

restopgave is nadat maatregelen van ZON, 

KRW, DAW, DPRA zijn genomen.  

Opdrachtgever. 

Zoeken naar aanvullende 

financieringsmogelijkheden voor gebiedsaanpakken 

bij het Rijk en EU. 

3)   Breng in beeld in welke gebieden 

maatregelen een grote potentie hebben om 

de grondwatervoorraad in Rijn-Oost te 

vergroten. 

Opdrachtgever. 

Zoeken naar aanvullende 

financieringsmogelijkheden voor gebiedsaanpakken 

bij het Rijk en EU. 
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Bijlage 1: Taken en bevoegdheden rond grondwater 

Teksten overgenomen van Aan de slag met de omgevingswet; Helpdesk Water en  Kenniscentrum 

InfoMil 

Het Rijk en Rijkswaterstaat 

Het Rijk is verantwoordelijk voor het landelijk beleid en internationale afstemming.  Het Rijk heeft het 
operationele beheer van rijkswateren neergelegd bij Rijkswaterstaat. Het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat is verantwoordelijk voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (en de 
Grondwaterrichtlijn) in Nederland. 

Provincie 

De meeste grondwatertaken liggen bij de provincie (bron Aan de slag met de omgevingswet). Die 

beschermt de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden. Dat gebeurt met het oog op 
de winning van grondwater voor de bereiding van water bestemd voor menselijke consumptie (artikel 
2.18 Omgevingswet).  

Ook geeft de provincie met haar regionale waterprogramma uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water 
(KRW) en de Grondwaterrichtlijn (GWR). Dit staat in artikel 3.8 van de Omgevingswet (Ow). 

De KRW stelt doelen over de kwaliteit en kwantiteit van ons watersysteem. En specifiek waar water 
onttrokken wordt voor menselijke consumptie. De KRW-doelen voor grondwater zijn (Bron: helpdesk 
Water):     

1. inbreng van verontreinigende stoffen beperken of voorkomen;    
2. achteruitgang van de toestand van de grondwaterlichamen te voorkomen;     

3. het halen en behouden van de goede toestand van grondwaterlichamen; 
4.  significant stijgende trends in het grondwaterlichaam ombuigen en;      

5. de doelen voor beschermde gebieden, zoals drinkwaterwinningen en natuurgebieden te halen. 

Definitie van een "goede grondwatertoestand": de toestand van een grondwaterlichaam 
waarvan zowel de kwantitatieve als de chemische toestand ten minste "goed" zijn. Uit de 

KRW doelen valt af te leiden dat de voorraad grondwater in grondwaterlichamen niet 
achteruit mag gaan. 

De GWR vult de doelen van de KRW voor grondwater verder in. Daaruit blijkt dat de provincie ook 
verantwoordelijk is voor de bescherming en verbetering van de grondwaterkwaliteit buiten de 
aangewezen grondwaterbeschermingsgebieden.  

Voor specifiek aangewezen wateronttrekkingsactiviteiten – grondwateronttrekkingen en, kort gezegd, 

daarmee samenhangende infiltraties – is de provincie vergunningverlenend bevoegd gezag, voor zover 
het gaat om industriële toepassingen van meer dan 150.000 m3 water per jaar of de openbare 
drinkwatervoorziening. Dit staat in de artikelen 16.1 en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving 

(Bal), in samenhang met artikel 4.3 van het Omgevingsbesluit. 

Taken en bevoegdheden Rijkswaterstaat en waterschap (bron Aan de slag met de 
omgevingswet 

Rijkswaterstaat (artikel 2.19, lid 2 Ow) en de waterschappen (voor zover toegedeeld, zie artikel 2.17, 
lid 1 onder a Ow) zijn beheerder van het watersysteem. Grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit 
zijn hier een integraal onderdeel van. Voor regionale wateren, inclusief grondwaterlichamen, zal 

meestal het waterschap bevoegd gezag zijn voor wateractiviteiten, tenzij de onttrekkingsactiviteiten in 
rijkswateren plaatsvinden; in dat geval is de minister van Infrastructuur en Waterstaat (in de praktijk 
Rijkswaterstaat) bevoegd gezag. 

