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Samenvatting 

Aanleiding en doelstelling gebiedsdossiers 

De bescherming van het grondwater als bron voor drinkwater is verankerd in wet- en regelgeving op 

verschillende bestuurlijke niveaus. Het KRW stelt als doel om de achteruitgang van de kwaliteit van het 

grondwaterlichaam te voorkomen en te streven naar verbetering waterkwaliteit met oog op vermindering 

zuiveringsinspanning. Om dit doel te behalen moet inzichtelijk gemaakt worden waar de knelpunten en 

risico’s liggen. Dit wordt vastgelegd in de zogenaamde gebiedsdossiers. De verantwoordelijkheid voor het 

opstellen bij de gebiedsdossiers ligt bij de Provincie. In 2012 c.q. 2014 heeft de Provincie Limburg in 

samenwerking met WML, gemeenten en waterschappen voor alle drinkwaterwinningen in Limburg de 

eerste gebiedsdossiers met maatregelenpakketten opgesteld. De gebiedsdossiers volgen de  

KRW-plancyclus en dienen minimaal om de zes jaar te worden geactualiseerd. In 2018 is de actualisatie 

van de gebiedsdossiers uitgevoerd, ook weer in samenwerking met WML, gemeenten en Waterschap 

Limburg. Er is voor elk van de 18 winningen met een grondwaterbeschermingsgebied van WML, de 

boringsvrije zone Venloschol (waarin 4 winningen liggen) en de boringsvrije zone Roerdalslenk (waarin 10 

diepe winningen liggen) een gebiedsdossier opgesteld. Voorliggend rapport betreft het geactualiseerde 

gebiedsdossier van winning Roerdalslenk. 

 
Het doel van de gebiedsdossiers is om in een gezamenlijk proces met stakeholders (gemeenten, 

Waterschap Limburg, WML en eventuele overige organisaties) de problemen en risico’s met betrekking tot 

grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening in beeld te brengen, die een duurzame veiligstelling 

van de drinkwaterwinning mogelijk in de weg staan. Het gebiedsdossier biedt hiermee inzicht in de mate 

waarin doelen (mogelijk) niet worden gehaald en daarmee in de restopgave waar partijen zich voor 

gesteld zien om de winning duurzaam veilig te stellen.  

 

 
 
Kenmerken winning 
De Roerdalslenk is het Nederlands gebied tussen de Peelrandbreuk en Feldbissbreuk. Het gedeelte 

gelegen in de provincie Limburg is aangewezen als boringsvrije zone. In de boringsvrije zone 

Roerdalslenk liggen 10 diepe drinkwaterwinningen met ieder een eigen vergunning, maar die gezamenlijk 

maximaal 27 miljoen m3/jaar mogen onttrekken. Dit is exclusief de vergunde onttrekking voor de back-up 

van Heel.  

Bijna alle diepe winning in de boringsvrije zone Roerdalslenk zijn geclassificeerd als een weinig kwetsbare 

winning, behalve Heel, Roosteren en Schinveld. Heel en Roosteren zijn geclassificeerd als kwetsbaar 

omdat ze ook een freatische winning hebben en Schinveld als een matig kwetsbare winning omdat de 

kleilagen ten oosten van de winning uitwiggen. De waterbehandeling van de meeste winningen bestaat uit 

beluchting, zand- of marmerfiltratie en onthardingsmethodes met pelletreactoren en nageschakelde carry-

overfiltratie of een combinatie van deze waterbehandelingen. In Roosteren wordt aanvullend na het 

mengen met het ondiep-onttrokken water het water over een UV-filter geleid. Aangezien Asselt en Herten 

als reserve dienen, vindt er hier geen waterbehandeling plaats.  

Duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening  
Duurzaam schoon drinkwater is een gezamenlijke zorg! De zorg voor de bescherming van het 
grondwater als bron voor drinkwater is verankerd in wet- en regelgeving waarbij elke overheid, van 
lokaal tot nationaal, verantwoordelijkheden heeft. Deze zorgplicht is onder meer verankerd in de 
Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Wet milieubeheer (art.1.2). In de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW) is gesteld dat “achteruitgang van de kwaliteit van het grondwaterlichaam voorkomen 
moet worden”. Op provinciaal niveau is het beleid voor onder meer de veiligstelling van de 
drinkwatervoorziening vastgelegd in de Provinciale Omgevingsvisie Limburg (POL) en verder 
uitgewerkt in het Provinciaal Waterplan 2015-2021. De regels zijn vastgelegd in de Provinciale 
Omgevingsverordening. 
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Restopgave 

Er wordt toegewerkt naar een duurzame veiligstelling van de drinkwaterwinning zowel qua waterkwaliteit 

als waterkwantiteit. Om te kunnen controleren in hoeverre aan de doelstelling wordt voldaan is de huidige 

situatie in beeld gebracht met betrekking tot: 

 De beleidsmatige bescherming van de winning. 

 De huidige waterkwaliteit. 

 Belemmeringen in het benutten van de vergunde winhoeveelheid. 

 Het huidige ruimtegebruik, het gebruik van de ondergrond en geplande ontwikkelingen in het 

waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied en een bufferzone daar omheen. 

Door de huidige situatie te vergelijken met de doelstelling wordt duidelijk waar zich problemen of risico’s in 

de duurzame veiligstelling van de drinkwaterwinning voordoen. Voor zover er nog geen maatregelen zijn 

voorzien voor deze problemen en risico’s vormen zij de zogenaamde restopgave voor de 

drinkwaterwinning. 

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de restopgave van de winning Roerdalslenk. Dit 

zijn de belangrijkste punten die nu of in de toekomst een bedreiging vormen voor de drinkwaterwinning. In 

overleg met gemeenten, waterschap Limburg en WML maakt Provincie Limburg afspraken over het 

nemen van maatregelen om deze bedreigingen aan te pakken dan wel zoveel als mogelijk te 

ondervangen. Deze maatregelen worden vastgelegd in een uitvoeringsprogramma. 
 

Tabel   Restopgave winning Roerdaslenk 

Probleem/risico Oorzaak/motivering 
Restopgave 

(Wat willen we bereiken?) 

KRW-doelen 

Streven naar verbetering 

waterkwaliteit met oog op 

vermindering 

zuiveringsinspanning 

Bij de winning Susteren wordt water van één pompput 

nog behandelt met UV in verband met een 

microbiologische verontreiniging. Eenvoudige zuivering 

voldoet niet bij winning Susteren. 

De restopgave wordt beschreven 

onder het kopje waterkwaliteit. 

Waterkwaliteit 

Antropogene stoffen  

Bij diverse winningen is incidenteel een antropogene stof 

aangetroffen. De herkomst van de aangetroffen 

antropogene stoffen is niet bekend. 

 

Er zijn enkele keren antropogene stoffen aangetroffen, dit 

vormt een bedreiging voor de drinkwaterwinning. 

Voorkomen verontreiniging 

grondwater met antropogene 

stoffen. 

Benutten winvergunning 

Natura 2000-gebieden 

Het is momenteel niet duidelijk of er sprake is van 

significante beïnvloeding van een N2000-gebied door de 

WML-onttrekkingen. In het kader van het opstellen van 

de beheerplannen N2000-gebieden wordt dit onderzocht. 

De winningen worden voor de 

drinkwatervoorziening behouden. 

Duurzaam winbare 

hoeveelheid 

In diverse onderzoeken is een dalende trend van de 

stijghoogte in de Roerdalslenk gesignaleerd. Provincies 

Limburg en Noord-Brabant en Duitse en Belgische 

overheden zijn een proces gestart om mogelijke 

maatregelen te beschouwen. 

Borgen uitvoering onderzoek en 

maatregelen. 

Benutten winvergunning 

In waterwingebied Susteren heeft WML een aantal kleine 

percelen met pompputten in eigendom. Deze geringe 

oppervlakte eigendom biedt onvoldoende ruimte voor 

nieuwe en of vervangende pompputten.   

 

 

 

Duurzame veiligstelling winning 

door het veiligstellen van locaties 

voor eventuele toekomstige 

realisatie van ca. 6 nieuwe of 

vervangende pompputten. 
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Probleem/risico Oorzaak/motivering 
Restopgave 

(Wat willen we bereiken?) 

Vanwege de ligging van deze eigendommen in 

natuurgebied ’t Hout én vanwege de zeer grote druk op 

de grondmarkt aldaar (denk aan VDL, mogelijke 

spooraansluiting, A2 verbreding, ed. ed.) zoekt WML 

samen met Natuurmonumenten en de gemeente naar 

inpassing van pompputlocaties in de nog te realiseren 

verbindingszone tussen de natuurgebieden ’t Hout en 

IJzerenbos. WML heeft het belang om de winning 

Susteren samen met derden duurzaam te maken, dan 

ook opgenomen in het project ‘Landschapsschakels 

Susteren’. Dit project is een onderdeel van een veel 

groter samenwerkingsverband PIO-Swentibold 

(platteland in ontwikkeling) waarvan de Provincie trekker 

is. 

Ruimtegebruik 

Landbouw 

Er is landbouw aanwezig in het waterwingebied van de 

winningen Hunsel, Susteren, Pey, Ospel en Asselt. Het 

gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen kan 

leiden tot verontreiniging van het grondwater. 

Voorkomen van gebruik 

meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen. 

Bebouwing 

Er is bebouwing aanwezig in het waterwingebied van 

Pey. Bebouwing in het waterwingebied geeft een 

verhoogd risico op microbiologische verontreinigingen bij 

lekkende riolering. Daarnaast kunnen allerlei ‘dagelijkse’ 

handelingen een risico vormen voor de 

grondwaterkwaliteit. 

Het voorkomen van 

(microbiologische) verontreiniging 

grondwater. 

Gebruik ondergrond 

Grondwateronttrekkingen/

energie 

Bij alle vormen van onttrekkingen en boorputten ontstaan 

risico’s voor de ondergrond. Dit geldt voor KWO-

systemen (open en gesloten), warmtepompen, 

geothermie, diepinfiltratie van regenwater, putten voor 

veedrenking of beregening, overige onttrekkingen, 

sonderingen en overige diepe boringen. Via het boorgat 

kan er een kortsluitstroom ontstaan naar het diepere 

grondwater. 

In de Omgevingsverordening Limburg is voor de 

boringsvrije zone een verbodsbepaling opgenomen voor 

alle soorten verstoringen van de bodem dieper dan de 

bovenkant van de bovenste kleilaag van de 

Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste Brunssumklei). 

Geothermie is verboden in waterwin- en 

grondwaterbeschermingsgebieden en in de boringsvrije 

zone Roerdalslenk. 

Er worden geen nieuwe 

grondwateronttrekkingen die niet 

bestemd zijn voor menselijke 

consumptie, 

bodemenergiesystemen en/of 

boringen dieper dan de bovenkant 

van de bovenste kleilaag van de 

Kiezeloölietformatie (voorheen 

Bovenste Brunssumklei) geplaatst. 

Hoofdwegen, spoorlijnen en buisleidingen 

Hoofdwegen en 

spoorlijnen 

Bij Asselt en Hoogveld loopt een spoorlijn door het 

waterwingebied. Het betreft de trajecten Roermond-Venlo 

dat onderdeel is van het reguliere spoornetwerk en het 

traject Sittard – haven Born. Daarnaast vormen de N296 

bij Roosteren en N276 bij Hoogveld grenzen van het 

waterwingebied. 

Bij spoorlijnen en wegen zijn begrenzing van 

waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 

aangegeven.  

Eigenaar en beheerder van 

spoorlijn traject Sittard – haven 

Born houden bij het uitvoeren van 

beheer en onderhoud en bij 

calamiteiten rekening met het 

drinkwaterbelang. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

27 november 2018 BORINGSVRIJE ZONE ROERDALSLENK WATBF9011R020F01 4  

 

Probleem/risico Oorzaak/motivering 
Restopgave 

(Wat willen we bereiken?) 

Met de spoorwegbeheerder van het reguliere spoornet 

zijn landelijk afspraken gemaakt dat deze geen 

bestrijdingsmiddelen gebruiken binnen waterwingebieden 

en grondwaterbeschermingsgebieden. Het is nog 

onduidelijk of het Sittard – haven Born ook onder het 

reguliere spoornet valt of dat hier een organisatie het 

beheer uitvoert. 

Met de veiligheidsregio zijn/worden in het kader van 

maatregelen uit de 1e generatie gebiedsdossiers 

afspraken gemaakt over bescherming van het 

drinkwaterbelang bij calamiteiten. Hiermee worden 

risico’s als gevolg van calamiteiten zo ver mogelijk 

beperkt. 

Buisleidingen Door de waterwingebieden van de winningen Asselt, 

Heel, Hoogveld en Susteren loopt een buisleiding van de 

Gasunie. Daarnaast loopt een Gasunie-leiding door het 

grondwaterbeschermingsgebied van de winningen Pey 

en Roosteren. Bij langdurige lekkage van gasleidingen 

(Gasunie) kunnen benzeen en mogelijk nog andere 

stoffen in de grond komen en daarmee een 

grondwaterverontreiniging veroorzaken. Het is niet 

bekend hoe snel lekkages in gasleidingen worden 

opgemerkt en hersteld. 

Ten noorden van het waterwingebied van Hunsel loopt 

een buisleiding van Petrochemical Pipelines Services BV. 

Lekkages in deze leidingen kunnen een 

grondwaterverontreiniging veroorzaken. Het is niet 

bekend in hoeverre de eigenaar in calamiteitenplan 

rekening houdt met eventuele effecten voor 

drinkwaterwinning. 

Beperken risico’s van lekkages van 

buisleidingen voor de 

grondwaterkwaliteit 

Waterlopen 

Waterlopen in of op de 

rand van het 

waterwingebied 

Bij de winningen Hunsel, Susteren en Pey stroomt een 

waterloop door het waterwingebied. Deze waterlopen 

vormen een mogelijk risico voor de (microbiologische) 

kwaliteit van de winning. Dit is met name een risico 

wanneer op waterloop lozing van effluent van RWZI’s, 

riooloverstorten en/of overige lozingen van stoffen 

plaatsvinden en deze waterlopen in het waterwingebied 

infiltreren. 

Beperken risico’s verontreiniging 

grondwater door infiltrerende 

waterloop in waterwingebied van 

winningen Hunsel, Susteren en Pey 

Ruimtelijke ontwikkelingen 

Alternatieve 

energiebronnen 

Een belangrijke ontwikkeling voor de boringsvrije zone is 

het toepassen van alternatieve energiebronnen, zoals 

open en gesloten warmte-koude opslagsystemen en 

geothermie.  

Begin 2017 is de Omgevingsverordening Limburg 

aangepast om te voorkomen dat er conflicten ontstaan 

tussen duurzame energievoorziening uit geothermie en 

de bescherming van het grondwater voor de openbare 

drinkwatervoorziening. Geothermie is verboden in de 

waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden en in de 

Roerdalslenk. 

 

 

Voorkomen dat nieuwe 

ontwikkelingen leiden tot verstoring 

van de bodem dieper dan de 

bovenkant van de bovenste 

kleilaag van de Kiezeloölietformatie 

(voorheen Bovenste Brunssumklei). 
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Probleem/risico Oorzaak/motivering 
Restopgave 

(Wat willen we bereiken?) 

De windparken die bij Weert en Ospel zijn voorzien, 

liggen in een zone waarin de beschermde kleilaag zeer 

diep ligt. De fundering van de windmolens zal hierboven 

blijven. 

Calamiteiten/incidenten 

Preventief beleid 

grondwaterbescherming 

Nederland 

In diverse bestemmingsplannen is het waterwingebied 

en de boringsvrije zone niet (goed) opgenomen. 

Zorgdragen voor correcte opname 

van planologische beschermingen 

drinkwaterwinning in 

bestemmingsplannen. 

