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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 
In de gemeente Woerden zijn verschillende dieper gelegen grondwaterverontreinigingen aanwezig. Deze vormen 
op lange termijn mogelijk een bedreiging voor de drinkwaterwinning van Oasen, die zich aan de rand van Woerden 
bevindt. De gemeente Woerden wil voor haar gemeente gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) instellen om 
aanpak en beheer van de verontreinigingen in samenhang met de energietransitie aan te pakken. Aan ons wordt 
binnenkort gevraagd in te stemmen met het gebiedsplan GGB dat hiervoor is opgesteld en in te stemmen met de 
aanwijzing van het beheergebied. Voor onder andere de financiële afspraken hebben de gemeente Woerden, 
provincie Utrecht, drinkwaterbedrijf Oasen NV en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een 
convenant opgesteld dat zal ingaan wanneer het convenant door alle partijen is ondertekend en wij de beschikking 
GGB hebben genomen. In het convenant wordt duidelijk omschreven wat de rollen en taken van alle partijen 
inhouden en worden de afspraken voor een periode van 10 jaar vastgelegd.  

Inleiding: 
De directe aanleiding voor de gemeente Woerden om met GGB aan de slag te gaan, is de grootschalige 
grondwaterverontreiniging veroorzaakt door de voormalige chemische wasserij op het Defensie-eiland en de 
ontwikkelingen zoals warmte-koude opslag (WKO), die in de ondergrond t.a.v. de energietransitie ter plaatse zijn 
voorzien. De ondiepe ondergrond tot 20 meter minus maaiveld wordt gesaneerd door de ontwikkelaar van het 
Defensie-eiland. De gemeente is verantwoordelijk voor de sanering van het diepere grondwater zoals destijds is 
afgesproken in het convenant met de provincie Utrecht. Op grond van een verkenning naar de gebiedsgerichte 
aanpak in 2017 heeft de gemeente Woerden in 2018 een besluit genomen om dit gebiedsgericht uit te voeren.  

Bij een gebiedsgerichte aanpak wordt een groter gebied gezien als beheergebied waarbinnen verspreiding van 
diepe grondwaterverontreiniging mag plaatsvinden, mits dit geen onaanvaardbaar risico oplevert voor kwetsbare 
functies zoals de drinkwaterwinning. Het voordeel is dat er meer tijd en ruimte is om de grondwaterverontreiniging 
biologisch te laten afbreken en dat andere grondwaterverontreinigingen in de kern van Woerden op dezelfde wijze 
kunnen worden aangepakt. Tevens worden ook andere thema’s opgenomen zoals het duurzaam gebruik van de 
ondergrond. Bij een traditionele, gevalsgerichte aanpak zou bij elke onttrekking van verontreinigd grondwater, zoals 
voor WKO, een saneringsplan bij het bevoegde gezag moeten worden ingediend. Dat is bij een gebiedsgerichte 
aanpak niet nodig. Daarnaast kan WKO gecombineerd worden met het inbrengen van nutriënten, zodat de 
natuurlijke afbraak van de grondwaterverontreiniging wordt gestimuleerd. 
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Sinds 2017 zijn er gesprekken tussen de gemeente, provincie en overige partners gaande om te komen tot GGB, 
waarbij een integrale aanpak van verontreinigingen in combinatie met andere opgaven in de ondergrond mogelijk 
wordt gemaakt. In eerste instantie was alleen de binnenstad van Woerden rondom de verontreiniging van het 
Defensie-eiland in het gebied opgenomen. Op ons verzoek is het beheergebied uitgebreid en is ook de 
drinkwaterwinning van Oasen aan de rand van Woerden in het beheergebied opgenomen. Inmiddels is het 
gebiedsplan in concept met alle betrokken partijen besproken. Binnen enkele maanden zal de gemeente Woerden 
als gebiedsbeheerder het definitieve gebiedsplan ter beoordeling bij ons indienen.  
 
Provincie Utrecht, gemeente Woerden, Oasen en HDSR hebben een gezamenlijk belang om afspraken te maken 
over de aanpak en beheer van verontreinigingen in de kern van Woerden in samenhang met de energietransitie. 
Om die reden is in overleg met alle partners een convenant opgesteld. In het convenant wordt duidelijk omschreven 
wat de taken van alle partijen inhouden, eveneens is er een maatregelenladder opgesteld bij escalatie. Wij voeren 
daarmee onze wettelijke taken vanuit de Wet bodembescherming (Wbb) en de Kaderrichtlijn Water (KRW) uit 
waarbij uitdrukkelijk het voorbehoud geldt dat er voldoende financiering door het Rijk wordt toegezegd om 
eventuele maatregelen uit te kunnen voeren. Gezien het grote maatschappelijke belang zullen wij ons maximaal 
inspannen om financiële middelen voor de bescherming van de drinkwatervoorziening te verkrijgen. De voor de 
provincie bij het gebiedsplan betrokken financiële middelen zullen vanuit het door het Rijk beschikbaar gestelde 
budget voor bodemsanering (Specifieke Uitkering Bodem van het ministerie van I&W) worden betaald. Er zijn voor 
de begroting dus wel financiële consequenties aan het convenant verbonden, maar deze zijn per saldo neutraal. 
 
Vervolgprocedure / voortgang: 
Wij hebben ingestemd met het aangaan van het convenant. Op basis van de gemaakte afspraken in het convenant 
zal de gemeente Woerden het definitieve gebiedsplan met een collegebesluit vaststellen. Op korte termijn wordt het 
gebiedsplan dan ter beoordeling bij ons ingediend. We hebben tevens ingestemd met het voorstel om de 
teamleider van team WEB te mandateren de beschikking GGB en verdere correspondentie af te handelen. De 
beschikking betreft de beoordeling van het gebiedsplan conform de regelgeving zoals opgenomen in de Wbb. Bij 
een positieve beoordeling zal in de beschikking worden vastgelegd dat wij conform artikel 55f van de Wbb 
instemmen met het door de gebiedsbeheerder opgestelde gebiedsplan. Daarnaast zullen we in de beschikking 
conform artikel 55c lid 1 Wbb het beheergebied aanwijzen. Hierna kan het gebiedsgerichte grondwaterbeheer in 
Woerden van start gaan, met duidelijke afspraken voor de samenwerking tussen convenantspartners en derden, 
geheel in lijn met de beoogde werkwijze onder de toekomstige Omgevingswet. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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