 

Taken en bevoegdheden gemeente (bron Aan de slag met de omgevingswet 

De gemeente heeft, naast een hemelwaterzorgplicht en een zorgplicht voor het inzamelen en 

transporteren van stedelijk afvalwater, ook een grondwaterzorgplicht. Dit betekent dat de gemeente, 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/water/grondwater/taken-bevoegdheden-grondwater/
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/grondwater/grondwater-krw/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/regelgeving/bevoegdheden/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/regelgeving/bevoegdheden/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/water/grondwater/taken-bevoegdheden-grondwater/
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/grondwater/grondwater-krw/
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/grondwater/grondwater-krw/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/water/grondwater/taken-bevoegdheden-grondwater/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/water/grondwater/taken-bevoegdheden-grondwater/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/water/grondwater/taken-bevoegdheden-grondwater/
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waar dit doelmatig is, maatregelen moet treffen om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dat staat in artikel 2.16 van de Ow. 

Ook moet de gemeente in het omgevingsplan functies toedelen aan locaties (artikel 4.2 Ow) en regels 
stellen met het oog op die functies. Het bodem- en watersysteem is vaak leidend voor welke functies 
mogelijk zijn. Hierdoor is het mogelijk dat de gemeente regels stelt aan activiteiten die de 

grondwaterkwaliteit kunnen bedreigen. 

Bevoegdheden en instrumentarium verschillende overheden in relatie tot 
grondwaterbeheer 

Meer informatie over de instrumenten die overheden ter beschikking hebben om hun bevoegdheden in 
te vullen vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil. 

Grondwater in de Omgevingswet: dit verandert er (Bron: Aan de slag met de Omgevingswet) 

De belangrijkste wijzigingen rond grondwater bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de 
volgende. 

• In de omgevingsvisie worden de beleidsonderdelen uit de 'oude' water- en milieuplannen 

geïntegreerd.  
• De omgevingswaarden beschrijven de normen voor (grond)waterkwaliteit. Als uit monitoring 

blijkt dat de overheid daar niet aan voldoet, moet de overheid daar een programma over 
opstellen.  

• Het Rijk heeft in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) instructieregels opgenomen voor 
grondwaterbeschermingsgebieden.  

• Het waterbeheerprogramma vervangt die onderdelen van het waterbeheerplan die op 

uitvoering gericht zijn, zoals de maatregelen.  
• De Wet bodembescherming vervalt. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de provincie de 

Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn (GWR) uitvoert. Bodemverontreinigingen 
die beschikt zijn als 'ernst en spoed' worden opgepakt onder de bodemconvenanten. Zowel 

deze spoedlocaties als de saneringen die reeds in uitvoering zijn, vallen straks onder het 
overgangsrecht en hierop blijft het oude kader van de Wbb van toepassing.  

• Gemeente wordt bevoegd gezag voor historische bodemverontreinigingen en het beheer van 

historische grondwaterverontreiniging wordt een integraal onderdeel van het beheer van het 
watersysteem.  

• De procedure voor de omgevingsvergunning voor een (grond)wateronttrekkingsactiviteit is 
korter.  

 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/regelgeving/bevoegdheden/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/water/grondwater/verandert/
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Bijlage 2: maatregelen ZON en aanbevelingen van 

de Beleidstafel Droogte 

 
De aanbevelingen van de beleidstafel Droogte die relevant zijn voor de GARO staan hieronder: 

• Aanbeveling 5: Stel regionale uitwerkingen van de verdringingsreeks op (in uitvoering door 
waterschappen, provincies en RWS). 

• Aanbeveling 10: Grondwateronttrekkingen bij kwetsbare natuurgebieden in beeld brengen (in 
uitvoering door provincies en waterschappen).  

• Aanbeveling 14: Agendeer het belang van structurele maatregelen in verband met droogte. 

Actief voorraadbeheer is daarbij de sleutel (in uitvoering door Bestuurlijk Platform Zoetwater, 
Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie, waterschappen en gemeenten, ministerie LNV, Bestuurlijk 
Overleg Open Teelten (BOOT) en provincies.  

• Aanbeveling 16: Onderzoek uitwisseling van water tussen bodem en atmosfeer en de 

vochttoestand van de bodem om betere afweging te kunnen maken tussen afvoeren en 
vasthouden water (in uitvoering door provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, 
Limburg en Utrecht).  

• Aanbeveling 17: Voer acties voor klimaatadaptieve landbouw regionaal en in samenhang uit 
(uitvoering Bestuurlijk Platform Zoetwater, Ministerie LNV en LTO).  

• Aanbeveling 18: Neem klimaatbestendigheid mee in gezamenlijke natuurambitie (uitvoering 
ministerie LNV en IPO).  