 

 

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

27 november 2018 BORINGSVRIJE ZONE ROERDALSLENK WATBF9011R020F01 6  

 

1 Inleiding 

1.1 Wat is een gebiedsdossier 

De Provincie is verantwoordelijk voor het veiligstellen van een duurzame drinkwatervoorziening. Zij is 

bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor de drinkwaterwinning en bevoegd gezag voor de 

bescherming van de grondwaterkwaliteit op grond van de Waterwet. Om goed invulling te kunnen geven 

aan deze verantwoordelijkheid is inzicht nodig in de risico’s die het bereiken van een duurzaam veilige 

drinkwatervoorziening in de weg staan. In landelijk verband is afgesproken om dit vast te leggen in 

zogenaamde gebiedsdossiers (NWO, 2010). Daarnaast is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de 

bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit van Rijkswateren die als bron voor drinkwaterwinning 

dienen. Voor deze oppervlaktewateren worden zogenaamde rivierdossiers opgesteld. In een zes-jaarlijkse 

cyclus, die aansluit bij de plancyclus van de KRW, worden de gebiedsdossiers (en aansluitend de 

uitvoeringsprogramma’s) geactualiseerd. 

In het gebiedsdossier voor een drinkwaterwinning is opgenomen wat de huidige kwaliteit is van het 

(grond)water dat wordt gebruikt om drinkwater te maken. Daarnaast zijn in een gebiedsdossier de 

bronnen van verontreiniging in het intrekgebied van de drinkwaterwinning opgenomen. Op basis van deze 

gegevens en de kwetsbaarheid van het bodem-watersysteem is in beeld gebracht welke problemen en 

risico’s de bronnen van verontreiniging vormen voor het duurzaam veiligstellen van de 

drinkwaterwinningen. Dit noemen we de restopgave. Deze restopgave vormt de basis voor het maken van 

afspraken over te nemen maatregelen. 

Het gebiedsdossier bevat feitelijke informatie over het beschouwde gebied waarmee de problemen en 

risico’s voor de winning zo volledig mogelijk in beeld komen. Op basis van deze informatie worden 

mogelijke beschermingsmaatregelen ontwikkeld, om de problemen en risico’s aan te pakken dan wel te 

ondervangen en daarmee de winning duurzaam veilig te stellen. Vervolgens nemen de betrokken partijen 

een besluit over de daadwerkelijk uit te voeren maatregelen. De (concept)afspraken over samenwerking 

en te nemen maatregelen worden vastgelegd in een uitvoeringsprogramma. Het streven is om dit 

uitvoeringsprogramma bestuurlijk te bekrachtigen. 

 

In 2012 c.q. 2014 heeft de provincie Limburg in samenwerking met WML, gemeenten en waterschappen 

voor alle drinkwaterwinningen in Limburg de gebiedsdossiers met maatregelenpakketten opgesteld. De 

gebiedsdossiers volgen de KRW-plancyclus en dienen minimaal om de zes jaar te worden geactualiseerd. 

In december 2016 is door de Stuurgroep Water een nieuw landelijk protocol vastgesteld voor het opstellen 

van gebiedsdossiers. Aan de hand van dit nieuwe protocol worden de tweede generatie gebiedsdossiers 

(voorliggend rapport) en uitvoeringsprogramma’s (separaat rapport) voor alle winningen in Limburg 

opgesteld. 
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1.2 Doel 

De noodzaak voor het opstellen van een gebiedsdossier komt voort uit Europese en nationale wet- en 

regelgeving. De bescherming van grond- en oppervlaktewater is neergelegd in verschillende wetten, 

waaronder de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Wet Bodembescherming. Daarnaast geven de 

Kaderrichtlijn Water (KRW), de Bkmw (Besluit kwaliteitseisen en monitoring water) en de 

grondwaterrichtlijn aanwijzingen voor het provinciale beleid.  

 

Het doel van de gebiedsdossiers is om in een gezamenlijk proces met stakeholders (gemeenten, 

waterschap Limburg, WML en eventuele overige organisaties) de problemen en risico’s met betrekking tot 

drinkwaterwinningen in beeld te brengen die een duurzame veiligstelling van de drinkwaterwinning 

mogelijk in de weg staan. Het gebiedsdossier biedt hiermee inzicht in de mate waarin doelen (mogelijk) 

niet worden gehaald en daarmee in de restopgave waar partijen zich voor gesteld zien om de winning 

duurzaam veilig te stellen.  

 

Het doel van de uitvoeringsprogramma’s is met deze stakeholders afspraken te maken over de 

maatregelen waarmee restopgave uit de gebiedsdossiers worden aangepakt dan wel zoveel als mogelijk 

worden ondervangen. Het uitvoeringsprogramma geeft tevens inzicht in de mate van doelbereik aan het 

eind van de planperiode op basis van de overeengekomen maatregelen. 

 

 

  

Na het opstellen van de 1e generatie gebiedsdossiers Limburg zijn diverse ontwikkelingen de revue 
gepasseerd: 
 Nieuw protocol gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen voor drinkwaterwinningen (eindconcept 

2 november 2016) met aanvullingen en verbeterpunten voor het opstellen van de 2e generatie 

gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma’s. 

 Protocol monitoring & toetsing KRW: Het protocol geeft specifiek uitwerking aan de wijze waarop 

de monitoring en toetsing van drinkwaterbronnen dient plaats te vinden in het kader van het Besluit 

kwaliteitsdoelstellingen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009). 

 Uitwerking maatregelen volgend uit 1e generatie gebiedsdossiers (bijvoorbeeld beoordeling 

calamiteitenplannen en inventarisatie van de risico’s van riolering in 

grondwaterbeschermingsgebieden). 

Uit het nieuwe protocol gebiedsdossiers blijkt dat het onder andere van belang is om een 

beter/vollediger beeld te krijgen van de problemen en risico’s bij de winningen (onder meer via 

versterking monitoring). Daarnaast staat er een aantal nieuwe onderwerpen in waaronder 

kwantitatieve veiligstelling, ontwikkelingen in de ondergrond, toetsing van opkomende stoffen (via 

toepassing protocol monitoring & toetsing KRW) en het bepalen van de restopgave en ex ante 

inschatting van het ‘doelbereik’.  

Duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening  
Duurzaam schoon drinkwater is een gezamenlijke zorg! De zorg voor de bescherming van het 
grondwater als bron voor drinkwater is verankerd in wet- en regelgeving waarbij elke overheid, van 
lokaal tot nationaal, verantwoordelijkheden heeft. Deze zorgplicht is onder meer verankerd in de 
Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Wet milieubeheer (art.1.2). In de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW) is gesteld dat “achteruitgang van de kwaliteit van het grondwaterlichaam voorkomen 
moet worden”. Op provinciaal niveau is het beleid voor onder meer de veiligstelling van de 
drinkwatervoorziening vastgelegd in de Provinciale Omgevingsvisie Limburg (POL) en verder 
uitgewerkt in het Provinciaal Waterplan 2015-2021. De regels zijn vastgelegd in de Provinciale 
Omgevingsverordening. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/geldigheidsdatum_27-09-2011
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/geldigheidsdatum_27-09-2011
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003994
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/besluiten/besluit
http://www.europadecentraal.nl/menu/798/Grondwaterrichtlijn.html
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1.3 Betrokken partijen en draagvlak 

Het opstellen van de gebiedsdossiers gebeurt in opdracht van de provincie Limburg. De provincie heeft de 

rol van regiehouder. De provincie heeft opdracht gegeven aan Royal HaskoningDHV om de dossiers 

samen met belanghebbenden/gebiedspartijen (gemeenten, waterleidingbedrijf, waterschappen, 

terreinbeheerders, etc.) op te stellen.  

 

Gebiedsdossiers zijn niet alleen een inhoudelijk maar ook een procesmatig instrument om de 

drinkwaterwinningen duurzaam veilig te stellen. De essentie van het procesmatige instrument is 

uiteindelijk draagvlak creëren voor de noodzaak van eventuele maatregelen om afspraken te kunnen 

maken over het realiseren en eventueel financieren daarvan. 

Het zorgvuldig betrekken van alle betrokken partijen is van groot belang voor het creëren van een 

gezamenlijk inzicht in de factoren die van belang zijn voor de kwaliteit van de winning en voor het creëren 

van draagvlak voor maatregelen. Deze betrokkenheid verhoogt tevens de kwaliteit van de aangeleverde 

informatie. In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op het proces van het tot stand komen van 

het gebiedsdossier. 

 

Per grondwaterwinlocatie voor drinkwater wordt in principe één gebiedsdossier opgesteld. Bij WML geldt 

dit voor 18 ondiepe winningen. Daarnaast wordt een gebiedsdossier opgesteld voor de boringsvrije zone 

Venloschol, waarin 4 winningen zijn gelegen en een gebiedsdossier voor de boringsvrije zone 

Roerdalslenk waarin 10 diepe winningen liggen. 

De gebiedspartijen, zoals gemeenten, waterschap en provincie, leveren informatie aan om de dossiers te 

vullen. Een belangrijke rol is weggelegd voor WML als waterbedrijf. Zij is primair verantwoordelijk voor het 

leveren van betrouwbaar drinkwater. WML beschikt over een grote hoeveelheid kennis over de 

drinkwaterwinning en het gebied en levert een groot deel van de informatie aan. 

1.4 Proces opstellen gebiedsdossier 

Bij het opstellen van de gebiedsdossiers is gestart met het verzamelen van feiten. Hiervoor is informatie 

over kenmerken van de winning, beschermingszones en waterkwaliteit opgevraagd bij WML en provincie.  

Daarnaast is ook informatie verzameld over het ruimtegebruik en ontwikkelingen. Bij de 1e generatie 

gebiedsdossiers bleken de gemeenten het overzicht van bedrijven, die een risico vormen voor de 

drinkwaterwinning, niet op een eenduidige manier aan te leveren. Daarom is de informatieverzameling 

over het ruimtegebruik gestart met een werksessie met de gemeenten Venray en Valkenburg als pilot-

gemeenten om te bespreken op welke wijze de gewenste informatie door gemeenten aangeleverd zou 

kunnen worden.  

Vervolgens is de informatieverzameling over ruimtegebruik en ontwikkelingen gestart met werksessies 

waarbij gemeenten, waterschap, WML en provincie aanwezig waren. Tijdens deze werksessies is de 

voortgang van uitvoering van maatregelen uit de 1e generatie gebiedsdossiers en de te hanteren 

werkwijze bij de dataverzameling besproken. Hierbij is specifiek stilgestaan bij de, met de pilot-gemeenten 

afgeleide, werkwijze voor aanlevering van informatie over voor drinkwaterwinning relevante bedrijven. De 

werksessies hebben zoveel mogelijk per groep van winningen/gemeenten plaatsgevonden. De hierbij 

gehanteerde groepsindeling is opgenomen in tabel 1.1. De data-verzameling zelf is direct na de 

werksessies uitgevoerd middels vragenlijsten per organisatie. Waar nodig is bij de beoordeling van de 

reacties contact opgenomen met de betreffende organisatie om resultaten en eventuele onduidelijkheden 

uit de vragenlijst te bespreken. 
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Tabel 1-1  Overzicht van groepering winningen voor werksessies met stakeholders 

Groep Winning Gemeente 

Noord 

Mookerheide,  

Bergen,  

Breehei,  

Grubbenvorst,  

Hanik,  

Groote Heide 

Mook en Middelaar,  

Bergen,  

Venray,  

Horst aan de Maas,  

Venlo 

Midden 

Beegden,  

Heel,  

Roosteren,  

Schinveld 

Leudal,  

Maasgouw,  

Echt-Susteren,  

Onderbanken 

Zuid-NW 
Geulle,  

Waterval 

Meersen,  

Valkenburg 

Zuid-Oost 
Craubeek,  

Roodborn 

Voerendaal,  

Gulpen-Wittem,  

Simpelveld 

Zuid-ZW 

IJzeren Kuilen,  

De Tombe,  

Heer-Vroendaal,  

De Dommel 

Meersen,  

Valkenburg,  

Maastricht,  

Eijsden-Margraten,  

Gulpen-Wittem 

 

Het overzicht van feiten is vervolgens met de projectgroep (Provincie, WML en RHDHV) besproken. Op 

basis van deze feiten is, in afstemming met WML en Provincie, een knelpuntenanalyse uitgevoerd om de 

restopgave te bepalen. De problemen en risico’s en oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn in 

beeld gebracht. Tevens is bekeken in welke mate al maatregelen tegen problemen en risico’s zijn 

genomen en of de monitoring van de winning voldoet om risico’s te signaleren of te monitoren.  

 

De resultaten van deze stap zijn toegevoegd aan de eerder opgestelde verzameling van feiten, waarna de 

concept gebiedsdossiers voor alle winningen zijn afgerond. Deze concept gebiedsdossiers zijn met de 

projectgroep besproken, waarna eindconcept gebiedsdossiers zijn opgesteld. Deze eindconcept 

gebiedsdossiers zijn vervolgens aan de gemeenten en het Waterschap voorgelegd voor een laatste 

controle. De opmerkingen zijn vervolgens na afstemming met Provincie en WML verwerkt in de definitieve 

gebiedsdossiers. 

1.5 Leeswijzer 

Dit gebiedsdossier bestaat uit twee delen. In deel A is de locatiespecifieke informatie van de winning 

opgenomen. In deel B zijn algemene achtergrondinformatie en nadere toelichting over gehanteerde 

werkwijzen beschreven. De tekst in deel B is voor alle Limburgse gebiedsdossiers gelijk. Per deel is de 

hoofdstukindeling uit het Protocol gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen (vastgesteld 14 december 

2016) gevolgd. Alleen is de evaluatie van maatregelen uit de 1e generatie gebiedsdossiers in een apart 

hoofdstuk (hoofdstuk 9) opgenomen in plaats van als onderdeel van de inleiding. 

De hoofdstukindeling is weergegeven in tabel 1.2. Aanvullend zijn na hoofdstuk 14 de definities en 

referenties opgenomen. 
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Tabel 1-2  Hoofdstukindeling gebiedsdossier 

 
Deel A 

Locatiespecifieke informatie  

Deel B 

Algemeen 

Evaluatie maatregelen 1e generatie gebiedsdossiers  hoofdstuk 8 

Kenmerken winning hoofdstuk   2 hoofdstuk   9 

Bescherming winning hoofdstuk   3 hoofdstuk 10 

Beschrijving omgeving en watersysteem hoofdstuk   4 hoofdstuk 11 

Water: kwaliteit & kwantiteit hoofdstuk   5 hoofdstuk 12 

Ruimtegebruik intrekgebied en relevante ontwikkelingen hoofdstuk   6 hoofdstuk 13 

Restopgave voor de winning hoofdstuk   7 hoofdstuk 14 

 



 

 

DEEL A 

Locatie specifieke informatie 

boringsvrije zone Roerdalslenk 
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Deel A – Locatie specifieke informatie boringsvrije zone Roerdalslenk 

2 Kenmerken winning 

2.1 Locatie winningen en boringsvrije zone 

Het beschouwde gedeelte van de Roerdalslenk wordt begrensd door de Peelrandbreuk en de 

Feldbissbreuk en de landsgrenzen met België en Duitsland en de provinciale grens met Noord-Brabant, 

zie figuur 2.1. Binnen dit gedeelte bevinden zich tien diepe winningen, die onttrekken onder de bovenste 

kleilaag van de Kiezeloöliet-formatie (voorheen Bovenste Brunssumklei), zie hoofdstuk 4.  

 
Figuur 2-1  Ligging boringsvrije zone Roerdalslenk met situering waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden,  

  nabijgelegen Nederlandse Natura 2000-gebieden en boringsvrije zone. 
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De diepe winningen liggen in de gemeenten Sittard-Geleen, Echt-Susteren, Maasgouw, Roermond, 

Leudal, Nederweert en Onderbanken. De boringsvrije zone ligt, naast de eerder genoemde gemeenten, 

ook in de gemeenten Peel en Maas, Weert en Roerdalen. De Natura 2000-gebieden die in de boringsvrije 

zone van de Roerdalslenk liggen zijn: Weerter- en Budelerbergen & Ringselven, Groote Peel, Sarsven en 

De Banen, Leudal, Meinweg, Roerdal, Abdij Lilbosch & voormalig Klooster Mariahoop en Grensmaas.  

 

Voor de winningen Heel, Roosteren en Schinveld zijn ook aparte gebiedsdossiers opgesteld, omdat deze 

winningen ook een grondwaterbeschermingsgebied hebben (zie ook paragraaf 3.1).  

2.2 Beschrijving winningen en boringsvrije zone 

Voor de diepe winningen die in de boringsvrije zone Roerdalslenk liggen zijn de volgende 

winhoeveelheden vergund: 

 Asselt     2,0 miljoen m³/jaar. 

