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7LWHO � Financiering maatregelen tegen mogelijke wateroverlast in Amersfoort als gevolg

van reductie grondwaterwinning door Hydron
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Bijlage(n): geen

,QOHLGLQJ
In uw vergadering van 3 september 2002 hebt u besloten een bedrag van 155.000 te onttrekken aan
de reserve exploitatieverschillen grondwaterheffing. Dit ter financiering van de kosten voor nader
onderzoek naar de mogelijke, ongewenste vernattingseffecten in de regio Amersfoort, met name voor
de bebouwing, als gevolg van de voorgenomen vermindering van grondwaterwinning door Hydron
Midden-Nederland. De winningsvermindering vindt plaats in het kader van de bestrijding van de
verdroging.  In het voorstel voor dit besluit (kenmerk PS2002WEM07) is aangegeven waarvoor dit
onderzoek dient en is verdere achtergrond informatie verstrekt.

Voorlopige resultaten van het onderzoek wijzen uit dat er wellicht op korte termijn maatregelen
uitgevoerd kunnen worden om ongewenste vernattingseffecten voor burgers en bedrijven te
voorkómen. In verband met de plannen van Hydron is het streven de ontwateringsmaatregelen vóór 1
april 2003 uit te voeren.

Volgens een eerste schatting zullen de kosten van de maatregelen ten hoogste 400.000 bedragen. Op
basis van het verdere onderzoek zullen ze nauwkeurig bepaald worden.
De kosten komen volgens een overeenkomst tussen Hydron en de provincie voor rekening van de
provincie. Wij stellen u voor dat, conform de overeenkomst, de provincie de kosten van de
maatregelen voor haar rekening neemt en betaalt uit de reserve schadevergoeding grondwaterbeheer.
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%HVOXLW�YDQ����IHEUXDUL������WRW�RQWWUHNNLQJ�YDQ�JHOGPLGGHOHQ�DDQ�GH�UHVHUYH�VFKDGHYHUJRHGLQJ
JURQGZDWHUKHHU�

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 7 januari 2003, dienst/sector WEM/MWA, nummer
2002WEM004975i;

Overwegende dat al het mogelijke gedaan moet worden om te voorkómen dat er ongewenste
vernattingseffecten ontstaan als gevolg van het reduceren van grondwaterwinning ten behoeve van de
verdrogingsbestrijding;

Besluiten:

� ARTIKEL 1

Een bedrag, ter grootte van 400.000, beschikbaar te stellen uit de reserve schadevergoeding
grondwaterbeheer voor financiering van maatregelen, gericht op het voorkómen van mogelijk
ongewenste vernattingseffecten in Amersfoort als gevolg van de voorgenomen reductie van
grondwaterwinning door Hydron Midden-Nederland.    .

voorzitter,

griffier,
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7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
De te treffen maatregelen hebben als doel te voorkómen dat er grondwateroverlast ontstaat voor
burgers en bedrijven door de voorgenomen reductie van de grondwaterwinning in Amersfoort door
Hydron in april 2003. Deze reductie vindt plaats ten behoeve van het bestrijden van de verdroging van
de natuur.

$UJXPHQWHQ  
Naast de wenselijke verhoging van de grondwaterstand in gebieden met natuurwaarden zullen  de
grondwaterstanden in bebouwd gebied eveneens een stijging ondergaan door de winningsreductie. Op
plaatsen waar de grondwaterstanden in Amersfoort reeds in de huidige situatie te hoog zijn kan
daardoor de grondwateroverlast voor burgers en bedrijven toenemen. Daarnaast kan in lager gelegen
delen nieuwe overlast ontstaan. Het spreekt vanzelf dat betrokken partijen al het mogelijke moeten
doen om dat te voorkómen. Naast Hydron zijn ook de gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei
en Eem bij deze zaak betrokken.

Er vindt nog gedetailleerd onderzoek plaats naar de omvang van de mogelijke wateroverlast en de
maatregelen daartegen, na een verkennende studie van de problematiek. Hiervoor hebt u, in uw
vergadering van 3 september 2002, 155.000 beschikbaar gesteld uit de reserve exploitatieverschillen
grondwaterbeheer.
Voorlopige resultaten van het onderzoek wijzen uit dat er  wellicht op korte termijn maatregelen
uitgevoerd kunnen worden. Omdat Hydron de reductie vanaf 1 april 2003 wil realiseren is het streven
deze vóór die datum uit te voeren. Er wordt gedacht aan het installeren in de bodem van ondiepe,
verticale bronnen met afvoerleidingen naar het oppervlaktewater die in werking worden gesteld in
natte perioden.

.DQWWHNHQLQJHQ
Uit het nadere onderzoek kan blijken dat de maatregelen die nu in beeld zijn niet op korte termijn
uitvoerbaar zijn. Het is niet uitgesloten dat Hydron dan de reductie zal moeten uitstellen om
wateroverlast te vermijden.

)LQDQFLsQ
Volgens een eerste schatting zullen de kosten van de maatregelen ten hoogste 400.000 bedragen. Op
basis van het verdere onderzoek zullen ze nauwkeurig bepaald worden.
De kosten komen volgens een overeenkomst tussen Hydron en de provincie voor rekening van de
provincie. Hydron betaalt de bedrijfsmatige kosten van de winningsreductie die vanwege de aanvoer
van vervangend water uit Flevoland relatief hoog zijn. De overeenkomst is vastgelegd in een brief van
GS van 30 juni 1997 en bevestigd in bijlage B van de overeenkomst tussen Hydron en de provincie
over de reductie van grondwaterwinning.
Wij stellen u voor dat, conform de overeenkomst, de provincie de kosten van de maatregelen voor haar
rekening neemt en betaalt uit de opbrengst van de grondwaterheffing. In de eerste plaats komt betaling
uit de opbrengst in 2003 in aanmerking of financiering uit de reserve exploitatieverschillen
grondwaterbeheer. Maar de opbrengst is daarvoor niet toereikend en de reserve, die momenteel ca

500.000 bedraagt, kan beter gereserveerd blijven voor andere onverwachte uitgaven.  In verband
daarmee stellen wij voor de maatregelen te betalen uit de reserve schadevergoeding grondwaterbeheer
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Er is nog nooit een beroep gedaan op deze reserve voor schadegevallen en vooral ook gelet op de
overeenkomst met Hydron zijn er geen substantiële uitgaven te verwachten. In de loop der jaren is de
reserve, gevoed uit de opbrengst van de heffing en rente, gegroeid tot het maximumbedrag van

681.000.
Door de overeenkomst kan Hydron geen schadeclaim indienen voor de bedrijfskosten, hetgeen
volgens de Grondwaterwet wel zou mogen waar het gaat om onevenredige schade door het provinciale
grondwaterbeleid.

Over de noodzaak om het fonds na de onttrekking weer aan te vullen zullen we u nog een voorstel
doen toekomen. Dat zullen we inkaderen in een notitie over de eventuele noodzaak van een aanpassing
van de hoogte van de grondwaterheffing met het oog op andere ontwikkelingen.

5HDOLVDWLH
Zie onder beoogd effect en argumenten.

&RPPXQLFDWLH
Zodra er meer bekend is over de uitvoering van de maatregelen zal in overleg met Hydron en de
gemeente Amersfoort nagegaan worden of en op welke wijze er publiciteit aan gegeven zal worden.

%LMODJHQ
Geen

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

griffier, Drs. H.H. Sietsma
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