• Aanbeveling 21: Naar een klimaatbestendig drinkwaterbeleid (uitvoering IPO, provincies met 
grondwaterwinningen in samenwerking met Vewin en VNG).  

• Aanbeveling 32: Gemeenten aan de lat voor bebouwd gebied. Watervraag en 
handelingsperspectief in beeld (uitvoering VNG, gemeenten met input waterschappen, DPRA, 
DPWZ en Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling). 

 
Maatregelen ZON: bron Onderbouwing uitvoeringsprogramma Zoetwater Oost-Nederland 
Werkgroep ZON 7 november 2019.  

De ● zijn aanbevelingen die de Beleidstafel Droogte in het rapport ‘Nederland beter weerbaar tegen droogte’ 
doet en die door ZON opgepakt kunnen worden. 

Codering Type maatregel 

1 Optimalisatie watersysteem en waterbeheer (klimaatrobuust watersysteem). 
Doel: aanvullen grondwatervoorraad  

1.1 optimalisatie operationeel peilbeheer in hoofdsysteem van regionale waterbeheerders 

• Aanbeveling 5: Stel regionale uitwerkingen van de verdringingsreeks op (in uitvoering door 
waterschappen, provincies en RWS). 

• Aanbeveling 10: Grondwateronttrekkingen bij kwetsbare natuurgebieden in beeld brengen (in 
uitvoering door provincies en waterschappen). 

1.2 klimaat-robuuste inrichting in hoofdsysteem van regionale waterbeheerders (beekherstel, 
herprofilering leggerwaterlopen) 

1.3 a) aanleg regelbare / peilgestuurde drainage 
b) aanleg onderwaterdrainage in veengebieden 

1.4 conservering op perceelsniveau 
a) sloten dempen 
b) sloten of greppels verondiepen of afdammen 
c) greppels afsluitbaar maken 
d) duikers verhogen 
e) plaatsen van stuwen in detailwaterlopen 
f) aanleg infiltratiegreppels 
g) beperken oppervlakkige afstroming 

• Aanbeveling 16: Onderzoek uitwisseling van water tussen bodem en atmosfeer en de 
vochttoestand van de bodem om betere afweging te kunnen maken tussen afvoeren en 
vasthouden water (in uitvoering door provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, 
Limburg en Utrecht). 
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1.5 herinrichting stedelijk gebied 
a) afkoppelen verhard oppervlak naar bergings- of infiltratievoorziening 
b) groen-blauwe structuren 
c) waterpartijen omvormen tot wadi's 
d) ontstenen van publiek verhard oppervlak 

2 Efficiënter waterverbruik of verminderen watervraag 
Doel: verminderen watervraag 

2.1 verbeteren bodemstructuur 

2.2 investeringen in gerichte watergeefsystemen 
a) druppelirrigatie 
b) subirrigatie 

2.3 water (lokaal) opvangen en opslaan als voorraad voor droge perioden 

2.4 bedrijfsgerichte stimuleringsplannen voor waterbeschikbaarheid 

2.5 besparen drinkwater 

2.6 hergebruik water 
a) hergebruik regenwater 
b) hergebruik proceswater 
c) hergebruik RWZI-effluent 

3 Ruimtelijke adaptatie 
Doel: grondgebruik afstemmen op water vasthouden en zoetwatermaatregelen mogelijk maken 

• Aanbeveling 14: Agendeer het belang van structurele maatregelen in verband met droogte. Actief 
voorraadbeheer is daarbij de sleutel (in uitvoering door Bestuurlijk Platform Zoetwater, Stuurgroep 
Ruimtelijke Adaptatie, waterschappen en gemeenten, ministerie LNV, Bestuurlijk Overleg Open Teelten 
(BOOT) en provincies. 

• Aanbeveling 17: Voer acties voor klimaatadaptieve landbouw regionaal en in samenhang uit (uitvoering 
Bestuurlijk Platform Zoetwater, Ministerie LNV en LTO). 

• Aanbeveling 18: Neem klimaatbestendigheid mee in gezamenlijke natuurambitie (uitvoering ministerie LNV 
en IPO). 

• Aanbeveling 21: Naar een klimaatbestendig drinkwaterbeleid (uitvoering IPO, provincies met 
grondwaterwinningen in samenwerking met Vewin en VNG). 