 Heel (back-up)   6,7 miljoen m³/jaar (op voorwaarden, zie paragraaf 3.4). 

 Herten     1,5 miljoen m³/jaar. 

 Hoogveld     2,0 miljoen m³/jaar. 

 Hunsel      2,5 miljoen m³/jaar. 

 Ospel      2,0 miljoen m³/jaar. 

 Pey     4,5 miljoen m³/jaar (op voorwaarden, zie paragraaf 3.4). 

 Roosteren (diep)  2,5 miljoen m³/jaar (op voorwaarden, zie paragraaf 3.4). 

 Susteren      6,0 miljoen m³/jaar (op voorwaarden, zie paragraaf 3.4). 

 Schinveld   5,0 miljoen m³/jaar (op voorwaarden, zie paragraaf 3.4). 

 

De winputten liggen verspreid over de waterwingebieden. In tabel 2.2 is een overzicht opgenomen van de 

omvang van de waterwingebieden van de diepe winningen die in de boringsvrije zone Roerdalslenk liggen 

en welk gedeelte hiervan in eigendom is van WML.  

 
Tabel 2-1  Omvang waterwingebied van diepe winningen in de boringsvrije zone Roerdalslenk en eigendom WML 

Winning Omvang waterwingebied Waarvan eigendom WML 

Asselt 8,1 ha 0% 

Heel * 220 ha 91% 

Herten  8,3 ha 38% 

Hoogveld 3,2 ha 80% 

Hunsel 12,6 ha 60% 

Ospel 18,0 ha 50% 

Pey 21,5 ha 14% 

Roosteren * 174 ha 79% 

Susteren 44,3 ha 11% 

Schinveld 41,4 ha 88% 

* Bij deze winning is ook sprake van een freatische winning 
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In tabel 2.2 is informatie over diepteligging van de filters van de pompputten op de winningen gegeven. Bij 

diverse winningen wordt water onttrokken in twee verschillende watervoerende pakketten. Wanneer dat 

het geval is, is bij de betreffende winning de filterdiepte van de pompputten per watervoerend pakket apart 

weergegeven. Daarnaast loopt bij winning Roosteren nog een breuk (de Gangeltbreuk) door het 

puttenveld. De filterdieptes van de pompputten aan weerszijden van de Gangeltbreuk zijn verschillend.  

 
Tabel 2-2  Diepteligging filters pompputten diepe winningen in de boringsvrije zone Roerdalslenk 

Winning Maaiveldhoogte 
Filterdiepte ten opzichte van 

maaiveld (mv) 
Filterdiepte ten opzichte van NAP 

Asselt ca. 20 m +NAP 95 tot 232 m beneden mv 75 tot 212 m beneden NAP 

    216 tot 296 m beneden mv 196 tot 276 m beneden NAP 

Heel back-up 28 tot 32 m +NAP 247 tot 328 m beneden mv 219 tot 297 m beneden NAP 

Herten  ca. 24 m +NAP 289 tot 368 m beneden mv 263 tot 277 m beneden NAP 

Hoogveld ca. 41 m +NAP 105 tot 191 m beneden mv 63 tot 153 m beneden NAP 

Hunsel ca. 29 m +NAP 135 tot 181 m - mv 106 tot 156 m beneden NAP 

    240 tot 284 m beneden mv 204 tot 254 m beneden NAP 

Ospel ca. 30 m +NAP 167 tot 222 m beneden mv 137 tot 192 m beneden NAP 

    290 tot 368 m beneden mv 259 tot 338 m beneden NAP 

Pey ca. 30 m +NAP 80 tot 153 m beneden mv 49 tot 122 m beneden NAP 

    117 tot 207 m beneden mv 87 tot 177 m beneden NAP 

Roosteren ZW 

van de breuk 
ca. 29 m +NAP 85 tot 135 m beneden mv   

    152 tot 230 m beneden mv   

Roosteren NO 

van de breuk 
  65 tot 88 m beneden mv   

    97 tot 175 m beneden mv   

Susteren ca. 32 m +NAP 100 tot 133 m beneden mv 68 tot 101 m beneden NAP 

    143 tot 204 m beneden mv 111 tot 172 m beneden NAP 

Schinveld 56 tot 61 m +NAP 46 tot 197 m beneden mv 14 m boven tot 139 m beneden NAP 

 

Met uitzondering van winning Schinveld betreffen alle diepe winningen een winning uit diep 

spanningswater. Volgens de ABIKOU-indeling kunnen de diepe winningen ingedeeld worden in type B2 

(zie paragraaf 9.3). De winning in Schinveld betreft een winning uit (semi)spanningswater in een zandig 

watervoerend pakket. Volgens de zogenaamde ABIKOU- classificering wordt deze winning gerekend tot 

het type B (zie paragraaf 9.3).  

In paragraaf 5.1 wordt nader ingegaan op de diepe bodemopbouw ter plaatse van de winning. In figuur 

5.1 is de diepteligging van de pompfilters ten opzichte van de bodemlagen (het geohydrologisch profiel) 

weergeven. 
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2.3 Waterbehandeling 

Asselt 

Het voormalige pompstation Asselt is in 2009 gesloten, ontmanteld en geldt als reserve. Op locatie is 

geen waterbehandeling meer aanwezig. 

 

Heel (back-up) 

De waterbehandeling vindt plaats op Waterproductiebedrijf Heel (WP Heel). Hoewel het infiltraatwater en 

grondwater uit drie verschillende puttenvelden wordt gewonnen, en het grondwater daarnaast vanaf 

verschillende dieptes wordt gewonnen, is de behandeling van het water hetzelfde.  

 

De waterbehandeling bij winning Heel is ontworpen voor de behandeling van oppervlaktewater via 

bodempassage. De zuivering bestaat uit cascadebeluchting, zandfiltratie, actief koolfiltratie en desinfectie 

met UV. In het zandfilter worden o.a. ijzer, mangaan en ammonium verwijderd, organische 

microverontreinigingen worden voornamelijk door het koolfilter verwijderd. Het geleverde drinkwater 

voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.  

 

Herten 

Het voormalige pompstation Herten is in 2009 als reguliere winning gesloten. Op locatie vindt geen 

waterbehandeling meer plaats. De winning geldt als reserve en op de locatie is een 

drukvermeerderingsinstallatie (DVI) aanwezig. 

 

Hoogveld 

De waterbehandeling bij winning Hoogveld vindt plaats met een relatief eenvoudige zuivering. De 

zuivering bestaat uit beluchting en dubbele zandfiltratie om o.a. ijzer, mangaan en ammonium te 

verwijderen. Het geleverde drinkwater voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

 

Hunsel 

De waterbehandeling bij winning Hunsel bestaat uit anaerobe ontharding met pelletreactoren, beluchting 

en carry-overfiltratie. In de onthardingsreactoren worden gelijktijdig kalk, maar ook ijzer en mangaan uit 

het water verwijderd. Het geleverde drinkwater voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

 

Ospel 

De waterbehandeling bij winning Ospel bestaat uit een beluchting, zandfiltratie en vervolgens ontharding 

met behulp van pelletontharding en nageschakelde carry-overfiltratie. Het op Ospel geproduceerde water 

wordt in een mengkelder gemengd met water vanuit WP Heel en gedistribueerd. Het geleverde drinkwater 

voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

 

Pey 

De waterbehandeling bij winning Pey bestaat uit een zuurstofdosering (beluchting), zandfiltratie, 

intensieve beluchting en een nageschakelde zandfiltratie om o.a. ijzer en mangaan te verwijderen en het 

water te conditioneren. Het geleverde drinkwater voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

 

Roosteren (diep) 

Omdat de waterkwaliteit op de drie winlocaties van de winning Roosteren verschillend is, is er ook een 

verschillende behandeling van het gewonnen (grond)water vereist. In deze paragraaf wordt alleen de 

zuivering van het gewonnen diepe grondwater en de daaropvolgende gezamenlijke zuivering beschreven. 

Het diepe grondwater wordt door de oostelijke putten onttrokken. 
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Oostputten 

De waterbehandeling bestaat uit een luchtdosering (beluchting), zandfiltratie en intensieve beluchting om 

o.a. ijzer, mangaan en ammonium te verwijderen.  

Na deze behandeling komt het water samen met het behandelde water uit de radiaalput en de 

Westputten. 

 

Gezamenlijke stappen 

Na samenkomst van het water uit de radiaalput en de Westputten enerzijds en de Oostputten anderzijds 

wordt het over een UV-filter geleid. Deze laatste stap in de waterbehandeling zorgt ervoor dat micro-

organismen, die mogelijk vrijkomen uit het Actief Koolfilter, gedeactiveerd worden. 

Het water wordt verzameld en naar de reinwaterkelder van de zuivering van de winning Susteren 

getransporteerd en aldaar gemengd vanwege de SI (verzadigingsindex). Het water van winning Susteren 

is te ‘agressief. Het geleverde (meng)drinkwater voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

 

Susteren 

De waterbehandeling bij winning Susteren bestaat uit een zuurstofdosering (beluchting), zandfiltratie en 

een intensief beluchte zandfiltratie om o.a. ijzer en mangaan te verwijderen en het water te conditioneren. 

In een mengkelder op Susteren wordt het geproduceerde water gemengd met het in Roosteren 

geproduceerde drinkwater. Het geleverde drinkwater voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

Het water uit 1 pompput wordt apart behandeld met behulp van UV. 

 

Schinveld 

De waterbehandeling op de winning Schinveld is beperkt en omvat alleen een marmerfiltratie. Door het 

marmer worden de pH en het waterstofcarbonaat- en calciumgehalte in het water verhoogd. Het filter 

zorgt tevens voor de verwijdering van ijzer. 

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

27 november 2018 BORINGSVRIJE ZONE ROERDALSLENK WATBF9011R020F01 17  

 

3 Bescherming winning 

3.1 Milieubeschermingszones 

In de Provinciale Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn voor de boringsvrije zone Roerdalslenk en de 

daarin gelegen diepe winningen de volgende type milieubeschermingsgebieden voor grondwater 

opgenomen: 

 Boringsvrije zones   voor de boringsvrije zone Roerdalslenk. 

 Waterwingebieden   voor alle diepe winningen. 

 Grondwaterbeschermingsgebieden voor de winningen Heel, Roosteren en Schinveld.  

 

Er worden binnen de boringsvrije zone Roerdalslenk 4 verschillende zones onderscheiden, in relatie tot de 

diepteligging van de beschermende kleilaag waarvoor de boringsvrije zone is ingesteld. In de provinciale 

omgevingsverordening wordt in Artikel 4.4.1 benoemd welke regels gelden in de boringsvrije zone en 

welke gebruikt worden in de verschillende boringsvrije zones. Geothermie is in de boringsvrije zone 

Roerdalslenk niet toegestaan. 

 

 
 

Voor alle winningen is een waterwingebied vastgesteld, ter bescherming van het puttenveld. Bij de 

winningen Heel en Roosteren geldt het waterwingebied zowel voor de ondiepe als diepe winning.  

 

Voor de winningen Heel en Roosteren is aanvullend ook een grondwaterbeschermingsgebied vastgesteld, 

omdat bij deze winningen naast de diepe winning ook sprake is van een ondiepe winning. Bij winning 

Schinveld wordt alleen diep gewonnen. De beschermende kleilaag wigt in Duitsland echter op korte 

afstand van de winning uit. Daarom is voor de diepe winning Schinveld ook een 

grondwaterbeschermingsgebied vastgesteld. 

 

De ligging van de waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zone zijn 

weergegeven in figuur 2.1. 

 

De kleilaag die met de boringsvrije zone Roerdalslenk wordt beschermd loopt door tot in Duitsland, België 

en Noord-Brabant. De kleilaag is buiten Limburg niet algemeen beschermd. In Duitsland en Noord-

Brabant is de kleilaag lokaal beschermd maar niet gebiedsdekkend. In Duitsland moet de begrenzing door 

de Bezirksregierung in het Regionalplan worden opgenomen (voor verdere toelichting zie paragraaf 10.6). 

In België is onbekend of en op welke manier de kleilaag beschermd wordt.  

Artikel 4.4.1 Roerdalslenk  

1. Het is in het gebied Roerdalslenk binnen en buiten inrichtingen verboden: 

a. een boorput, een bodemenergiesysteem of een aardwarmtesysteem te maken of hebben of de 
grond te roeren, dieper dan de bovenkant van de Bovenste Brunssumklei; 

b. werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren waarbij ingrepen worden verricht 
of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de Bovenste Brunssumklei kunnen 
aantasten. 

2. Het voornemen tot het maken van een boorput, het aanleggen van een bodemenergiesysteem of 
het roeren van grond in de Roerdalslenk dieper dan 20 meter beneden het maaiveld in zone I, 30 
meter in zone II of 80 meter in zone III tot aan de Bovenste Brunssumklei en ieder voornemen in zone 
IV, wordt vier weken tevoren schriftelijk gemeld aan gedeputeerde staten. 

3. Bij het maken en sluiten van een boorput wordt de Beoordelingsrichtlijn Mechanisch boren BRL 
SIKB 2100, als bedoeld in de Regeling bodemkwaliteit in acht genomen. 
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3.2 Borging in bestemmingsplannen 

Er is steekproefsgewijs gekeken in hoeverre de gemeenten Onderbanken, Sittard-Geleen, Echt-Susteren, 

Roerdalen, Roermond, Maasgouw, Leudal, Weert, Nederweert en Peel en Maas het waterwingebied, 

grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone Roerdalslenk met bijbehorende regels uit de 

Omgevingsverordening Limburg 2014 in hun bestemmingsplannen hebben opgenomen. Het resultaat is 

weergegeven in tabel 3.1. Het overzicht is niet vlakdekkend. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat men in Duitsland geen bestemmingsplannen kent. De wijze van 

bescherming van drinkwaterwinningen in Duitsland is beschreven in paragraaf 3.1 en 10.6 

 
Tabel 3-1  Steekproefsgewijze inventarisatie bestemmingsplannen op waterwingebied (WWG),    

  grondwaterbeschermingsgebied (GWBG) en boringsvrije zone (BVZ) 

Bestemmingsplan Status 

Opgenomen in 

bestemmingsplan? 
Opmerking 

WWG GWBG BVZ 

Buitengebied  
Vastgesteld  

13-07-2006 
Ja Ja Nee Gemeente Onderbanken 

Bestemmingsplan 

Holtum Noord III 

Vastgesteld 

15-03-2012 
N.v.t. Ja Nee 

Gemeente Sittard-Geleen, In de regels is een 

milieuzone-boringsvrije zone Roerdalslenk zone 

II opgenomen, deze is niet in de kaart 

opgenomen. 

Stedelijk gebied  

Geheel 

onherroepelijk 

26-05-2016 

N.v.t. Ja Nee 

Gemeente Echt-Susteren,  

In de regels is een milieuzone Roerdalslenk 

opgenomen, deze is niet in de kaart 

opgenomen. 

Buitengebied  
Vastgesteld  

14-12-2017 
Ja Ja Ja Gemeente Echt-Susteren 

Buitengebied 

Roerdalen – 2e 

herziening 

Vastgesteld 

21-04-2016 
N.v.t. N.v.t. Ja Gemeente Roerdalen 

Herten 
Vastgesteld  

27-09-2014 
Ja N.v.t. Nee 

Gemeente Roermond. WWG staat op de 

verbeelding en is in de regels verankerd. 

Buitengebied 

Asenray 

Vastgesteld  

20-10-2011 
N.v.t. N.v.t. Nee Gemeente Roermond 

Buitengebied 

Swalmen 

Vastgesteld 

13-10-2016 
Ja N.v.t. Nee 

Gemeente Roermond, WWG staat op de 

verbeelding en is in de regels verankerd. 

Beheerverordening 

Maas en 

Maasplassen 

 Ja N.v.t. Nee 
Gemeente Roermond. WWG staat op de 

verbeelding en is in de regels verankerd. 

Noordelijke en 

Oostelijke stadsrand 
 Ja N.v.t. Nee 

Gemeente Roermond. WWG staat op de 

verbeelding en is in de regels verankerd. 

