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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

27 mei 2008

mw. A.G.M. Jansman, telefoon 038 499 79 46

Wijziging van de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel (VFLO);
opheffing grondwaterbeschermingsgebied en waterwingebied Brucht.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 20 mei 2008, kenmerk 2008/0665072;

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
gelet op artikel 2.3 van de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel;
in verband met de bekendmaking en inwerkingtreding van het besluit tot opheffing van het grondwaterbeschermingsgebied en het waterwingebied Brucht;

maken bekend:
dat Gedeputeerde Staten op 20 mei 2008 hebben vastgesteld een wijziging van de Verordening voor
de Fysieke Leefomgeving Overijssel, waarbij het milieubeschermingsgebied met de functie waterwinning Brucht is vervallen.
Het besluit is in werking getreden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007.

Informatie

Het besluit van Gedeputeerde Staten en bijbehorende toelichting is bijgevoegd als bijlage I.
Op de provinciale website is het besluit te vinden via provincie.overijssel.nl/grondwaterbescherming.
U kunt het besluit ook opvragen bij mevrouw A.G.M. Jansman, telefoon 038 499 79 46, e-mailadres
AGM.Jansman@overijssel.nl.
Gedeputeerde Staten voornoemd.

ISSN 0920-0762

Bijlage I

Wijziging van de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving
Overijssel; opheffing grondwaterbeschermingsgebied en
waterwingebied Brucht
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 20 mei 2008, kenmerk 2008/653771.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
gelet op artikel 2.3 van de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel;

besluiten:
in bijlage 2 ‘Milieubeschermingsgebieden met de functie waterwinning’ behorende bij de Verordening
voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel, de kaart met als titel ‘Milieubeschermingsgebied met de
functie waterwinning, gebied: Brucht’ te laten vervallen met terugwerkende kracht tot 1 januari
2007.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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Toelichting
Voorgeschiedenis

Op 11 maart 2003 heeft Vitens NV kenbaar gemaakt de drinkwaterwinning Brucht te willen sluiten.
Reden voor de sluiting is dat de bescherming van de grondwaterkwaliteit niet afdoende kan worden
gewaarborgd door de aanwezigheid van het industrieterrein direct ten noorden van de winning. Het
sluitingsproces heeft plaatsgevonden in nauw overleg tussen betrokken instanties. Dit proces heeft
geresulteerd in het definitief beëindigen van de winning van grondwater voor de drinkwaterbereiding
op 3 januari 2006 en de afspraak met alle betrokken partijen om de winning na 1 januari 2007 te
ontmantelen.
Vitens heeft bij brief van 27 november 2006 aangegeven dat zij geen gebruik meer zal maken van
de Grondwaterwetvergunning voor deze winning. Gedeputeerde Staten hebben de vergunning per
1 januari 2007 ingetrokken. Hiermee is de noodzaak voor bescherming van de winning vervallen en
kan het grondwaterbeschermingsgebied worden opgeheven.
De begrenzing van dit grondwaterbeschermingsgebied is opgenomen op de kaart ‘Milieubeschermingsgebied met de functie waterwinning, Gebied: Brucht’ in bijlage 2 behorende bij Verordening
voor de Fysieke Leefomgeving Overijssel (VFLO). Deze kaart komt bij onderhavige wijziging van de
verordening te vervallen per 1 januari 2007.
Relatie met provinciaal beleid

De sluiting van de winning Brucht past in het provinciale beleid. De sluiting zit al vele jaren in de
planning en maakt onderdeel uit van het Waterhuishoudingsplan Overijssel 2000+. Al in het Grondwaterplan Overijssel van 1986 is aangekondigd dat op termijn voorrang wordt gegeven aan de
ruimtelijke ontwikkeling van Hardenberg.
Gevolgen opheffing beschermingsgebied

Als gevolg van de opheffing van het grondwaterbeschermingsgebied Brucht zijn de beperkingen op
grond van de VFLO en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit niet meer van toepassing in het gebied.
Voor particulieren, bedrijven en instanties, die activiteiten uitvoeren binnen het gebied, betekent dit
dat de extra milieueisen die aan hen zijn opgelegd met het oog op de drinkwaterwinning, nu niet
meer gelden:
• de provinciale ontheffingen aan instanties en particulieren op grond van artikel 2.6 van de VFLO
zijn van rechtswege vervallen;
• de voorschriften voor grondwaterbescherming in de milieuvergunningen aan bedrijven kunnen
worden ingetrokken en
• de provinciale besluiten met algemene voorschriften voor niet-vergunningplichtige bedrijven in
grondwaterbeschermingsgebieden zijn niet meer van toepassing in het gebied.
Gevolgen van de sluiting voor de grondwaterstanden