• Aanbeveling 32: Gemeenten aan de lat voor bebouwd gebied. Watervraag en handelingsperspectief in beeld 
(uitvoering VNG, gemeenten met input waterschappen, DPRA, DPWZ en Nationaal Kennisprogramma 
Bodemdaling). 

3.1 functie veranderen en ruimte voor water 

3.2 grondgebruik permanent aanpassen gericht op vergroten waterbeschikbaarheid: naaldbos omzetten 
in heide of loofbos 
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Bijlage 3: inventarisatie ontwikkelingen Achterhoek 

1. Regio en Rijk: Maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) 2016-

2021 (fase 1) en 2022-2027 (fase 2) 
2. Rijk: Droogtetafel landelijk  
3. Provincies: droogte onderzoek zandprovincies Zuid-, Midden- en Oost-Nederland  
4. Appèl waterbestuur-voorzitters Oost-Nl: 'andere koers nodig' 
5. Provincie: koersnotitie Agrifood 
6. Rijk: kennis- en innovatieagenda landbouw, water, voedsel 2020-2023 

7. Rijk: Actieprogramma klimaatadaptieve landbouw 
8. Provincie: Onderzoek monitoring klimaatadaptatie maatregelen (5 casussen)  
9. LTO: Deltaplan agrarisch waterbeheer  
10. Oost-Nederland: gebiedsagenda Oost-Nederland  
11. Rijk: Regiodeal Achterhoek  
12. Rijk: Klimaatakkoord  

13. Provincie: Realiseren GNN, Gelders natuurnetwerk  

14. Waterschap Vallei Veluwe: Blauwe Omgevingsvisie  
15. Rijk, provincie, waterschap: Interbestuurlijk Programma Regio Achterhoek  
16. Provincie: ‘gebiedsgenese’ voor bodemwatersysteem 
17. RBO: Synthese evaluaties droogte (Rijk, waterschappen, provincie)  
18. Vitens, waterschap en provincie: visie strategische drinkwatervoorraden (ASV-proces)  
19. Waterschap, provincie, grondeigenaren: landgoederen visie Baakse Beek  
20. LTO Noord: Vruchtbare Kringloop Achterhoek 

21. Bestuursovereenkomst Nitraatrichtlijn 2017-2021  
22. Rijk en regio: Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie met stresstesten klimaatadaptatie AH 
23. Rijk en provincie: Panorama Nederland  
24. Bestuurlijk platform Landbouw, natuur, water 
25. Gemeente Lochem, Bronckhorst, provincie: Innovatie coöperatie Achterhoek 
26. Provincie, Vitens, LTO, waterschap: Agenda - waterwingebied - ’t Klooster  

27. Kaderrichtlijn Water (KRW)  
28. Grondwater afhankelijke natuur in Hoog Nederland (effecten van onttrekkingen op natuur 

tijdens droogte 2018), Concept plan van aanpak. 
29. Natuurlijke Klimaatbuffers, natuurherstel Korenburgerveen & Wooldse Veen 
30. Brede maatschappelijke heroverwegingen (RIJK), onderdeel Klaar voor klimaatverandering 
31. Voorstel Grondwateragenda RBO-Oost 
32. Ambitiedocument natuur positief 

33. Tafel landbouw en landgebruik GMNF 
34. Visie waterberaad Achterhoek++ 
35. Klimaatadaptatie brongebied Baakse Beek, KlimaatKloar 
36. Verrijkende landbouw in Gelderland 
37. Regionaal sturings- en waarderingsmodel Achterhoek voor duurzame melkveehouderij (Pilot 

GLB) 
38. Brandbrief landbouw ivm drinkwaterwinning ’t Klooster 

39. Visie op voorraadbeheer grondwaterbeheer Waterschap Rijn IJssel, nav Beleidstafel Droogte 

(in voorbereiding)  
40. Maatregelen op de kaart NMI agro (DAW) 
41. Klimaatstrategie Waterschap Rijn Ijssel 2018-2021 
42. Bestuursakkoord Waterschap Rijn Ijssel 2019-2023, ‘Samen een duurzame toekomst creëren’ 
43. Gezamenlijke klimaateffectatlas Achterhoek en Liemers (gemeenten in Achterhoek en Liemers 

en Waterschap) → onderdeel van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
44. Deltaplan Hogere Zandgronden 
45. Colander, landschapsgestuurde klimaatadaptatie (WUR in opdracht van LNV) 
46. Klimaatadaptatie in de praktijk 
47. Nederland in 2120 
48. Programma Lumbricus 