Heel – Panheel 

Deels 

onherroepelijk 

27-05-2015 

Ja Ja Ja Gemeente Maasgouw 

Beegden  

Geheel 

onherroepelijk 

08-03-2012 

 

Ja Ja Ja Gemeente Maasgouw 
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Bestemmingsplan Status 

Opgenomen in 

bestemmingsplan? 
Opmerking 

WWG GWBG BVZ 

Reparatie- en 

veegplan 

Buitengebied Leudal 

2016 

Deels in 

werking  

12-07-2016 

N.v.t. Ja Ja Gemeente Leudal 

Woonkernen Leudal 

2017 

Geheel in 

werking 

14-11-2017 

N.v.t. Nee Nee Gemeente Leudal 

Buitengebied2011, 

1e herziening 

Vastgesteld 

27-05-2015 
N.v.t. N.v.t. Nee Gemeente Weert 

Woongebieden 

2014 

Vastgesteld 

25-02-2015 
N.v.t. N.v.t. Nee Gemeente Weert 

Buitengebied 

Nederweert 2e 

herziening 

Geconsolideerd 

13-05-2015 
Nee N.v.t. Nee Gemeente Nederweert 

Buitengebied Peel 

en Maas 

Vastgesteld 

24-12-2014 
N.v.t. N.v.t. Ja Gemeente Peel en Maas 

3.3 Borging in calamiteitenplannen 

In tabel 3.2 is aangeven in hoeverre bij de Provincie, Waterschap, WML en gemeenten 

calamiteitenplannen aanwezig zijn en in hoeverre hierin aandacht is voor drinkwater.  

 
Tabel 3-2  Aanwezigheid calamiteitenplannen en bescherming drinkwater 

Organisatie Is er een calamiteitenplan aanwezig? 
Hoe is de bescherming van 

drinkwater geborgd? 

WML 

Ja, WML heeft een crisisorganisatie en 

het calamiteitenplan van WML is het 

‘Masterplan Crisismanagement WML’. 

Het ‘Masterplan Crisismanagement 

WML’ beschrijft de algemene organisatie 

en aanpak van crisisbeheersing bij 

WML. 

Daarnaast heeft WML volgens landelijke 

richtlijnen een verstoringsrisicoanalyse 

uitgevoerd. Deze is vertaald in een 

Operationeel Storings Beheersplan. 

Provincie Limburg 

Nee, de provincie heeft geen 

calamiteitenplannen voor de 

bescherming van grond- en 

oppervlaktewater voor de 

drinkwatervoorziening. De 

verantwoordelijkheid voor aanpak van 

calamiteiten ligt bij de veiligheidsregio’s 

(gemeenten). De provincie heeft alleen 

een “toezichthoudende” rol. 

Burgers kunnen een melding van 

overlast en klachten over milieu maken 

via een milieuklachtenformulier en voor 

spoedeisende klachten 24/7 via de 

Milieuklachtentelefoon (043-3617070). 

Op basis van de informatie bepaalt de 

medewerker van de 

Milieuklachtentelefoon of direct handelen 

nodig is. In dat geval wordt een milieu-

inspecteur ingeschakeld die ter plaatse 

een onderzoek instelt. Indien een klacht 

bij een andere instantie thuishoort, dan 

geeft de provincie die klacht zo spoedig 

mogelijk door. 
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Organisatie Is er een calamiteitenplan aanwezig? 
Hoe is de bescherming van 

drinkwater geborgd? 

Langs wegen op de grens van het 

waterwingebied en 

grondwaterbeschermingsgebied zijn 

borden aangebracht om het 

waterwingebied c.q. het 

grondwaterbeschermingsgebied te 

markeren. Op onderborden is het 

telefoonnummer van de 

Milieuklachtentelefoon aangegeven.  

Aandachtspunt: het nummer 

milieutelefoon is moeilijk te vinden op de 

website van de provincie. 

Waterschap Limburg 

Ja. Dit plan is te raadplegen via de 

website van het Waterschap, zie 

https://www.waterschaplimburg.nl/overo

ns/watercalamiteiten/ 

In het plan is de werkwijze beschreven 

voor het optreden van de 

crisisorganisatie bij de bestrijding van 

overlast, bij de voorbereiding en nazorg. 

Dit plan is met name gericht op 

calamiteiten die betrekking hebben op 

de waterschapstaken, zoals 

wateroverlast, overstroming en 

verontreiniging van het watersysteem.  

 

Aandachtspunt: In dit plan is geen 

specifieke aandacht voor eventuele 

gevolgen voor drinkwaterwinningen. 

Gemeenten 

Nee, de gemeenten Onderbanken en 

Maasgouw beschikken niet over een 

eigen calamiteitenplan. 

Van de overige gemeenten is geen 

informatie beschikbaar, dit is niet 

geïnventariseerd. 

 

In het kader van maatregelen uit de 1e 

generatie gebiedsdossiers heeft 

provincie Limburg contact gehad met de 

veiligheidsregio Limburg Noord en Zuid. 

Naar aanleiding van dit contact zijn de 

grondwaterbeschermingsgebieden in het 

calamiteitenplan / de piket-koffers 

opgenomen. Bij calamiteiten in een 

grondwaterbeschermingsgebied wordt 

dit gemeld via de milieuklachtentelefoon. 

 

Er is geen zicht op de aanwezigheid van calamiteitenplannen bij Duitse overheidsorganisaties en/of 

uitvoeringsorganen. Mochten er calamiteitenplannen bestaan, dan is de kans klein dat hierin aandacht is 

voor eventuele gevolgen voor het drinkwaterwinningen en bescherming van de kleilaag, omdat hiervoor in 

Duitsland geen beschermingszones zijn vastgesteld. 

3.4 Relevante vergunningvoorschriften 

Voor de meeste diepe winningen zijn geen specifieke relevante vergunningvoorschriften voorgeschreven.  

Hierbij geldt de restrictie dat het totale reguliere diepe onttrekking uit de Roerdalslenk niet meer dan 27 

miljoen m3/jaar mag zijn. Dit is dus exclusief de vergunde onttrekking voor de back-up van Heel. De 

winningen met specifieke relevante voorschriften zijn hieronder beschreven. 

 

Pey 

De vergunde winhoeveelheid grondwater voor winning Pey bedraagt tot 4,5 miljoen m3/jaar, waarvan 

maximaal 3,5 miljoen uit het 2e watervoerende pakket mag worden onttrokken.  
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Susteren 

De vergunde winhoeveelheid grondwater voor winning Susteren bedraagt tot 6,0 miljoen m3/jaar, waarvan 

maximaal 3,0 miljoen uit het 2e watervoerende pakket mag worden onttrokken en maximaal 4,0 miljoen uit 

het 3e watervoerende pakket mag worden onttrokken. 

 

Schinveld 

De vergunde winhoeveelheid grondwater voor winning Schinveld bedraagt tot 5,0 miljoen m3/jaar, 

waarvan maximaal 2 miljoen m3/jaar uit het 2e watervoerende pakket mag worden onttrokken.  

Indien de jaarlijkse grondwaterwinning op de winplaats gedurende drie achtereenvolgende jaren een 

hoeveelheid van 4,5 miljoen m3 overtreft, dient op basis van grondwaterstandsmetingen een nadere 

beschouwing te worden gemaakt van het intrekgebied van de winning en dient een stijghoogteanalyse 

gemaakt te worden waarin in ieder geval het effect van de winning op de Brunssummerheide wordt 

onderzocht.  

 

Heel (back-up) 

De diepe winning mag alleen worden ingezet, wanneer de reguliere ondiepe winning als gevolg van een 

innamestop moet worden gereduceerd of stopgezet en de twee andere back-up-opties onvoldoende 

capaciteit hebben. Daarnaast mag WML de diepe winning inzetten tot maximaal 3 miljoen m3/jaar, zolang 

de totale diepe winning door WML in de Roerdalslenk niet meer dan 27 miljoen m3/jaar bedraagt, ten 

behoeve van het in werkzame toestand houden van de diepe winning en flexibiliteit in situaties waarin de 

reguliere freatische winning ontoereikend is met name oeverschoonmaak, rehabilitatie van pompputten, 

schoonmaak van de ruwwatertransportleiding, uitval van de desinfectie van WPH en uitval van een 

satellietpompstation. 

 

Roosteren 

Voor de winning Roosteren beschikt WML over 1 watervergunning, waarin een onttrekking van 9,0 miljoen 

m3/jaar is vergund. In de vergunning is aangegeven dat hiervan maximaal 6,5 miljoen m3/jaar uit het 

eerste watervoerend pakket (ondiepe winning) mag worden onttrokken en maximaal 2,5 miljoen m3/jaar uit 

het tweede en derde watervoerend pakket (diepe winning). 

 

Voor het mogen lozen van geklaard spoelwater vanuit de winning Roosteren op de Maas beschikt WML 

over een watervergunning van Rijkswaterstaat: RWS 2013/3565 d.d. 21 januari 2013. Daarin is 

opgenomen dat WML per dag maximaal 880 m3 geklaard spoelwater in de Maas mag lozen. 

3.5 Aandachtspunten bescherming winning 

Uit de inventarisatie van aspecten met betrekking tot bescherming van de winning volgen de volgende 

aandachtspunten: 

 Het ontbreken van een boringsvrije zone in Duitsland, België en Noord-Brabant. 

 Het ontbreken van de waterwingebieden en boringsvrije zone in diverse bestemmingsplannen van 

verschillende gemeenten. 

 Het telefoonnummer van de milieutelefoon is moeilijk te vinden op de website van Provincie Limburg. 

 In het calamiteitenplan van Waterschap Limburg is geen specifieke aandacht voor eventuele gevolgen 

voor drinkwaterwinningen. 

 Het ontbreken van calamiteitenplannen in Duitsland. 

 Het is niet bekend of Noord-Brabant en België beschikken over calamiteitenplannen. 

 Het is niet bekend of de Gemeente Nederweert, Weert, Leudal, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, 

Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Onderbanken beschikken over een calamiteitenplan. 
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4 Beschrijving omgeving en watersysteem 

4.1 Geohydrologie 

De Roerdalslenk is een slenk gelegen tussen de Peelrandbreuk en de Feldbissbreuk en valt onder het 

KRW-grondwaterlichaam ‘Slenk-Diep Maas’ (figuur 4.1). De gehele Roerdalslenk in het Limburgs gebied 

valt onder de boringsvrije zone, maar er zijn verschillende zones ingesteld met verschillende boringsvrije 

dieptes.  

 
Figuur 4-1  Conceptueel model Slenk-Diep Maas (bron: RIVM) 

 

In figuur 4.2 is de geohydrologische opbouw van de boringsvrije Roerdalslenk in meer detail 

weergegeven, in een dwarsdoorsnede over de lengte van de slenk (NW-ZO-richting). In het 

geohydrologisch profiel worden de watervoerende pakketten aangegeven met een lichte tint van een 

bepaalde kleur. In een donkere tint van dezelfde kleur worden slecht doorlatende lagen aangegeven. In 

het noorden van de Roerdalslenk worden een dikke deklaag aangetroffen behorend tot de Formatie van 

Boxtel. De deklaag bestaat over het algemeen uit zwak siltig en matig fijn zand met soms leem- en 

veenlagen. Rondom de Maas en andere waterlopen kunnen holocene afzettingen aangetroffen worden. 

De deklaag is niet overal aanwezig. Onder de deklaag begint het eerste watervoerende pakket die 

gevormd wordt door de Formatie van Beegden, de Formatie van Sterksel en de Formatie van Stramproy. 

Dit pakket bestaat hoofdzakelijk uit zeer grof zand met grind. In het noordwesten rondom de winningen 

Asselt en Herten wordt ook de Formatie van Waarle aangetroffen, waarvan de kleilagen van deze formatie 

nog van enig hydrologisch belang zijn. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderkant 

afgesloten door de slecht doorlatende laag van de Kiezeloöliet-formatie (voorheen Bovenste 

Brunssumklei). Hieronder begint het tweede watervoerende pakket bestaande uit de zandige afzettingen 

van Pey. Het tweede en derde watervoerende pakket wordt gescheiden door een kleilaag van de 

Kiezeloölietformatie (voorheen de Onderste Brunssumklei). Het derde watervoerend pakket bestaat uit de 

zandige afzettingen van Waubach en Inden. De hydrologische basis ligt onder de Kiezeloöliet-formatie en 

bestaat uit de fijne, slibhoudende en soms kleiige zandafzettingen van de Formatie van Breda. 
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Figuur 4-2  Geohydrologisch profiel boringsvrije zone Roerdalslenk (bron: Dinoloket) met indicatieve situering 

pompfilterdiepte winningen 

4.2 Voorkomen kleilagen van Kiezeloölietformatie (voorheen 

Brunssumklei) 

De hoogteligging van de kleilaag waarvoor de boringsvrije zone is ingesteld varieert in hoogteligging 

afhankelijk van de diepteligging van de bovenste kleilaag van de Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste 

Brunssumklei). Ook de dikte van de kleilaag varieert. In figuur 4.3 is de hoogteligging van de bovenzijde 

van de kleilaag weergegeven. De dikte van deze kleilaag is weergegeven in figuur 4.4. Onder de bovenste 

kleilaag van de Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste Brunssumklei) ligt nog een dikke kleilaag 

(voorheen Onderste Brunssumklei). Een deel van de pompputten staan onder deze tweede kleilaag. Om 

een beeld te geven van de dikte aan kleilagen waarmee deze pompputten worden beschermd, is in figuur 

4.5 de totale dikte van de kleilagen weergegeven. 

 

Uit figuur 4.3 blijkt dat de hoogteligging bovenzijde van de kleilaag van de Kiezeloölietformatie (voorheen 

Bovenste Brunssumklei) sterk varieert. In het noordelijk deel van de boringsvrije zone ligt de kleilaag het 

diepst. De bovenzijde ligt hier dieper dan 75 m -NAP en op plekken zelfs dieper dan 150 m -NAP. Naar 

het zuiden toe komt de kleilaag geleidelijk aan ondieper te liggen, tot ca. NAP-niveau in de omgeving van 

Pey. 

Verder naar het zuiden gaand neemt de diepteligging, door een breuklijn, weer plotseling toe. Rond de 

winningen Roosteren, Susteren en Hoogveld ligt de bovenzijde van de kleilaag dieper dan 25 m –NAP. 

In de gemeente Onderbanken ligt de kleilaag van de Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste 

Brunssumklei) zeer ondiep, op een hoogte van 20 à 30 m +NAP. 
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Figuur 4-3  Hoogteligging bovenzijde de bovenste kleilaag van de Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste Brunssumklei) 

 

De bovenste kleilaag van de Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste Brunssumklei) is overwegend 

tussen 5 en 20 m dik (zie figuur 4.4). In de gemeente Weert komen plekken voor waar deze nog enkele 

meters dikker is (20-25 m dik). Ook in het zuiden, in de gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen en 

Onderbanken, is de kleilaag meestal dikker, tot zelfs ongeveer 40 m dik. 
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Figuur 4-4  Dikte bovenste kleilaag van de Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste Brunssumklei) 

 

De totale dikte van de kleilagen van de Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste en Onderste 

Brunssumklei) opgeteld bedraagt minimaal ca. 15 m (zie figuur 4.5). De maximale dikte loopt op tot een 

50 à 55 m. 
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Figuur 4-5  Totale dikte van de kleilagen van de Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste en Onderste Brunssumklei). 