Het sluitingsproces is doorlopen in nauw overleg met de Werkgroep Waterwinning Brucht bestaand
uit vertegenwoordigers van de agrariërs uit het gebied en de LTO aangevuld met vertegenwoordigers van de gemeente Hardenberg, het Waterschap Velt en Vecht, Vitens NV en de provincie.
Tijdens een informatiebijeenkomst op 23 september 2003 zijn de plannen aan de inwoners van het
gebied toegelicht. Informatie over de voortgang vond plaats door middel van een voortgangsbrief op
9 maart 2004 en een inloopbijeenkomst op 28 november 2005. Ook is er een aantal keren op
bestuurlijk niveau afgestemd met de gemeente Hardenberg.
Een belangrijk effect van het stoppen van de winning vormt het stijgen van de grondwaterstanden
en de veranderingen in stromingsrichting van het grondwater binnen het beïnvloedingsgebied.
Vitens NV heeft gekozen voor een lange periode van voorbereiding bij de sluiting van de winning om
het waterschap en de betrokken agrariërs in de gelegenheid te stellen om maatregelen te nemen.
Het Waterschap Velt en Vecht heeft een nieuw waterbeheersplan voor het gebied opgesteld om de
effecten waar nodig te compenseren. Om het waterschap de gelegenheid te geven het waterbeheersplan op te stellen en uit te voeren is de winning in 2006 ingezet om eventuele grondwateroverlast te
voorkomen c.q. te beperken. Het onttrokken water is geloosd op het oppervlaktewater. Tegen het
plan van het waterschap zijn veel bezwaren ingediend. Bij dit plan is uitgegaan van de voorspelde
verhogingen in de grondwaterstanden door modelberekeningen in 2003. In de afgelopen periode zijn
de werkelijke effecten van de sluiting van de winning op de grondwaterstanden bepaald op basis van
de jarenlange metingen in een groot aantal peilbuizen in het gebied. De gemeten grondwaterstanden en de vooraf door het model voorspelde verhogingen van de grondwaterstand zijn met
elkaar vergeleken. De modelresultaten wijken op verschillende afstanden van de winning enigszins
af van de werkelijk gemeten verhoging. Het waterbeheersplan is inmiddels door het waterschap
waar nodig aangepast aan de werkelijk optredende verhogingen van de grondwaterstand. De
werkelijke effecten van de sluiting van de winning vormen nu de basis van dit plan. Vitens heeft de
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bewoners van het gebied hierover geïnformeerd in een brief van februari 2008. Het waterschap zal
de bewoners in het voorjaar van 2008 informeren over de voortgang met betrekking tot het
waterbeheersplan. Indien sprake is van wateroverlast, dan zullen het waterschap en de betrokken
grondeigenaren samen tot oplossingen moeten komen.
Procedure opheffing beschermingsgebied in VFLO; advies en zienswijzen

Gedeputeerde Staten hebben op grond van artikel 2.3 van de VFLO de bevoegdheid te besluiten tot
verkleining of opheffing van een gebied bij (gedeeltelijke) sluiting van een drinkwaterwinning. Nu
sprake is van opheffing van de drinkwaterwinning zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om het
beschermingsgebied op te heffen. Een ontwerp van de wijziging van de VFLO is aan de eigenaren en
gebruikers van de betreffende gronden en aan Vitens NV toegezonden. Ook zijn Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Hardenberg en het dagelijks bestuur van het Waterschap Velt en
Vecht op de hoogte gesteld. De Provinciale Commissie voor de Fysieke Leefomgeving (PCFL) is om
advies gevraagd. Verder is het ontwerp bekendgemaakt via een advertentie in het huis-aan-huisblad.
Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerp ingediend en de PCFL heeft met het ontwerp ingestemd.
Relatie met partiele herziening 2007 Streekplan en Waterhuishoudingsplan Overijssel 2000+

Het grondwaterbeschermingsgebied Brucht is ook opgenomen op kaarten bij het Streekplan en het
Waterhuishoudingsplan 2000+. In verband met de opheffing van het beschermingsgebied moeten
deze kaarten worden aangepast. Medio 2007 hebben wij daarvoor een procedure gestart tot partiële
herziening van de plannen. De vaststelling van deze partiële herziening is een bevoegdheid van
Provinciale Staten. Provinciale Staten hebben de partiële herziening op 16 april 2008 vastgesteld.
Dit besluit heeft tot gevolg dat de planologische beperkingen in het gebied worden opgeheven.
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