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Bodemverontreiniging die bedreigend is voor drink-
watervoorzieningen moet nú worden gesaneerd

In deze rubriek leggen wij steeds een stelling voor aan drie personen 

die op de een of andere manier te maken hebben met water en het 

onderwerp van de stelling.

‘Nee, niet per definitie. Saneren is niet de enige oplossing als een drinkwatervoorziening 

wordt bedreigd door bodemverontreiniging. We kunnen de verontreiniging ook beheren, 

zodat deze geen probleem gaat vormen, of kijken naar andere mogelijkheden zoals het 

verplaatsen van de winning. In overleg met de drinkwatersector bekijken we hoe we de echt 

grote knelpunten kunnen oplossen.

Let wel: het belang van schoon grondwater staat bij ons heel hoog in het vaandel. Gezien het 

grote maatschappelijke belang van schoon grondwater, de samenhang met andere opgaven 

waarvoor we als provincie verantwoordelijk zijn en de invloed op het ruimtegebruik, zien 

wij ons vanuit onze kaderstellende rol ook in de toekomst als hoeder van het grondwater. 

Dit betekent dat wij ons hard maken voor behoud van de voorraad zoet grondwater en 

borging van de waterkwaliteit, rekening houdend met de (economische) ontwikkelkansen 

van de ondergrond. Wij richten ons, als hoeder van het grondwater, op een bovenlokale 

en integrale afweging van belangen. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor 

grondwater bestemd voor menselijke consumptie. 

Bij bodemverontreinigingen in gebieden met bijzondere of strategische belangen voor het 

grondwater, streven we samen met alle belanghebbenden naar gebiedsgerichte oplossingen 

die juridisch, technisch en financieel haalbaar zijn. Drinkwatermaatschappijen zijn altijd 

betrokken. Andere partijen die we betrekken, zijn eigenaren van verontreinigde terreinen 

in het gebied, ook als er geen redenen zijn om sanering op grond van de Wet bodembescher

ming af te dwingen. 

Een sanering is namelijk alleen wettelijk afdwingbaar als een bodemverontreiniging op 

grond van de Wet bodembescherming het stempel ‘ernstig en spoedeisend’ krijgt. Dat wil 

zeggen dat de verontreiniging een onaanvaardbaar risico voor mens, dier en/of plant vormt. 

Het is heel goed mogelijk dat een kwetsbaar object, zoals een drinkwatervoorziening, wordt 

bedreigd door verontreinigingen die op grond van de Wet bodemsanering niet gesaneerd 

hoeven te worden.

IPO werkt samen met IenM, VNG, UvW, VNONCW en MKBNederland aan het Convenant 

bodem en ondergrond 20162020. In dit convenant worden onder andere afspraken gemaakt 

over het beschermen van gebieden met bijzondere strategische belangen voor het grond water.’
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‘Met een stelling ben je het in principe eens of oneens. Ik ben het dus oneens met deze stelling.

Echter, nu komt de nuancering. Ik ben het zeker ook eens met de stelling, maar sanering moet 

niet op alle plaatsen en altijd. In Nederland zullen we de komende tijd belangrijke keuzes moe

ten maken waar en hoe we ons grondwater gaan beschermen. Schoon grondwater is veel geld 

waard. Veel bedrijfsactiviteiten in ons land zijn afhankelijk van schoon grondwater. Denk maar 

eens aan het produceren van lekker bier!

Daarom is het van groot belang om gezamenlijk gebieden aan te wijzen waarin we onze stra

tegische grondwatervoorraden vastleggen. In deze gebieden is het uiteraard niet wenselijk om 

verontreinigingen te hebben die deze voorraden bedreigen. Dit geldt zowel voor verontreini

gingen door industrie, als door de landbouw. Door goed gebiedsmanagement, gebiedsgericht 

beleid, moet je voor nu en in de toekomst ons grondwater veiligstellen en saneren daar waar 

noodzakelijk. Op dit moment wordt daar in de Structuurvisie Ondergrond en in het nieuwe 

Bodemconvenant beleid voor ontwikkeld. In samenspraak met de overheid en het bedrijfsleven 

zullen dan subsidieregelingen moeten worden ontwikkeld, waarbij het voor ondernemers met 

een verontreinigingsprobleem lonend is om de verontreiniging aan te pakken. 

In nietstrategische gebieden moeten – vind ik – andere keuzes gemaakt worden. In gebieden 

dichtbij grote agglomeraties van wonen en industrie worden door middel van gebiedsgericht be

leid beheersplannen gemaakt voor (deels) verontreinigd grondwater. In deze gebieden is het niet 

doelmatig om te saneren. Er kan voor worden gekozen om eventuele grondwateronttrekkingen 

voor menselijke consumptie te verplaatsen of het water te zuiveren nadat het opgepompt is. 

Dit is efficiënter en veel goedkoper. Per slot van rekening zuiveren we ook rivierwater voor 

menselijke consumptie. 

Ik concludeer dat het beschermen van het grondwater hoge prioriteit moet krijgen, maar het 

wegnemen van elke bedreiging tegen elke prijs: nee.’

‘Is grondwater nog wel een betrouwbare bron voor ons drinkwater? Is ons grondwater goed 

beschermd en dus veilig om drinkwater van te maken voor nu én de toekomst? Dagelijks 

drinken zo’n 10 miljoen Nederlanders water dat lange tijd in de bodem was opgeslagen.

Meestal volstaat voor grondwater een eenvoudige zuivering om drinkwater te maken. 

Steeds vaker blijken er stoffen in het grondwater te zitten die daar niet thuishoren. Er 

is vaak maar heel weinig van deze stoffen aanwezig en lang niet altijd in de buurt van 

winputten. Wat is er aan de hand met ons grondwater en wat gaan we eraan doen?

Een eerste stap om goed te weten hoe het met ons grondwater is gesteld en op welke 

plaatsen we een tandje bij moeten zetten, zijn de gebiedsdossiers. Alle betrokken partijen, 

onder leiding van de provincie, analyseren informatie en stellen zo nodig maatregelen 

voor. Uit de eindevaluatie van deze gebiedsdossiers blijkt dat bij ongeveer de helft van de 

grondwaterwinningen één of meer probleemstoffen voorkomen. 

Probleemstoffen: welke zijn dat en waar komen ze vandaan? Dit zijn vragen die worden 

gesteld door bestuurders en drinkwaterbedrijven. De stoffen die ons grondwater bedrei

gen, zijn: bestrijdingsmiddelen, stoffen afkomstig van ‘oude’ verontreinigingen, nitraat 

en chloride. De ‘oude’ verontreinigingen zijn afkomstig van bodemverontreinigingen 

door activiteiten zoals chemische wasserijen, benzinestations, enzovoort. Deze verontrei

nigingen zijn vaak al tientallen jaren aanwezig. Wie moet deze verwijderen en wanneer?

Natuurlijk vind ik dat deze bodemverontreinigingen aangepakt moeten worden als het 

grondwater direct bedreigd wordt. Ik pleit ervoor per situatie goed te bekijken om welke 

stoffen het gaat, wanneer ze in de winputten komen, wat de risico’s zijn en welke andere 

mogelijkheden er zijn om de verontreinigingen aan te pakken. En ook: zijn er nog meer 

bedreigingen in het gebied, denk aan landbouw en verstedelijking? 

De kwaliteit van ons drinkwater is een groot goed. Bedreigingen zoals bodemveront

reinigingen moeten worden aangepakt, maar weeg gezamenlijk voors en tegens tegen 

elkaar af. Overheden en drinkwaterbedrijven zijn de hoofdrolspelers in dit spel.’ 
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