4.3 Bodemtype 

In figuur 4.6 is de bodemkaart voor het gebied opgenomen. Hieruit blijkt dat er een zeer grote variatie aan 

bodemtypen in de Roerdalslenk voorkomen. De meeste voorkomende bodemtypen zijn: kalkloze 

zandgronden, humuspodzolgronden, moderpodzolgronden, enkeerdgronden, (oude) rivierkleigronden, 

oude kleibrikgronden en leembrikgronden. 
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Figuur 4-6  Bodemkaart van de boringsvrije zone Roerdalslenk 

4.4 Kwetsbaarheid winning 

De mate van kwetsbaarheid van de winning is gebaseerd op de diepe bodemopbouw (zie ook paragraaf 

11.4). Er wordt opgemerkt dat hiermee geen uitspraak wordt gedaan over risico's van activiteiten aan 

maaiveld voor de winning. Alle diepe winningen in de boringsvrije zone van de Roerdalslenk, met 

uitzondering van Heel, Roosteren en Schinveld, zijn geclassificeerd als weinig kwetsbaar. Vanwege de 

aanwezigheid van ondiepe winningen zijn de winningen van Heel en Roosteren geclassificeerd als 

kwetsbaar. Voor het diepe deel van deze winningen geldt dat deze ook weinig kwetsbaar zijn. De winning 

Schinveld is geclassificeerd als matig kwetsbaar.  
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5 Water: kwaliteit en kwantiteit 

5.1 Toetsing waterkwaliteit 

Onderstaand is een globale beschrijving gegeven van de waterkwaliteit in de Roerdalslenk. Deze 

beschrijving is gebaseerd op de waterkwaliteit, die wordt aangetroffen in het ruwe water dat wordt 

onttrokken door de verschillende pompputten van winningen Ospel, Hunsel, Heel-diep, Pey, Roosteren-

diep, Susteren, Hoogveld en Schinveld gebaseerd op de KRW-karakterisering (Provincie Limburg, 4 april 

2018). Provincie Limburg is bezig met de uitwerking van het monitoringsplan voor het early warning 

systeem, waarbij het grondwater rondom de winning wordt gemonitord. Hiervan zijn daarom nog geen 

waterkwaliteitsgegevens beschikbaar. Daarnaast is gekeken naar eventueel aangetroffen 

microbiologische verontreinigingen. 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat onderstaande waterkwaliteit alleen ingaat op water dat als bron 

wordt gebruikt voor het maken van drinkwater. Het onttrokken water wordt door WML gezuiverd. Het 

water dat bij de klant aan de kraan wordt afgeleverd is altijd schoon (voldoet aan de normen voor 

drinkwaterkwaliteit). 

 
Waterkwaliteit pompputten 
Bij de meeste winningen worden geen waarschuwingsnorm of drinkwaternorm overschreden. 

Uitzonderingen hierop zijn Hoogveld en Schinveld. 

Bij winning Hoogveld is in 3 analyses in drie verschillende putten de waarschuwingsnorm voor nikkel van 

15 μg/ eenmalig overschreden. Er is geen duidelijke trend.  

Bij winning Schinveld is in 2011 en 2012 in drie pompputten nikkel aangetroffen. Sinds 2012 is het niet 

meer in de pompputten aangetroffen. Daarnaast wordt bij 1 pompput arseen aangetroffen boven de 

drinkwaternorm. 

 
Bestrijdingsmiddelen en antropogene stoffen 

Er zijn geen (metabolieten van) bestrijdingsmiddelen bij de winningen aangetroffen, met uitzondering van 

winning Schinveld waar eenmalig N,N-dimethylsulfamide (DMS) is aangetroffen in 1 pompput. Bij diverse 

winningen is incidenteel een antropogene stof aangetroffen. 

 

Microbiologische verontreinigingen 

De diepe winningen in de Roerdalslenk zijn van nature goed beschermd tegen microbiologische 

verontreinigingen. Alleen in Susteren is bij een diepe pompput een microbiologische verontreiniging met 

sulfiet-reducerende clostridia aanwezig. De verontreiniging is ontstaan bij het aanleggen van de put in 

2006. Momenteel vindt nog bacteriegroei plaats in de omstorting van de put. De bacteriologische 

verontreiniging wordt verwijderd door het ruwe water van deze put te behandelen met UV. Verder zijn er 

geen microbiologische verontreinigingen aangetroffen in de diepe winningen. 

 
Ontwikkeling waterkwaliteit ten opzichte van 1e generatie gebiedsdossier 
De grondwaterkwaliteit is stabiel ten opzichte van de monitoringsperiode van de 1e generatie 

gebiedsdossiers.  

5.2 Toetsing waterkwantiteit 

Voor dit onderdeel is getoetst of de vergunde hoeveelheid te onttrekken grondwater daadwerkelijk kan 

worden benut. Hiervoor is in afstemming met provincie Limburg en WML in beeld gebracht of er 

ontwikkelingen / risico’s zijn op het niet volledig kunnen benutten van de vergunde wincapaciteit en het 

benutten van de watervoorraad onder de boringsvrije zone Roerdalslenk (bijvoorbeeld beperkingen met 

het oog op natuur, optrekken van verzilt grondwater, voorkomen dat een bodemverontreiniging wordt 

aangetrokken).  
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Hieruit kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: 

 In het concept beheerplan van het Natura 2000-gebied is opgenomen dat de bestaande winning van 

WML is getoetst. Er is discussie of de uitgevoerde toetsing voldoende is voor het definitieve 

beheerplan, onder meer door veranderde wetgeving en jurisprudentie. In het kader van het opstellen 

van het definitieve beheerplan wordt dit nader onderzocht. 

 In diverse onderzoeken is een dalende trend van de stijghoogte in de Roerdalslenk gesignaleerd. 

Provincies Limburg en Noord-Brabant en Duitse en Belgische overheden voeren onderzoek uit naar de 

duurzaam winbare hoeveelheid diep grondwater in de Roerdalslenk. 

5.3 Aandachtspunten waterkwaliteit en waterkwantiteit 

Uit de toetsing van de waterkwaliteit en waterkwantiteit volgen de volgende aandachtspunten: 

 Het eenmalig aantreffen van Nikkel boven de waarschuwingsnorm in drie pompputten van winning 

Hoogveld. 

Het incidenteel aantreffen van antropogene stoffen bij diverse diepe winningen. 

 Het is momenteel niet duidelijk of er sprake is van significante beïnvloeding van een N2000-gebied 

door de WML-onttrekking. In het kader van het opstellen van de beheerplannen N2000-gebieden wordt 

dit onderzocht. 

 Duurzaam winbare hoeveelheid diep grondwater; Er is een dalende trend van de stijghoogte in de 

Roerdalslenk gesignaleerd. 

 

Voor aandachtspunten met betrekking tot winning Schinveld wordt verwezen naar het betreffende 

gebiedsdossier. 
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6 Ruimtegebruik en relevante ontwikkelingen 

6.1 Landgebruik 

Van noordoost naar zuidwestelijke richting loopt de Maas door de boringsvrije zone. In het Maasdal liggen 

een zeer groot aantal waterpartijen, die een restant vormen van de voormalige grondwinning. In een 

strook hierlangs liggen veel dorpen en steden. Daarnaast vormen Weert en Nederweert en Sittard-Geleen 

met aangrenzende bedrijfsterreinen grote bebouwde gebieden.  

Hierbuiten bestaat het landgebruik voor een grotendeels uit landbouw (akkers en grasland). Verspreid in 

het buitengebied liggen daarnaast kleinere en enkele grote bos- en natuurgebieden. 

 

In de waterwingebieden van de diepe winningen bestaat het landgebruik hoofdzakelijk uit bos, grasland, 

bouwland en natuur. Dit geldt met name voor de winningen Asselt, Heel, Hunsel, Ospel, Pey, Roosteren 

en Susteren. In enkele waterwingebieden ligt een aantal woningen en/of bedrijven (Asselt, Heel en Pey), 

terwijl sommige waterwingebieden omringd zijn door woningen of in een woonwijk liggen (Herten en 

Hoogveld). Het zwembad dat binnen het waterwingebied van Herten lag, is ondertussen gesloten. 

6.2 Ondergrond gebruik en emissiebronnen 

Wegen en andere infrastructuur 

Door het waterwingebied van Asselt loopt de spoorlijn Roermond - Venlo. Net buiten het waterwingebied 

bevinden zich hier de wegen A73 en N271. In een aantal van de waterwingebieden van Hoogveld 

bevinden zich de spoorlijnen Sittard – Roermond en Sittard – haven Born. Daarnaast grenzen de 

westelijke waterwingebieden van Hoogveld aan de N276. Ten zuiden van het waterwingebied van Ospel 

ligt de N275. Tussen de twee waterwingebieden van Pey ligt de N572 en de westgrens van het 

waterwingebied van Roosteren wordt gevormd door de N296. 

 

Buisleidingen 

Buisleidingen van de Gasunie lopen door de waterwingebieden van de winningen Asselt, Heel, Hoogveld 

en Susteren. In de directe omgeving van de winningen Pey en Roosteren ligt ook een buisleiding van de 

Gasunie (in beide gevallen ten oosten van de winning).  

Daarnaast loopt ten noorden van het waterwingebied van Hunsel een buisleiding van Petrochemical 

Pipelines Services BV. 

 

Oppervlaktewater 

In enkele waterwingebieden zijn oppervlaktewateren aanwezig. Zo stroomt er door het waterwingebied 

van Asselt de Leigraaf van Weijershof naar Asselt en een zijtak van de Leigraaf uit de Vuilbemden. Een 

groot gedeelte van het waterwingebied van de winning Heel wordt gevormd door de plas De Lange 

Vlieter. In de waterwingebieden van Herten, Hoogveld en Hunsel liggen geen oppervlaktewateren. Het 

waterwingebied van Ospel wordt doorkruist door de Bientjesrand en de Zijtak Plattepeelloop. Door beide 

waterwingebieden van Pey stroomt de Vulensbeek. Het waterwingebied van Roosteren wordt ingesloten 

door de Maas en het Julianakanaal en de Geleenbeek en de Rulbeek stromen door het waterwingebied. 

Tot slot stroomt in Susteren de Vloedgraaf door het waterwingebied. 

 

Grondwateronttrekkingen en bodemenergiesystemen 

In de boringsvrije zone liggen een groot aantal grondwateronttrekkingen, beregeningsputten en diverse 

bodemenergiesystemen. Tijdens de 1e generatie gebiedsdossiers is aangegeven dat mogelijk diverse 

beregeningsputten de bovenste kleilaag van de Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste Brunssumklei) 

doorboren. Naar aanleiding hiervan heeft Provincie Limburg een inventarisatie uitgevoerd naar het beheer 

van bestaande boorgaten die de kleilaag van de Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste Brunssumklei) 

zouden beïnvloeden.  
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Hieruit volgde dat geen vervolgactie nodig was (zie ook hoofdstuk 10).  

6.3 Relevante ontwikkelingen 

In de 1e generatie gebiedsdossiers zijn twee toen nog lopende ontwikkelingen in de ondergrond benoemd, 

te weten ontwikkeling van een OPAC en schaliegas. 

 

In 2011 waren er plannen om een Ondergrondse PompAccumulatie-Centrale (OPAC) te ontwikkelen voor 

het opwekken van energie. In Graetheide bij Born bevindt zich op een diepte van 1400 meter een harde 

steenlaag die geschikt is voor het uithakken van de benodigde machinehallen, tunnels en holtes voor de 

wateropslag. Er is sinds die tijd geen vervolg gegeven aan de planontwikkeling. Geothermiesystemen zijn 

ondertussen in de Roerdalslenk verboden. 

 

Het boren naar en winnen van schaliegas: volgens de huidige toegepaste technieken kunnen boringen 

naar schaliegas tot een onaanvaardbaar risico voor vervuiling van drinkwaterbronnen leiden. In 2011 was 

er recent een aanvraag ingediend om proefboringen uit te voeren naar schaliegas in de Roerdalslenk. 

Hiervoor is geen vergunning afgeleverd. Ondertussen is in de Rijks Structuurvisie Ondergrond (STRONG) 

aangegeven dat men opsporing en winning van schaliegas in Nederland niet wil toestaan. 

 

Daarnaast spelen de volgende aanvullende ontwikkelingen. 

 

Het toepassen van alternatieve energiebronnen. Bij open en gesloten warmte-koude opslagsystemen en 

warmtepompen vinden boringen in de grond plaats. Bij gesloten warmte-koude opslagsystemen wordt 

bovendien een vloeistof gebruikt, die bij lekkages kan leiden tot verontreiniging van het grondwater. 

Warmte-koude opslagsystemen zijn verboden beneden de bovenste kleilaag van de Kiezeloölietformatie 

(voorheen Bovenste Brunssumklei). Ook geothermie-systemen zijn verboden in de Roerdalslenk. Bij 

Weert en Ospel zijn windparken voorzien. 

 

In de Rijks Structuurvisie Ondergrond (STRONG) is beschreven hoe het rijk de ordening en het gebruik 

van de ondergrond ziet. Dit heeft met name betrekking op mijnbouwactiviteiten (geothermie, enz.), waarbij 

ook wordt gekeken naar de relatie met bronnen voor de drinkwatervoorziening. In de structuurvisie is 

aangegeven dat men schaliegas in Nederland niet wil toestaan. De Roerdalslenk is benoemd als 

potentiele aanvullende strategische reserve en nationale grondwaterreserve. De aanvullende strategische 

reserve is bedoeld om op de lange termijn voldoende capaciteit voor de provinciale drinkwatervoorziening 

veilig te stellen. Hier voert de provincie onderzoek naar uit. De nationale grondwaterreserve wordt door 

het Rijk onderzocht en dient als reservecapaciteit voor drinkwaterwinning, wanneer ergens in het land 

door een calamiteit een winning wegvalt. 

 

In waterwingebied Susteren heeft WML een aantal kleine percelen met pompputten in eigendom. Deze 

geringe oppervlakte eigendom biedt onvoldoende ruimte voor nieuwe en of vervangende 

pompputten.  Vanwege de ligging van deze eigendommen in natuurgebied ’t Hout én vanwege de zeer 

grote druk op de grondmarkt aldaar (denk aan VDL, mogelijke spooraansluiting, A2 verbreding, ed. ed.) 

zoekt WML samen met Natuurmonumenten en de gemeente naar inpassing van pompputlocaties in de 

nog te realiseren verbindingszone tussen de natuurgebieden ’t Hout en IJzerenbos. WML heeft het belang 

om de winning Susteren samen met derden duurzaam te maken, dan ook opgenomen in het project 

‘Landschapsschakels Susteren’. Dit project is een onderdeel van een veel groter samenwerkingsverband 

PIO-Swentibold (platteland in ontwikkeling) waarvan de Provincie trekker is. 
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7 Restopgave voor de winning 

7.1 Inleiding 

Het resultaat van de beschouwing om te komen tot de restopgave voor de winning is in paragrafen 7.2 en 

7.3 in beeld gebracht, voor respectievelijk: 

 Problemen ten aanzien van de waterkwaliteit in relatie tot de KRW-doelen (par. 7.2). 

 Risico’s volgend uit de analyse van de waterkwaliteit (par. 7.2). 

 Risico’s ten aanzien van het benutten van de winvergunning (waterkwantiteit, par. 7.2). 

 Risico’s die kunnen ontstaan door ruimtelijke functies en ontwikkelingen (par. 7.3), waarbij de volgende 

deelaspecten zijn onderscheiden: 

 Ruimtegebruik. 

 Gebruik ondergrond. 

 Hoofdwegen, spoorlijnen en buisleidingen. 

 Riolering. 

 Waterlopen. 

 Bedrijfsmatige en recreatieve activiteiten. 

 Bodemverontreinigingen. 

 Ruimtelijke ontwikkelingen. 

 Calamiteiten/incidenten. 

 Duitsland. 

In paragraaf 7.4 wordt de bestaande monitoring besproken en tot slot is in paragraaf 7.5 een 

totaaloverzicht opgenomen van de bepaalde restopgave. 

 

Bij het bepalen van de restopgave is onderscheid gemaakt tussen problemen en risico’s. Dit is als volgt 

met een kleurcodering aangegeven: 

Probleem rode arcering Mate waarin doelen (nog) niet worden gehaald. 

Risico gele arcering 
Wanneer er risico is op het niet voldoen aan de 

gestelde doelen. 

Geen / verwaarloosbaar risico groene arcering 
Het beschouwde aspect speelt niet bij de winning of 

vormt nauwelijks tot geen bedreiging voor de winning. 
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7.2 Risicoanalyse waterkwaliteit en waterkwantiteit 

In tabel 7.1 is beschreven in hoeverre er problemen bestaan ten aanzien van de waterkwaliteit en 

waterkwantiteit (benutten winvergunning) en in hoeverre hiervoor een restopgave bestaat.  

 
Tabel 7.1  Risicoanalyse waterkwaliteit en waterkwantiteit 

Probleem/risico Oorzaak/motivering 
Restopgave 

(Wat willen we bereiken?) 

KRW-doelen 

Geen achteruitgang van 

de waterkwaliteit 

De grondwaterkwaliteit is stabiel ten opzichte van de 

monitoringsperiode van de 1e generatie gebiedsdossiers. 

Er is geen achteruitgang van waterkwaliteit. 

