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GroenLinks 1 Welke risico’s zijn er verbonden aan de keuze voor een 
gebiedsgerichte aanpak t.o.v. een ‘klassiek’ 
saneringsplan?

Een gebiedsaanpak van het grondwater kan worden ingezet als er 
binnen (vaak stedelijk) gebied zich meerdere verontreinigingen 
bevinden die zich onderling hebben vermengd. Vaak is een bepaalde 
bron en het  aandeel daarin van de totale verontreiniging dan niet meer 
te herleiden. Voorwaarde bij een gebiedsgerichte aanpak is wel dat 
verontreinigingen zich niet buiten het gebied mogen verspreiden of een 
kwetsbaar object bedreigen zoals een drinkwaterwinning. Daarom vindt 
er veel monitoring van het grondwater plaats. Dat is bij een klassiek 
geval minder, namelijk vaak aan het einde van de pluim. Er wordt bij 
gebiedsgerichte aanpak ook gestreefd naar het geleidelijk verbeteren 
van grondwaterkwaliteit bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals 
bij sloop en nieuwbouw of bij de aanleg van Warmte en Koude Opslag 
systemen. Binnen een gebiedsaanpak zijn ontwikkelingen in de 
ondergrond echter ook aan minder regels gebonden. Verspreiding door 
de activiteit (zoals een grondwateronttrekking) wordt minder op getoetst. 
Het risico bestaat dat daardoor sneller verspreiding van verontreiniging 
tot buiten het beheergebied plaatsvindt. In Woerden wordt dit risico 
ondervangen door grondwatermodellering en een uitgebreid 
monitoringsprogramma aan de randen van het beheergebied en bij de 
waterwinning van Oasen. Indien toch onverwachte verspreiding van 
verontreiniging plaatsvindt wordt dit via monitoring in de gaten 
gehouden en worden zo nodig gepaste maatregelen genomen, zoals 
het treffen van een interceptiemaatregel (= afvangen van de 
verontreiniging vóór de grens van het gebied/winning en zuivering).

2 Zijn  er  meer  gebieden en/of  gemeenten  waar  dergelijke 
convenanten  mee  afgesloten  worden  t.a.v.  bodem-  en 
waterverontreinigingen?  En  houdt  dit  verband  met  de 
overdracht  van  de  bodemtaken  van  de  provincie  naar 
gemeenten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet?

In het verleden is binnen de provincie een inventarisatie gedaan van 
kansrijke gebieden voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. Hieruit 
kwamen de gemeente Woerden en de gemeente Veenendaal naar 
voren. Veenendaal heeft aangegeven niet met gebiedsgericht 
grondwaterbeheer (GGB) aan de slag te willen gaan, Woerden heeft dat 
wel gedaan. De verwachting is dus dat er op korte termijn geen andere 
convenanten voor GGB worden afgesloten. 
In de gemeente Utrecht wordt het grondwater ook gebiedsgericht 
aangepakt. De gemeente is daar bevoegd gezag en gebiedsbeheerder.
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In principe is er geen verband met de overdracht van bodemtaken 
aangezien GGB al sinds 2006 als mogelijke saneringsvariant in de Wet 
bodembescherming is opgenomen. In de provinciale 
Omgevingsverordening is opgenomen dat de Provincie Utrecht ook 
onder de Omgevingswet bevoegd gezag blijft voor het instemmen met 
GGB omdat Provincies op grond van de Kader Richtlijn Water hiervoor 
verantwoordelijk blijven. Deze taak wordt dus niet overgedragen. 
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