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7LWHO ��financiering maatregelen tegen mogelijke wateroverlast Amersfoort als gevolg van
reductie grondwaterwinning Hydron

$GYLHV�YDQ�GH�FRPPLVVLH�
De commissie adviseert positief ten aanzien van het voorstel onder voorbehoud van de fracties van
Groen Links, CDA en VVD. Deze partijen wensen nadere informatie over de maatregelen die in
voorbereiding zijn en zullen op basis daarvan een definitief standpunt innemen.

1DGHUH�LQIRUPDWLH�RYHU�GH�PDDWUHJHOHQ�.DGHU
In het eerste Waterhuishoudingsplan is aangegeven dat de drinkwatersector dient te streven naar een
reductie van 9 mln m3 vergunningcapaciteit voor grondwaterwinning ten oosten van het Amsterdam
Rijnkanaal met het oog op het bestrijden van de verdroging. Deze reductiedoelstelling is ook
opgenomen in het Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding.

Zoals in het eerdere statenvoorstel nr PS 2002WEM07, betreffende financiering van het benodigde
onderzoek naar de mogelijke wateroverlast in Amersfoort, is vermeld zal Hydron Midden-Nederland
tussen 2000 en 2003 op een aantal pompstations de grondwaterwinning reduceren. Hierover heeft het
bedrijf met de provincie een overeenkomst gesloten.

De overeenkomst houdt in dat Hydron de winning op enkele pompstations op en aan de voet van de
Heuvelrug  met 5 mln m3 zal reduceren. Verder is onderdeel van de overeenkomst dat Hydron op haar
pompstations in Amersfoort de grondwateronttrekking met 4 mln m3 zal verminderen en dat de
vermindering zal worden gecompenseerd door het betrekken van grondwater uit Flevoland
Zoals in het nu aan de orde zijnde Statenvoorstel is vermeld zal Hydron volgens de overeenkomst de
bedrijfsmatige kosten voor haar rekening nemen. Op grond daarvan kan het bedrijf daarvoor geen
schadeclaim indienen bij de provincie.
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Voor de waterlevering heeft Hydron Midden-Nederland een contract getekend met Hydron Flevoland.
De uitvoering van de werken daarvoor is zover gevorderd dat op 1 april 2003 de levering kan starten.
Hierop is de gehele planning van de vele activiteiten die er voor moeten plaatsvinden, van zowel
Hydron- Flevoland als Hydron Midden-Nederland, afgestemd. Dit, gecombineerd met het streven
grondwateroverlast door de reductie zoveel mogelijk te voorkomen, leidt ertoe dat we alles in het werk
willen stellen om vóór 1 april de maatregelen uit te voeren. Daarom wordt nu gevraagd om daarvoor
financiën beschikbaar te stellen.
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Uit het tot nu toe verrichte onderzoek komt naar voren dat met verticale putten in een vijftal stads-
wijken de gewenste grondwaterstandsverlagingen in natte perioden zijn te realiseren. Hiermee zal
ondiep grondwater boven de Eemkleilaag worden onttrokken en rechtstreeks of via het
regenwaterriool geloosd op oppervlaktewater. De te onttrekken hoeveelheid zal volgens globale
berekening ten hoogste enkele honderdduizenden m3 bedragen en er zullen geen verdrogingseffecten



door ontstaan. De positieve effecten voor de natuur van de reductie, waarbij het gaat om 4 mln m3
diep grondwater,  zullen er dus niet door verminderen.

Vermindering van de voorgenomen reductie is veel minder effectief voor het bestrijden van mogelijke
wateroverlast dan de nu voorgestelde maatregel en zou ook de doelstelling ervan
(verdrogingsbestrijding) aantasten. Daarnaast is de inrichting van de infrastructuur voor de
compenserende wateraanvoer uit Flevoland geoptimaliseerd op basis van een hoeveelheid van 4 mln
m3 per jaar. Een kleinere aanvoer leidt tot (veel) hogere kosten per m3.
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Het nadere onderzoek naar de maatregelen is nog niet afgerond en er kan nog blijken dat de
voorgenomen maatregelen niet tijdig uitgevoerd kunnen worden. Waarschijnlijk zullen we dan Hydron
moeten verzoeken om de reductie op te schorten. Dit hangt o.m. af van de zekerheid wanneer de
uitvoering dan zal plaatsvinden en verder speelt een rol of we een nat voorjaar hebben.
Een latere uitvoering van de maatregelen zal de beschikbaarstelling van het gevraagde krediet niet
overbodig maken.
De commissie zal op de hoogte gehouden worden van de uitvoering van de maatregelen.
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Het aangevraagde bedrag van 400.000 zal worden besteed aan de inrichting van de
ontwateringsmiddelen. Daarnaast kan het beheer en onderhoud daarvan er in de komende jaren eruit
betaald worden. Het gaat dus om een eenmalige beschikbaarstelling van een bedrag voor dit project uit
de opbrengst van de grondwaterheffing.
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