Geen restopgave 

Streven naar verbetering 

waterkwaliteit met oog op 

vermindering 

zuiveringsinspanning 

De zuivering van de diepe winningen (exclusief winning 

Susteren) is gericht op bedrijfstechnische parameters en 

niet aangepast of ingericht op antropogeen beïnvloede 

parameters.   

Geen restopgave 

Bij de winning Susteren wordt water van één pompput 

nog behandelt met UV in verband met een 

microbiologische verontreiniging. Eenvoudige zuivering 

voldoet niet bij winning Susteren. 

De restopgave wordt beschreven 

onder het kopje waterkwaliteit. 

Waterkwaliteit 

Nikkel 

Bij winning Hoogveld is in 3 analyses in drie verschillende 

putten de waarschuwingsnorm voor Nikkel van 15 μg/ 

eenmalig overschreden.  

Nikkel komt vaker voor in diepe winningen. Uitschieters in 

concentratie zijn vaak eenmalig, zoals hier ook het geval 

is. De herkomst is niet duidelijk, vermoedelijk zijn 

natuurlijke processen de oorzaak van nikkel in het 

grondwater. 

Geen restopgave 

Bestrijdingsmiddelen 

In de analyses is geen enkele keer een (metaboliet van 

een) bestrijdingsmiddel boven de norm aangetroffen. 

 

Bestrijdingsmiddelen worden regulier gemonitoord door 

WML en via de Brede Screening Maasstroomgebied. Er 

lopen voldoende regionale en landelijke maatregelen ten 

aanzien van bestrijdingsmiddelen.  

Geen restopgave 

Antropogene stoffen  

Bij diverse winningen is incidenteel een antropogene stof 

aangetroffen. De herkomst van de aangetroffen 

antropogene stoffen is niet bekend. 

 

Er zijn enkele keren antropogene stoffen aangetroffen, dit 

vormt een bedreiging voor de drinkwaterwinning. 

Voorkomen verontreiniging 

grondwater met antropogene 

stoffen. 

Microbiologische 

verontreinigingen 

Bij winning Susteren is bij een diepe pompput een 

microbiologische verontreiniging met sulfiet-reducerende 

clostridia aanwezig. De verontreiniging is ontstaan bij het 

aanleggen van de put in 2006. Momenteel vindt nog 

bacteriegroei plaats in de omstorting van de put. De 

bacteriologische verontreiniging wordt verwijderd door 

het ruwe water van deze put te behandelen met UV. 

Deze verontreiniging betreft een intern 

bedrijfsvoeringsprobleem en valt daarmee buiten de 

scope van het gebiedsdossier.  

Geen restopgave 
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Probleem/risico Oorzaak/motivering 
Restopgave 

(Wat willen we bereiken?) 

Benutten winvergunning 

Natura 2000-gebieden 

Het is momenteel niet duidelijk of er sprake is van 

significante beïnvloeding van een N2000-gebied door de 

WML-onttrekkingen. In het kader van het opstellen van 

de beheerplannen N2000-gebieden wordt dit onderzocht. 

De winningen worden voor de 

drinkwatervoorziening behouden. 

Duurzaam winbare 

hoeveelheid 

In diverse onderzoeken is een dalende trend van de 

stijghoogte in de Roerdalslenk gesignaleerd. Provincies 

Limburg en Noord-Brabant en Duitse en Belgische 

overheden zijn een proces gestart om mogelijke 

maatregelen te beschouwen. 

Borgen uitvoering onderzoek en 

maatregelen. 

Benutten winvergunning 

In waterwingebied Susteren heeft WML een aantal kleine 

percelen met pompputten in eigendom. Deze geringe 

oppervlakte eigendom biedt onvoldoende ruimte voor 

nieuwe en of vervangende pompputten.  Vanwege de 

ligging van deze eigendommen in natuurgebied ’t Hout 

én vanwege de zeer grote druk op de grondmarkt aldaar 

(denk aan VDL, mogelijke spooraansluiting, A2 

verbreding, ed. ed.) zoekt WML samen met 

Natuurmonumenten en de gemeente naar inpassing van 

pompputlocaties in de nog te realiseren verbindingszone 

tussen de natuurgebieden ’t Hout en IJzerenbos. WML 

heeft het belang om de winning Susteren samen met 

derden duurzaam te maken, dan ook opgenomen in het 

project ‘Landschapsschakels Susteren’. Dit project is een 

onderdeel van een veel groter samenwerkingsverband 

PIO-Swentibold (platteland in ontwikkeling) waarvan de 

Provincie trekker is. 

Duurzame veiligstelling winning 

door het veiligstellen van locaties 

voor eventuele toekomstige 

realisatie van ca. 6 nieuwe of 

vervangende pompputten. 

7.3 Risicoanalyse ruimtelijke functies en ontwikkeling 

In tabel 7.2 is beschreven welke risico’s er kunnen ontstaan door ruimtelijke functies en ontwikkelingen en 

in hoeverre hiervoor een restopgave bestaat. 

 
Tabel 7.2  Bepalen restopgave met betrekking tot ruimtelijke functies en ontwikkelingen 

Probleem/risico Motivering 
Restopgave 

(Wat willen we bereiken?) 

Ruimtegebruik 

Landbouw 

Er is landbouw aanwezig in het waterwingebied van de 

winningen Hunsel, Susteren, Pey, Ospel en Asselt. Het 

gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen kan 

leiden tot verontreiniging van het grondwater. 

Voorkomen van gebruik 

meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen. 

Bebouwing 

Er is bebouwing aanwezig in het waterwingebied van 

Pey, Herten en Asselt. Bebouwing in het waterwingebied 

geeft een verhoogd risico op microbiologische 

verontreinigingen bij lekkende riolering. Daarnaast 

kunnen allerlei ‘dagelijkse’ handelingen een risico vormen 

voor de grondwaterkwaliteit. 

Het voorkomen van 

(microbiologische) verontreiniging 

grondwater. 

Recreatief medegebruik 

Recreatief medegebruik in het waterwingebied is voor de 

diepe winningen niet relevant. 

 

Geen restopgave 
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Probleem/risico Motivering 
Restopgave 

(Wat willen we bereiken?) 

Gebruik ondergrond 

Grondwateronttrekkingen/

energie 

In de boringsvrije zone liggen een groot aantal 

grondwateronttrekkingen, beregeningsputten en diverse 

bodemenergiesystemen. Tijdens de 1e generatie 

gebiedsdossiers is aangegeven dat mogelijk diverse 

beregeningsputten de bovenste kleilaag van de 

Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste Brunssumklei) 

doorboren. Naar aanleiding hiervan heeft Provincie 

Limburg een inventarisatie uitgevoerd naar het beheer 

van bestaande boorgaten die de kleilaag zouden 

beïnvloeden. Hieruit volgde dat geen vervolgactie nodig 

was. 

Geen restopgave 

Bij alle vormen van onttrekkingen en boorputten ontstaan 

risico’s voor de ondergrond. Dit geldt voor KWO-

systemen (open en gesloten), warmtepompen, 

geothermie, diepinfiltratie van regenwater, putten voor 

veedrenking of beregening, overige onttrekkingen, 

sonderingen en overige diepe boringen. Via het boorgat 

kan er een kortsluitstroom ontstaan naar het diepere 

grondwater. 

In de Omgevingsverordening Limburg is voor de 

boringsvrije zone een verbodsbepaling opgenomen voor 

alle soorten verstoringen van de bodem dieper dan de 

bovenkant van de bovenste kleilaag van de 

Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste Brunssumklei). 

Geothermie is verboden in waterwin- en 

grondwaterbeschermingsgebieden en in de boringsvrije 

zone Roerdalslenk. 

Er worden geen nieuwe 

grondwateronttrekkingen die niet 

bestemd zijn voor menselijke 

consumptie, 

bodemenergiesystemen en/of 

boringen dieper dan de bovenkant 

van de bovenste kleilaag van de 

Kiezeloölietformatie (voorheen 

Bovenste Brunssumklei) geplaatst. 

Hoofdwegen, spoorlijnen en buisleidingen 

Hoofdwegen en 

spoorlijnen 

Bij Asselt en Hoogveld loopt een spoorlijn door het 

waterwingebied. Het betreft de trajecten Roermond-Venlo 

dat onderdeel is van het reguliere spoornetwerk en het 

traject Sittard – haven Born. Daarnaast vormen de N296 

bij Roosteren en N276 bij Hoogveld grenzen van het 

waterwingebied. 

Bij spoorlijnen en wegen zijn begrenzing van 

waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 

aangegeven. Met de spoorwegbeheerder van het 

reguliere spoornet zijn landelijk afspraken gemaakt dat 

deze geen bestrijdingsmiddelen gebruiken binnen 

waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. 

Het is nog onduidelijk of het Sittard – haven Born ook 

onder het reguliere spoornet valt of dat hier een 

organisatie het beheer uitvoert. 

Met de veiligheidsregio zijn/worden in het kader van 

maatregelen uit de 1e generatie gebiedsdossiers 

afspraken gemaakt over bescherming van het 

drinkwaterbelang bij calamiteiten. Hiermee worden 

risico’s als gevolg van calamiteiten zo ver mogelijk 

beperkt. 

Eigenaar en beheerder van 

spoorlijn traject Sittard – haven 

Born houden bij het uitvoeren van 

beheer en onderhoud en bij 

calamiteiten rekening met het 

drinkwaterbelang. 

Buisleidingen Door de waterwingebieden van de winningen Asselt, 

Heel, Hoogveld en Susteren loopt een buisleiding van de 

Gasunie.  

Beperken risico’s van lekkages van 

buisleidingen voor de 

grondwaterkwaliteit. 
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Probleem/risico Motivering 
Restopgave 

(Wat willen we bereiken?) 

Daarnaast loopt een Gasunie-leiding door het 

grondwaterbeschermingsgebied van de winningen Pey 

en Roosteren. Bij langdurige lekkage van gasleidingen 

(Gasunie) kunnen benzeen en mogelijk nog andere 

stoffen in de grond komen en daarmee een 

grondwaterverontreiniging veroorzaken. Het is niet 

bekend hoe snel lekkages in gasleidingen worden 

opgemerkt en hersteld. 

Ten noorden van het waterwingebied van Hunsel loopt 

een buisleiding van Petrochemical Pipelines Services BV. 

Lekkages in deze leidingen kunnen een 

grondwaterverontreiniging veroorzaken. Het is niet 

bekend in hoeverre de eigenaar in calamiteitenplan 

rekening houdt met eventuele effecten voor 

drinkwaterwinning. 

Waterlopen 

Waterlopen in of op de 

rand van het 

waterwingebied 

Bij de winningen Hunsel, Susteren en Pey stroomt een 

waterloop door het waterwingebied. Deze waterlopen 

vormen een mogelijk risico voor de (microbiologische) 

kwaliteit van de winning. Dit is met name een risico 

wanneer op waterloop lozing van effluent van RWZI’s, 

riooloverstorten en/of overige lozingen van stoffen 

plaatsvinden en deze waterlopen in het waterwingebied 

infiltreren. 

Beperken risico’s verontreiniging 

grondwater door infiltrerende 

waterloop in waterwingebied van 

winningen Hunsel, Susteren en Pey 

Ruimtelijke ontwikkelingen 

Aanvullende strategische 

reserve en nationale 

grondwaterreserve 

In de Rijks Structuurvisie Ondergrond is de Venloschol 

benoemd als potentiele aanvullende strategische reserve 

en nationale grondwaterreserve. De aanvullende 

strategische reserve is bedoeld om op de lange termijn 

voldoende capaciteit voor de provinciale 

drinkwatervoorziening veilig te stellen. Hier voert de 

provincie onderzoek naar uit. De nationale 

grondwaterreserve wordt door het Rijk onderzocht en 

dient als reservecapaciteit voor drinkwaterwinning, 

wanneer ergens in het land door een calamiteit een 

winning wegvalt. 

Deze ontwikkelingen vormen geen bedreiging voor 

bestaande winningen. 

Geen restopgave 

Alternatieve 

energiebronnen 

Een belangrijke ontwikkeling voor de boringsvrije zone is 

het toepassen van alternatieve energiebronnen, zoals 

open en gesloten warmte-koude opslagsystemen en 

geothermie.  

Begin 2017 is de Omgevingsverordening Limburg 

aangepast om te voorkomen dat er conflicten ontstaan 

tussen duurzame energievoorziening uit geothermie en 

de bescherming van het grondwater voor de openbare 

drinkwatervoorziening. Geothermie is verboden in de 

waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden en in de 

Roerdalslenk. 

De windparken die bij Weert en Ospel zijn voorzien, 

liggen in een zone waarin de beschermde kleilaag zeer 

diep ligt. De fundering van de windmolens zal hierboven 

blijven. 

Voorkomen dat nieuwe 

ontwikkelingen leiden tot verstoring 

van de bodem dieper dan de 

bovenkant van de bovenste 

kleilaag van de Kiezeloölietformatie 

(voorheen Bovenste Brunssumklei). 
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Probleem/risico Motivering 
Restopgave 

(Wat willen we bereiken?) 

Schaliegas 

Volgens de huidige toegepaste technieken kunnen 

boringen naar schaliegas tot een onaanvaardbaar risico 

voor vervuiling van drinkwaterbronnen leiden. In de Rijks 

Structuurvisie Ondergrond (STRONG) is aangegeven dat 

met schaliegas in Nederland niet wil toestaan. 

Geen restopgave 

Ondergrondse 

PompAccumulatie-

Centrale 

Er waren ideeën om een Ondergrondse 

PompAccumulatie-Centrale (OPAC) te ontwikkelen voor 

het opwekken van energie. In Graetheide bij Born bevindt 

zich op een diepte van 1400 meter een harde steenlaag 

die geschikt is voor het uithakken van de benodigde 

machinehallen, tunnels en holtes voor de wateropslag. 

Activiteiten op dergelijke diepte zijn verboden in de 

Roerdalslenk. 

Geen restopgave 

Calamiteiten/incidenten 

Preventief beleid 

grondwaterbescherming 

Nederland 

In diverse bestemmingsplannen is het waterwingebied 

en de boringsvrije zone niet (goed) opgenomen. 

Zorgdragen voor correcte opname 

van planologische beschermingen 

drinkwaterwinning in 

bestemmingsplannen. 

7.4 Monitoring 

Bij het bepalen van de (rest)opgave van de winning is tevens een check gedaan of de monitoring 

voldoende is toegerust. Hierbij is zowel gekeken naar de vraag of ‘early warning’ bij de winning voldoende 

is om risico’s te signaleren c.q. te monitoren als naar de vraag of er parameters ontbreken die op grond 

van gesignaleerde activiteiten c.q. emissies wel gemeten zouden moeten worden.  

 

Early warning monitoring 

Provincie Limburg is momenteel, in overleg met WML, bezig met het uitwerken van het early warning 

meetnet. De uitgangspunten zijn vastgesteld. Op basis hiervan worden in 2018 de monitoringsplannen 

opgesteld, waarna uiterlijk in 2019 de realisatie van het meetnet plaatsvindt en in 2020 is Early Warning 

operationeel. Momenteel is nog onvoldoende zicht op het ontwerpen meetnet om bovengenoemde 

controle op het meetnet uit te kunnen voeren. 

 

Meetprogramma 

Er is geen aanleiding om op basis van de gesignaleerde activiteiten/emissies een advies richting WML te 

geven over het meetprogramma. WML heeft een intensief meetprogramma (ook voor opkomende stoffen) 

voor het gezamenlijk ruwwater en op reguliere basis wordt tevens een intensief meetprogramma ingezet 

voor de individuele winputten. 

7.5 Samenvatting restopgave 

In tabel 7.3 is de samenvatting opgenomen van de restopgave. 
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Tabel 7.3  Restopgave boringsvrije zone Roerdalslenk 

Probleem/risico Oorzaak/motivering 
Restopgave 

(Wat willen we bereiken?) 

KRW-doelen 

Streven naar verbetering 

waterkwaliteit met oog op 

vermindering 

zuiveringsinspanning 

Bij de winning Susteren wordt water van één pompput 

nog behandelt met UV in verband met een 

microbiologische verontreiniging. Eenvoudige zuivering 

voldoet niet bij winning Susteren. 

De restopgave wordt beschreven 

onder het kopje waterkwaliteit. 

