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Systematische afwegingen op het grensvlak van 
grondwater en oppervlaktewater
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Beschouwingen op het grensvlak van 
grondwater en oppervlaktewater
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➢ Het komt voor dat afstroming van een restverontreiniging in het grondwater naar een 
drainerend oppervlaktewater wordt geaccepteerd als saneringsoplossing zonder dat 
hierbij de waterkwaliteitsbeheerder actief betrokken is geweest. 

➢ Daarnaast komen ook situaties voor waarbij het oppervlaktewater oplossing kan bieden 
voor afstromende grondwaterverontreiniging en probleemhebbers van deze 
grondwaterverontreiniging onnodig een inefficiënte aanpak voortzetten. 

➢ Geconstateerd wordt  dat in Nederland nog niet eenduidig met deze problematiek en 
tegelijkertijd kans op het grensvlak wordt omgegaan.

➢ Voor natuurlijke lozing is reeds een afwegingssystematiek beschikbaar (NOBIS-98-1-26 
Natuurlijke lozing oppervlaktewater (NLO), welke momenteel door RWS wordt 
geactualiseerd

➢ Het onderwerp heeft met name betrekking op het grensvlak tussen 
werkzaamheden van de beleidsmedewerker en de vergunningverlener. 
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Systeem benadering 

In 1996 wisten we het al ; het bodem- en het 
watersysteem beïnvloeden elkaar, en grondwater vormt 
hierbij de verbindende factor
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Gebiedsgerichte benadering , van Ggb naar GGA 
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Aanleiding voor het UP-onderzoek

➢ Bewustzijn van interacties 
in het bodem- en 
watersysteem vergroten

➢ Sectoren bodem en water 
maken zonder onderlinge 
afstemming hun eigen 
beleid met afwegingen. 

➢ Onbekend zijn van 
afwegingen natuurlijk 
lozing in regionale wateren
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Verenigen van doelen

• Neerzetten van een goede 
afwegingsmethodiek die recht 
doet aan emissiebeleid en KRW-
doelstellingen, 

• Gebruik maken van de 
veerkracht van zowel het 
bodem- als het 
oppervlaktewater systeem. 

• Aansluiting zoeken bij de 
Omgevingswet 

• Systematiek omzetten in beleid 
voor zowel rijkswateren als 
regionale wateren.”
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Waterrijk Nederland met een opgave ?
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➢ 18.000 bekende grondwaterverontreinigingen, 
➢ 3.200 gebieden, waarbinnen meerdere 

verontreinigingen binnen een straal van 100 m 
voorkomen.

➢ circa 7.800 bronlocaties)bevindt zich in gebieden met 
een hogepotentie voor het optreden van NLO. 

➢ Circa 4.000 contouren bevinden zich binnen 500 m 
van eendrainerende watergang. 

NLO is daarmee een situatie die bij een relevant aantal
grondwaterverontreinigingen in Nederland voorkomt. 
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Ruimtelijke verkenning en beleid 

Aan de hand van een 
beleidsinventarisatie en 
geografische weergave 
van verontreinigingen en 
oppervlaktewateren is 
gezocht naar 
praktijksituaties en 
knelpunten en zijn enkele 
casussen geselecteerd
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Wet- en regelgeving betreffende natuurlijke 

lozingen van grondwater
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Met het oog op de Omgevingswet

• De Omgevingswet vraagt van de overheden een 
nieuwe manier van werken. Zij moeten (nog) meer gaan 
samenwerken en als ketenpartners gaan optreden. 

• De waterschappen hebben behoefte aan meer 
duidelijkheid over de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden in de toekomst. De Wbb 
verdwijnt, maar wat betekent dit nu voor het eigen 
werk? In het verlengde daarvan wil men ook meer grip 
op de wijze waarop zaken tot stand moeten komen: de 
te volgen processen en procedures.

• Regionale waterprogramma’s bijvoorbeeld waarin 
geïntegreerde problematiek op tafel komt. 
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• Unie start een gesprek met waterschappen over grondwatergovernance
met behulp van Sterk-rapport;

• Maatschappelijke urgentie groeit snel! 
• Landelijk veel variatie in problematiek, maar voldoende 

gemeenschappelijkheid om een gezamenlijke strategie te maken;
• Unie komt dit voorjaar met gezamenlijke grondwaternotitie.

• Meedenken/adviseren? → UvW Themagroep Grondwater en Ondergrond!
• Zoek contact met het themagroeplid van jouw waterschap of mail Sverre 

van Klaveren of Daan Henkens (sklaveren@uvw.nl / dhenkens@uvw.nl).

Grondwater bij de UvW

mailto:sklaveren@uvw.nl
mailto:dhenkens@uvw.nl
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Inzet afwegingssystematiek NLO bij besluitvorming
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Maken van Gebiedsgerichte afspraken voor grondwaterbeheer is als een 

Zwitsers zakmes 

- Er zijn geen gemakkelijke oplossingen meer 

- Knelpunten wegnemen door ze letterlijk in een breder kader plaatsen

- Meer partijen, meer belangen, hogere complexiteit

Maar dat kost tijd

- Opzet en uitvoering kent in elk geval zijn eigen dynamiek en context

- Het is effectief omgaan met onzekerheden in ruimte en tijd  

In het proces

- Vereist het flexibiliteit van alle betrokkenen

- De ambitie om gezamenlijk doel te bereiken

- Hoe lager de complexiteit, hoe hoger de slaagkans


