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met rapportage 
 

Onderwerp: Informeren over de vaststelling van de grondwatertrappenkaart 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Hierbij bieden wij u de grondwatertrappenkaart [GT-kaart] van de veengebieden in de provincie 
Utrecht aan. Deze kaart is onderdeel van de in februari 2008 opgeleverde bodemkaart veengebieden. 
De GT-kaart geeft de hoogte van het grondwater ten opzichte van het maaiveld van de veenbodems op 
drie momenten in het jaar weer. Dit inzicht is van wezenlijk belang om op termijn een robuust en 
duurzaam bodem- en watersysteem te realiseren. De kaart is een technische weergave van de 
grondwaterstand. 
 
De bodem en GT-kaart biedt een aantal ruime toepassingsmogelijkheden op het gebied van duurzaam 
bodem- en waterbeheer. Het betreft niet alleen onze eigen beleidsterreinen zoals onder andere het 
Waterplan, de Bodemvisie en de Structuurvisie. Ook van externe organisaties zoals waterschappen en 
gemeenten verwachten wij dat zij deze kaart zullen toepassen.  
 
Binnen het thema Bodem wordt deze kaart toegepast in onze Bodemvisie en de hieraan gekoppelde 
Bodemagenda met speciale aandacht voor vertraging van de bodemdaling in de veengebieden. In het 
westelijk veenweidegebied van de provincie Utrecht wordt de kaart bijvoorbeeld gebruikt in het beleid 
en uitvoering in het programma Groene Hart. 
 
De provincie heeft met deze kaart een bruikbaar instrument ontwikkeld dat een gedetailleerd inzicht 
geeft in hoogte van het grondwater in het veengebied. Dit inzicht is van wezenlijk belang om op 
termijn een robuust en duurzaam bodem- en watersysteem te realiseren. 
 
Met de vaststelling van deze kaart voldoen wij aan het amendement van Provinciale Staten bij het 
Streekplan d.d. 13 december 2004: ‘Verbod op termijn van scheuren en ploegen van grasland in de 
veengebieden’. In het kader van het amendement wordt deze kaart toegepast bij de op te stellen 
Structuurvisie 2013-2025 vanuit het oogpunt van het beperken van bodemdaling. 
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Tijdens het proces van het vervaardigen van de grondwatertrappenkaart is met de waterschappen 
gecommuniceerd over de kwaliteit van het eindresultaat. Voor wetenschappelijke begeleiding is  
Professor Bierkens van de Universiteit Utrecht ingeschakeld, die de grondwatermodellen van de 
waterschappen en de provincie heeft getoetst. Deze aanpak van het project heeft tot brede steun bij de 
waterschappen geleid en een product is ontstaan dat integraal in beide organisaties zal worden 
toegepast. 
Uiteindelijk wordt een grondwaterkaart opgeleverd die kan rekenen op draagvlak van betrokken 
partijen en een brede toepasbaarheid. 
 
Voorgeschiedenis 
Naar aanleiding van het amendement ‘Verbod op termijn op Scheuren en Ploegen van grasland in 
veenweidegebied’ d.d. 13 dec. 2004, is er op 26 september 2005 een bijeenkomst geweest met 
statenleden van de commissie Ruimte en Groen. Tijdens deze bijeenkomst is met de statenleden 
overlegd over de wijze waarop het amendement zou worden ingevuld. Besloten is een nieuwe 
bodemkaart en grondwatertrappenkaart schaal 1:25.000 te laten maken. In het projectplan waarmee 
Gedeputeerde Staten heeft ingestemd (28 februari 2006) staat aangegeven dat het eindproduct in het 
najaar van 2007 zou worden opgeleverd. In 2007 was de grondwaterstand door een extreem natte 
zomer echter zo hoog dat geen betrouwbare laagste grondwaterstand meetbaar was.  
Gedeputeerde en Provinciale Staten zijn op 2 december 2007 van de vertraging op de hoogte gesteld.  
Omdat de bodemkaart al in een vergevorderd stadium was, is besloten deze al 15 februari 2008 op te 
leveren aan Gedeputeerde Staten en te presenteren in de commissie RGW. Vanaf  2008 zijn de 
waterschappen nadrukkelijk betrokken bij het realiseren van deze GT-kaart. De werkzaamheden voor 
de GT-kaart zijn in de periode 2008-2010 uitgevoerd.  
 
Essentie / samenvatting: 
Wij bieden u deze grondwatertrappenkaart aan die zowel in onze eigen organisatie als bij 
waterschappen, gemeenten en betrokkenen wordt toegepast. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een grondwatertrappenkaart die toepasbaar is op onze eigen beleidsterreinen van onder andere het 
Waterplan, de Bodemvisie en de Structuurvisie.  
Een kaart waarvan wij verwachten dat deze bij externe organisaties zoals waterschappen en gemeenten 
wordt toegepast. 
 
Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
n.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de oplevering van de Grondwatertrappenkaart Veengebieden 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De plv.secretaris, drs. K. Wisotzky MBA 
 