Waterkwaliteit 

Antropogene stoffen  

Bij diverse winningen is incidenteel een antropogene stof 

aangetroffen. De herkomst van de aangetroffen 

antropogene stoffen is niet bekend. 

 

Er zijn enkele keren antropogene stoffen aangetroffen, dit 

vormt een bedreiging voor de drinkwaterwinning. 

Voorkomen verontreiniging 

grondwater met antropogene 

stoffen. 

Benutten winvergunning 

Natura 2000-gebieden 

Het is momenteel niet duidelijk of er sprake is van 

significante beïnvloeding van een N2000-gebied door de 

WML-onttrekkingen. In het kader van het opstellen van 

de beheerplannen N2000-gebieden wordt dit onderzocht. 

De winningen worden voor de 

drinkwatervoorziening behouden. 

Duurzaam winbare 

hoeveelheid 

In diverse onderzoeken is een dalende trend van de 

stijghoogte in de Roerdalslenk gesignaleerd. Provincies 

Limburg en Noord-Brabant en Duitse en Belgische 

overheden zijn een proces gestart om mogelijke 

maatregelen te beschouwen. 

Borgen uitvoering onderzoek en 

maatregelen. 

Benutten winvergunning 

In waterwingebied Susteren heeft WML een aantal kleine 

percelen met pompputten in eigendom. Deze geringe 

oppervlakte eigendom biedt onvoldoende ruimte voor 

nieuwe en of vervangende pompputten.  Vanwege de 

ligging van deze eigendommen in natuurgebied ’t Hout 

én vanwege de zeer grote druk op de grondmarkt aldaar 

(denk aan VDL, mogelijke spooraansluiting, A2 

verbreding, ed. ed.) zoekt WML samen met 

Natuurmonumenten en de gemeente naar inpassing van 

pompputlocaties in de nog te realiseren verbindingszone 

tussen de natuurgebieden ’t Hout en IJzerenbos. WML 

heeft het belang om de winning Susteren samen met 

derden duurzaam te maken, dan ook opgenomen in het 

project ‘Landschapsschakels Susteren’. Dit project is een 

onderdeel van een veel groter samenwerkingsverband 

PIO-Swentibold (platteland in ontwikkeling) waarvan de 

Provincie trekker is. 

Duurzame veiligstelling winning 

door het veiligstellen van locaties 

voor eventuele toekomstige 

realisatie van ca. 6 nieuwe of 

vervangende pompputten. 

Ruimtegebruik 

Landbouw 

Er is landbouw aanwezig in het waterwingebied van de 

winningen Hunsel, Susteren, Pey, Ospel en Asselt. Het 

gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen kan 

leiden tot verontreiniging van het grondwater. 

Voorkomen van gebruik 

meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen. 

Bebouwing 

Er is bebouwing aanwezig in het waterwingebied van 

Pey, Herten en Asselt. Bebouwing in het waterwingebied 

geeft een verhoogd risico op microbiologische 

verontreinigingen bij lekkende riolering.  

 

Het voorkomen van 

(microbiologische) verontreiniging 

grondwater. 
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Probleem/risico Oorzaak/motivering 
Restopgave 

(Wat willen we bereiken?) 

Daarnaast kunnen allerlei ‘dagelijkse’ handelingen een 

risico vormen voor de grondwaterkwaliteit. 

Gebruik ondergrond 

Grondwateronttrekkingen/

energie 

Bij alle vormen van onttrekkingen en boorputten ontstaan 

risico’s voor de ondergrond. Dit geldt voor KWO-

systemen (open en gesloten), warmtepompen, 

geothermie, diepinfiltratie van regenwater, putten voor 

veedrenking of beregening, overige onttrekkingen, 

sonderingen en overige diepe boringen. Via het boorgat 

kan er een kortsluitstroom ontstaan naar het diepere 

grondwater. 

In de Omgevingsverordening Limburg is voor de 

boringsvrije zone een verbodsbepaling opgenomen voor 

alle soorten verstoringen van de bodem dieper dan de 

bovenkant van de bovenste kleilaag van de 

Kiezeloölietformatie (voorheen Bovenste Brunssumklei). 

Geothermie is verboden in waterwin- en 

grondwaterbeschermingsgebieden en in de boringsvrije 

zone Roerdalslenk. 

Er worden geen nieuwe 

grondwateronttrekkingen die niet 

bestemd zijn voor menselijke 

consumptie, 

bodemenergiesystemen en/of 

boringen dieper dan de bovenkant 

van de bovenste kleilaag van de 

Kiezeloölietformatie (voorheen 

Bovenste Brunssumklei) geplaatst. 

Hoofdwegen, spoorlijnen en buisleidingen 

Hoofdwegen en 

spoorlijnen 

Bij Asselt en Hoogveld loopt een spoorlijn door het 

waterwingebied. Het betreft de trajecten Roermond-Venlo 

dat onderdeel is van het reguliere spoornetwerk en het 

traject Sittard – haven Born. Daarnaast vormen de N296 

bij Roosteren en N276 bij Hoogveld grenzen van het 

waterwingebied. 

Bij spoorlijnen en wegen zijn begrenzing van 

waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 

aangegeven. Met de spoorwegbeheerder van het 

reguliere spoornet zijn landelijk afspraken gemaakt dat 

deze geen bestrijdingsmiddelen gebruiken binnen 

waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. 

Het is nog onduidelijk of het Sittard – haven Born ook 

onder het reguliere spoornet valt of dat hier een 

organisatie het beheer uitvoert. 

Met de veiligheidsregio zijn/worden in het kader van 

maatregelen uit de 1e generatie gebiedsdossiers 

afspraken gemaakt over bescherming van het 

drinkwaterbelang bij calamiteiten. Hiermee worden 

risico’s als gevolg van calamiteiten zo ver mogelijk 

beperkt. 

Eigenaar en beheerder van 

spoorlijn traject Sittard – haven 

Born houden bij het uitvoeren van 

beheer en onderhoud en bij 

calamiteiten rekening met het 

drinkwaterbelang. 

Buisleidingen Door de waterwingebieden van de winningen Asselt, 

Heel, Hoogveld en Susteren loopt een buisleiding van de 

Gasunie. Daarnaast loopt een Gasunie-leiding door het 

grondwaterbeschermingsgebied van de winningen Pey 

en Roosteren. Bij langdurige lekkage van gasleidingen 

(Gasunie) kunnen benzeen en mogelijk nog andere 

stoffen in de grond komen en daarmee een 

grondwaterverontreiniging veroorzaken. Het is niet 

bekend hoe snel lekkages in gasleidingen worden 

opgemerkt en hersteld. 

Ten noorden van het waterwingebied van Hunsel loopt 

een buisleiding van Petrochemical Pipelines Services BV. 

Beperken risico’s van lekkages van 

buisleidingen voor de 

grondwaterkwaliteit 
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Probleem/risico Oorzaak/motivering 
Restopgave 

(Wat willen we bereiken?) 

Lekkages in deze leidingen kunnen een 

grondwaterverontreiniging veroorzaken. Het is niet 

bekend in hoeverre de eigenaar in calamiteitenplan 

rekening houdt met eventuele effecten voor 

drinkwaterwinning. 

Waterlopen 

Waterlopen in of op de 

rand van het 

waterwingebied 

Bij de winningen Hunsel, Susteren en Pey stroomt een 

waterloop door het waterwingebied. Deze waterlopen 

vormen een mogelijk risico voor de (microbiologische) 

kwaliteit van de winning. Dit is met name een risico 

wanneer op waterloop lozing van effluent van RWZI’s, 

riooloverstorten en/of overige lozingen van stoffen 

plaatsvinden en deze waterlopen in het waterwingebied 

infiltreren. 

Beperken risico’s verontreiniging 

grondwater door infiltrerende 

waterloop in waterwingebied van 

winningen Hunsel, Susteren en Pey 

Ruimtelijke ontwikkelingen 

Alternatieve 

energiebronnen 

Een belangrijke ontwikkeling voor de boringsvrije zone is 

het toepassen van alternatieve energiebronnen, zoals 

open en gesloten warmte-koude opslagsystemen en 

geothermie.  

Begin 2017 is de Omgevingsverordening Limburg 

aangepast om te voorkomen dat er conflicten ontstaan 

tussen duurzame energievoorziening uit geothermie en 

de bescherming van het grondwater voor de openbare 

drinkwatervoorziening. Geothermie is verboden in de 

waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden en in de 

Roerdalslenk. 

De windparken die bij Weert en Ospel zijn voorzien, 

liggen in een zone waarin de beschermde kleilaag zeer 

diep ligt. De fundering van de windmolens zal hierboven 

blijven. 

Voorkomen dat nieuwe 

ontwikkelingen leiden tot verstoring 

van de bodem dieper dan de 

bovenkant van de bovenste 

kleilaag van de Kiezeloölietformatie 

(voorheen Bovenste Brunssumklei). 

Calamiteiten/incidenten 

Preventief beleid 

grondwaterbescherming 

Nederland 

In diverse bestemmingsplannen is het waterwingebied 

en de boringsvrije zone niet (goed) opgenomen. 

Zorgdragen voor correcte opname 

van planologische beschermingen 

drinkwaterwinning in 

bestemmingsplannen. 
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Deel B – algemeen 

8 Evaluatie maatregelen 1e generatie gebiedsdossiers 

In 2012 is voor alle ondiepe grondwaterwinningen een gebiedsdossier opgesteld. Daarnaast is in 2014 

een gebiedsdossier opgesteld voor de diepe winningen in de Roerdalslenk (boringsvrije zone 

Roerdalslenk) en de boringsvrije zone Venloschol. In elk gebiedsdossiers is ook een maatregelenpakket 

opgenomen. Hierbij is een vaste systematiek gehanteerd, waarbij de maatregelen in 7 categorieën zijn 

ingedeeld: 

 Communicatiemaatregelen. 

 Stimuleringsmaatregelen. 

 Onderzoeksmaatregelen. 

 Handhavingsmaatregelen. 

 Beleidsmaatregelen. 

 Beheersmaatregelen. 

 Bestemmingsmaatregelen. 

 

De maatregelen zijn genummerd overeenkomstig de systematiek van de “menukaart maatregelen”. Het 

gaat daarbij om 34 mogelijke maatregelen. Sommige maatregelen zijn algemeen en gelden voor alle 

gebieden, andere gelden voor specifieke geohydrologische gebieden binnen de provincie en incidenteel 

voor een individuele winning. 

 

Voor iedere maatregel is een trekker benoemd die verantwoordelijkheid is voor de uitvoering daarvan. In 

de meeste gevallen is dat de provincie. Wanneer er sprake is van meerder trekkers moet worden 

afgesproken wie het voortouw neemt. Als regiehouder bewaakt de provincie de voortgang van de 

uitvoering van alle maatregelen. 

 

In december 2014 heeft de provincie het “Statusdocument uitvoering maatregelen gebiedsdossiers 

drinkwaterwinningen opgesteld”. Dit statusdocument is in januari 2017 geactualiseerd in het 

“Uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen”. In dit document is per maatregel de stand 

van zaken betreffende de uitvoering van de maatregelen opgenomen.  

In 2017 heeft de provincie Limburg gebiedsgesprekken met gemeenten en waterschap gevoerd over de 

status van uitvoering van de maatregelen. Tijdens de werksessie met de gebiedspartijen in het kader van 

het opstellen van voorliggend gebiedsdossier in april 2018 is de stand van zaken betreffende uitvoering 

van de maatregelen uit de 1e generatie gebiedsdossiers geactualiseerd. De actuele status van de 

voortgang van de maatregelen is weergegeven in onderstaande tabel 8.1. Van de in totaal 34 

maatregelen zijn er 12 volledig uitgevoerd of afgevoerd, wanneer uit nadere beschouwing is gebleken dat 

hier geen (aanvullende) actie nodig is. Daarnaast zijn er 5 doorlopende maatregelen uitgevoerd, waar bij 

de jaarlijkse werkbezoeken met overige betrokkenen aandacht aan besteed moet blijven worden. 

Er zijn 15 maatregelen waarvan de uitvoering is gestart, maar nog acties voor uitgevoerd moeten worden 

of het onderzoek nog niet is afgerond. Tot slot moeten 2 maatregelen nog worden opgestart. 
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Tabel 8-1  Voortgang uitvoering maatregelen 1e generatie gebiedsdossiers 

Maatregel Trekker / 

Status 

Toelichting 

Communicatiemaatregelen 

1 Blijvende afstemming tussen 

betrokken partners. 

Provincie Uitvoeren jaarlijks herhalingswerkbezoeken, samen met WML, bij 

gemeenten, waterschap en RWS. 

In 2017 gesprekken gevoerd, in 2018 via 2e generatie 

gebiedsdossiers, aandachtspunt voor vervolg. 

2 Communicatie naar bewoners, 

bedrijven, grondeigenaren en –

gebruikers 

Provincie Opgepakt, verdere uitwerking in 2018. 

3 Informatieverstrekking aanleg en 

gebruik putten. 

Provincie Met gemeenten is besproken om burgers bij activiteiten in WWG of 

GWBG te verwijzen naar provinciale regels (zie ook maatregel 33). 

Met het Waterschap is afgestemd om in waterwetvergunningen 

dezelfde tekst over aanleg en afwerking van pomp en 

infiltratieputten als de provinciale vergunning op te nemen (tekstblok 

zie bijlage 1). 

4 Vergunningverlening en 

locatiekeuze evenementen. 

Provincie Dit is besproken met gemeenten en bij de meeste gemeenten 

geïmplementeerd. De Provincie heeft een tekstblok (zie bijlage 1) 

verstrekt, dat gemeenten kunnen gebruiken in hun vergunning. 

Periodieke afstemming uitvoeren via maatregel 1. 

5 Afstemming handhaving en 

toezicht. 

Provincie Dit is besproken met gemeenten en waterschap. Deze activiteit is 

door veel gemeenten uitbesteed aan de RUD. Maatregel nog 

bespreken met RUD's (actie Provincie). Periodieke afstemming 

uitvoeren via maatregel 1. 

6 Signaalfunctie in het veld. Provincie Dit is besproken met gemeenten en waterschap. Zij brengen dit bij 

de medewerkers van de buitendienst onder de aandacht. 

Invulling Milieu-Incidentenlijn verder uitwerken (actie provincie). 

Periodieke afstemming uitvoeren via maatregel 1. 

7 Provinciaal beleid bij gemeenten 

onder de aandacht brengen. 

Provincie Komt terug bij diverse andere maatregelen, geen aanvullende actie 

nodig. 

Stimuleringsmaatregelen 

8 Stimuleren landbouwpraktijken 

die niet of minder belastend zijn 

voor de grondwaterkwaliteit. 

WML Door Provincie opgepakt middels Waardenetwerken, Pilot slim 

bemesten, Leven(de) Bodem, Bezem door de middelenkast, 

Fruitteelt Zuid-Limburg.  

Door WML ingevuld met Duurzaam Schoon Grondwater 

9 Onderzoek naar uitspoeling van 

verontreinigingen uit zinkassen en 

zinkslakken die bij de aanleg van 

wegen zijn gebruikt. 

Provincie Op 22 september 2017 telefonisch gesproken met Frans Vaessen. 

Hij heeft geen concrete onderzoeksresultaten of aanwijzingen voor 

invloed. Op basis van kwaliteitsgegevens en de karakterisering van 

de pompputten van WML blijkt dat in de potentieel betroffen 

winning, te weten westelijke kalksteenwinningen, Beegden en Heel, 

geen overschrijdingen worden waargenomen. Er is geen 

vervolgactie nodig. 

10 Opzetten Early Warning System. Provincie + 

WML 

Opgepakt conform landelijke afspraken. Uitgangspunten zijn 

vastgesteld, op basis daarvan in 2018 monitoringsplannen opstellen 

en uiterlijk in 2019 realiseren. 

11 Herberekenen van waterwin- en 

grondwaterbeschermings-

gebieden. 

 

Provincie + 

WML 

Project opgestart in 2017, loopt nog door tot 2020. Samenhang met 

maatregel 31. 
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Maatregel Trekker / 

Status 

Toelichting 

12 Onderzoek naar de effecten van 

verandering van Maaspeilen. 

RWS Stuwpeilverhoging Zandmaas is afgerond. In procedure voor 

ontgrondingsvergunning is belang WML meegenomen. Geen 

aanvullende specifieke actie nodig. 

13 Onderzoek naar de effecten van 

kortsluitstromen bij holle wegen. 

WML Is in 2014 uitgevoerd door WML. Waar nodig zijn vervolgacties 

verankerd in het WML- interne traject Duurzame herinrichting 

terreinen. 

14 Inventarisatie inrichtingen in 

waterwin- en grondwater-

beschermingsgebieden. 

Provincie Deze maatregel is bij de actualisatie van 2e generatie 

gebiedsdossiers opgepakt. Er is een standaardwerkwijze voor de 

inventarisatie vastgesteld. Vanwege capaciteitsgebrek konden niet 

alle gemeenten de inventarisatie voor de actualisatie uitvoeren. 

Hiervoor is vervolgactie nodig, via maatregel 1 onder de aandacht 

houden. 

15 Opstellen van een 

kwetsbaarheidskaart. 

Provincie Van de meeste winningen zijn geen reistijden bekend. Hierdoor kan 

nog geen volledige kwetsbaarheidskaart worden opgesteld. Deze 

maatregel kan worden opgestart na afronding van maatregel 11. 

16 Onderzoek geneesmiddelen in 

grondwater. 

Provincie Is onderdeel van de driejaarlijkse Brede Screening.  

17 Onderzoek putten diepe 

winningen WML. 

WML Is uitgevoerd. Conclusie is dat daar waar nodig, putten worden 

hersteld. Dit wordt dan opgenomen bij beheer en onderhoud 

Handhavingsmaatregelen 

18 Voorvallen met risico’s. Provincie Besproken met gemeenten en veiligheidsregio’s. De aanwezigheid 

van WWG en GWBG is onder de aandacht gebracht. Er zijn kaarten 

met begrenzing verstrekt voor piketkoffers.  

Meldingen van veiligheidsregio’s gaan naar Meldpunt Water. Echter 

meldpunt Water geeft vervolgens alleen meldingen door aan de 

betreffende gemeenten. Er zal nog vervolgactie moeten 

plaatsvinden. 

19 Inventarisatie en beheer van 

bestaande boorgaten die slecht 

doorlatende lagen beïnvloeden. 

Provincie Venloschol --> inventarisatie uitgevoerd, vervolgactie nog bepalen 

(actie Provincie). 

Roerdalslenk --> inventarisatie uitgevoerd, geen vervolgactie. 

Geulle en Waterval --> inventarisatie uitvoeren i.s.m. WL (actie 

provincie). 

20 Inventariseren en eventueel 

sluiten van illegale 

bodemenergiesystemen. 

Provincie Besproken met gemeenten. Is verantwoordelijkheid van provincie 

en moeilijk uitvoerbaar in de praktijk. Opnemen als voorbeeld bij 

aandachtspunt Toezicht en Handhaving in het 

uitvoeringsprogramma. 

21 Controle putten bij inrichtingen. Gemeenten Besproken met gemeenten. Controle inrichtingen gebeurt door de 

RUD. Met name het bestaan van de Milieumeld- en 

klachtentelefoon onder de aandacht brengen indien men iets 

signaleert. Het voeren van gesprekken met de RUD is in uitvoering. 

Beleidsmaatregelen 

22 Plan van aanpak nitraat en 

bestrijdingsmiddelen problematiek 

in waterwin- en grondwater-

beschermingsgebieden. 

Provincie Is verankerd in DSG en Waardenetwerken. Zie ook maatregel 8.  

23 Lobby richting Rijk om het 

rijksbeleid aan te passen inzake 

de normen van de Wet 

Provincie + 

WML 

Diverse activiteiten lopen, zoals STRONG en aanpassing 

Mijnbouwwet. Verbetering waterkwaliteit staat op de agenda van het 

RBOM.  
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Maatregel Trekker / 

Status 

Toelichting 

Bodembescherming, het beleid 

voor nitraat en 

bestrijdingsmiddelen en 

ontwikkelingen met betrekking tot 

de Mijnbouwwet. 

24 Opnemen van grondwater-

bescherming in toekomstvisies. 

Provincie + 

WML 

Dit is besproken met de gemeenten. Sommige gemeenten zijn al 

bezig met de voorbereiding, bij anderen speelt het nog niet. 

Periodieke afstemming uitvoeren via maatregel 1. 

25 Opnemen van waterwin- en 

grondwaterbeschermings-

gebieden in Structuurvisie 

Buisleidingen. 

Provincie In de Structuurvisie Buisleidingen is rekening gehouden met de 

ligging van waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden 

Beheersmaatregelen 

26 Tegengaan van effecten van 

bodemverontreinigingen. 

Provincie, 

gem. Venlo 

+ Maastricht 

Is meegenomen in Beleidskader Bodem dat 26 juli 2016 door PS is 

vastgesteld. Aandachtspunt bij opstellen 2e generatie 

gebiedsdossiers. 

27 Omheining puttenveld ter 

bescherming tegen loslopend vee 

(winning Schinveld). 

WML Actie is i.s.m. Natuurmonumenten uitgevoerd, hele puttenveld is 

uitgerasterd en daardoor niet meer bereikbaar voor grazers. 

28 Bescherming tegen infiltratie uit 

oppervlaktewater in 

waterwingebieden. 

Waterschap

/WBL + 

gemeenten 

Besproken met gemeenten en Waterschap.   

29 Bescherming tegen infiltratie uit 

lekkende riolering in 

waterwingebieden. 

Waterschap

/WBL + 

gemeenten 

Dit is besproken met gemeenten en waterschap.  

Lekkages in persriolen worden direct opgemerkt en dan ook snel 

worden gerepareerd. Geen vervolgactie nodig. 

Bescherming tegen lekkages uit vrijvervalriool is in praktijk niet 

uitvoerbaar. Het kan als aandachtspunt bij aanleg of renovatie van 

riolering worden meegenomen.  

Periodieke afstemming uitvoeren via maatregel 1. 

30 Bescherming tegen 

verontreiniging ten gevolge van 

onderhoud infrastructuur. 

Provincie Gebruik van bestrijdingsmiddelen bij onderhoud is (inmiddels) 

verboden. Aandachtspunt is het gebruik van zout voor 

gladheidsbestrijding. Dit is besproken met gemeenten. Nagaan of er 

niet te veel wordt gestrooid in het grondwaterbeschermingsgebied. 

Veiligheid van mensen staat daarbij voorop. 

Bestemmingsmaatregelen 

31 Grensoverschrijdende grond-

waterbeschermingsgebieden 

vastleggen. 

Provincie Afgesproken is eerst maatregel 11 uit te voeren en vervolgens met 

de nieuw berekende contouren naar Duitsland en België te gaan. 

Langlopende actie waarbij men voor de formele vastlegging in 

Duitsland van de (traag werkende) overheid afhankelijk is.  

Uitzoeken wat nodig is in Vlaanderen. Naar aanleiding van 

berekening nieuwe GWBG hierover communiceren met Vlaanderen 

(actie Provincie). 

32 Overleg met belanghebbende 

partijen in gebieden waar vee 

graast in waterwingebieden 

(winning Mookerheide). 

WML Uitvoering i.s.m. Natuurmonumenten (actie WML) 

Overleg met grondeigenaar (Mookerheide) loopt nog. 

33 Aanpassen vergunningen Wabo 

en Wet milieubeheer 

Gemeenten Besproken met gemeenten. Bij vergunningverlening kan de 

gemeente de aanvrager erop wijzen dat hij in een GWBG (of WWG) 

ligt en doorverwijzen naar de Provincie.  
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Maatregel Trekker / 

Status 

Toelichting 

Hiertoe heeft de gemeente een tekstblok (zie bijlage 1) verstrekt.  

Periodieke afstemming uitvoeren via maatregel 1. 

34 Aanpassen van 

bestemmingsplannen. 

Gemeenten Besproken met gemeenten. Er is een groot verschil tussen 

gemeenten of en hoe zij WWG, GWBG en/of boringsvrije zones in 

hun bestemmingsplan hebben opgenomen. Speciale aandacht is 

nodig bij postzegelplannen.  

Periodieke afstemming uitvoeren via maatregel 1. 

 

Legenda 

 Doorlopende maatregel, is gestart 

 
Maatregel is uitgevoerd of blijkt geen 

(aanvullende) actie nodig te zijn 

 Maatregel in uitvoering 

 Maatregel moet nog worden opgestart 
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9 Kenmerken winning 

9.1 Algemeen 

De informatie uit hoofdstuk 2 is grotendeels aangeleverd door het drinkwaterbedrijf WML. De ligging en de 

werking van de winning en de beschermingsgebieden worden beschreven. Daarnaast wordt in het 

hoofdstuk het vergunde debiet alsmede het onttrokken debiet per jaar gepresenteerd. Op basis van de 

door WML aangeleverde gegevens is het zuiveringsproces kort beschreven. Een overzicht van de 

drinkwaterwinningen en boringsvrije zones in Limburg staan in figuur 9.1.  

 

Bij de meeste winningen staat om de boringsvrije zone nog een lijn aangegeven. Voor de inventarisatie 

van gegevens is voor de meeste winningen een bufferzone rond het grondwaterbeschermingsgebied 

aangehouden, om rekening te houden met het feit dat het intrekgebied groter is dan het 

grondwaterbeschermingsgebied. Deze bufferzone is alleen gebruikt voor de inventarisatie in het kader 

van voorliggend gebiedsdossier en heeft verder geen officiële status. 

9.2 Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en 

Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten en hun 

natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden.  

 

Alle Nederlandse Natura 2000-gebieden liggen binnen het Nationaal Natuurnetwerk (voormalige 

Ecologische Hoofdstructuur). Een deel van de Natura 2000-gebieden is inmiddels definitief aangewezen. 

Dat gebeurt in de vorm van een aanwijzingsbesluit. In het aanwijzingsbesluit staat welke doelen 

Nederland nastreeft voor een bepaald gebied, bijvoorbeeld welke planten- en dierenbescherming 

verdienen. Vervolgens komt er in nauw overleg met betrokken partijen een beheerplan, waarin onder 

andere staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om de doelen te behalen. Deze maatregelen 

kunnen voor extra uitdagingen binnen het beleid van grondwaterwinningen zorgen (Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

(https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k)).  

In Limburg gaat het om 23 gebieden (figuur 9.2). Daarnaast liggen in België en Duitsland enkele Natura 

2000-gebieden op korte afstand van Limburg. 
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Figuur 9-1  Overzicht Limburgse drinkwaterwinningen en boringsvrije zones 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

27 november 2018 BORINGSVRIJE ZONE ROERDALSLENK WATBF9011R020F01 49  

 

 
Figuur 9-2  Ligging Europese Natura 2000-gebieden 
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9.3 Beschrijving winning 

Type winning 

Bijna alle drinkwaterwinningen van Limburg zijn grondwateronttrekkingen. Naast grondwater kan ook 

oppervlaktewater een bron voor drinkwater zijn. In Limburg is dit bij twee winningen het geval, te weten bij 

Heel en Roosteren.  

 

In het protocol gebiedsdossiers worden bij winningen die gebruik maken van oppervlaktewater als bron 

voor het drinkwater twee typen onderscheiden: (1) oppervlaktewaterwinningen, waarbij oppervlaktewater 

wordt ingenomen en (2) oevergrondwaterwinningen, waarbij het oppervlaktewater, nadat het vanuit het 

oppervlaktewater in de bodem is geïnfiltreerd, middels pompputten wordt opgepompt. Bij de winning Heel 

is sprake van inname van Maaswater in een spaarbekken. Vervolgens wordt het water uit het 

spaarbekken middels pompputten langs de oevers onttrokken. Deze winning wordt, voor het gedeelte dat 

Maaswater als bron wordt gebruikt, beschouwd als een oppervlaktewaterwinning. Bij de winning 

Roosteren wordt het Maaswater middels pompputten langs de Maas onttrokken. Deze winning wordt 

beschouwd als een oevergrondwaterwinning. 

 

ABIKOU-classificering 

WML gebruikt de ABIKOU-classificering om de winningen in te delen. De ABIKOU-classificering is een 

indeling naar het type waterwinning, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen zes verschillende typen, 

zoals weergegeven in tabel 9.1. 

 
Tabel 9.1  Verdeling van waterwinplaatsen in zes ABIKOU-hoofdtypen en twee subtypen per hoofdtype op basis van 

minder (X) en meer (X2) bescherming tegen verontreinigingen vanaf maaiveld of via open water (Stuyfzand, 

1996; Stuyfzand & Bannink, 2003). 

 
 

In 2011 is door WML de definitieve classificatie van haar winningen vastgesteld. Binnen WML zijn 

winningen uit de volgende ABIKOU-klasses aanwezig: 

 Type A: freatisch grondwater uit zandige watervoerende pakketten. 

 Type B: (semi)spanningswater uit zandige watervoerende pakketten en kalk(zand)steenpakketten. 

 Type B: (semi) spanningswater. 

 Type B2: diep spanningswater. 

 Type I: kunstmatig geïnfiltreerd oppervlaktewater, grotendeels uit Rijn en Maas na voorzuivering. 

 Type K: freatisch grondwater uit kalksteen of mergel. 

 Type K1: freatische grondwater uit kalksteen met een lössdek < 2,5 meter. 
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 Type K2: freatische grondwater uit kalksteen met een lössdek > 2,5 meter. 

 Type U: oeverfiltraat. 

 

In tabel 9.2 is voor alle Limburgse drinkwaterwinningen aangegeven of de winning wordt beschouwd als 

grondwater, oppervlaktewater- of oeverfiltraat winning en tot welke ABIKOU-classificatie de winning wordt 

gerekend (WML, 2011). 

 
Tabel 9-2  Indeling type winningen volgens ABIKOU-classificatie 

Nummer Winningen Type ABIKOU-classificatie 

1 Mookerheide Grondwater Type A 

2 Bergen Grondwater Type A 

3 Breehei Grondwater Type B 

4 Grubbenvorst Grondwater Type B 

5 Hanik Grondwater Type B 

6 Groote Heide Grondwater Type B 

7 Beegden Grondwater Type A 

8 Heel-ondiep 
Oeverfiltraat en 

Grondwater 

Type I 

Type A 

9 Roosteren-ondiep 
Oeverfiltraat en 

Grondwater 

Type U 

Type A 

10 Schinveld Grondwater Type B 

11 Geulle Grondwater Type K2 

12 Waterval Grondwater Type K2 

13 Craubeek Grondwater Type K1 

14 Roodborn Grondwater Type K1 

15 IJzeren Kuilen Grondwater Type K2 

16 De Tombe Grondwater Type K2 

17 Heer – Vroendaal Grondwater Type K2 

18 De Dommel Grondwater Type K2 

19 De boringsvrije zone Venloschol Zie winningen 3 t/m 6 

20 Diepe winningen in de Roerdalslenk Grondwater Type B2 

9.4 Waterbehandeling 

Om van het grondwater en oppervlaktewater drinkwater te maken moet het onttrokken water gezuiverd 

worden. Het water dat uit de grond wordt opgepompt of uit het oppervlaktewater wordt ingenomen wordt 

ruwwater genoemd. Dit ruwwater moet enkele zuiveringsstappen ondergaan voordat het geleverd kan 

worden als drinkwater. Het aantal en soort zuiveringsstappen is afhankelijk van of er grondwater of 

oppervlaktewater wordt gewonnen en de waterkwaliteit van het grondwater. Daarom verschilt het 

zuiveringsproces per winning. In figuur 9.3 is het basis zuiveringsproces van een grondwaterwinning 

weergegeven. Diep gewonnen grondwater is zeer schoon. Het bevat weinig stoffen die er via zuivering 

uitgehaald hoeven te worden. Er kan dan worden volstaan met beluchting en filteren. 
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Figuur 9-3  Basis zuiveringsproces grondwaterwinning (bron: www.wml.nl) 

  

Het oppervlaktewater is minder schoon dan grondwater. Daarom moet oppervlaktewater meer 

zuiveringsstappen doorlopen voordat het gebruikt kan worden als drinkwater. In figuur 9.4 is het 

uitgebreide zuiveringsproces voor een oppervlaktewaterwinning weergegeven. 

 

 
Figuur 9-4  Zuiveringsproces oppervlaktewaterwinning (bron: www.wml.nl) 
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10 Bescherming winning 

10.1 Wet en regelgeving 

De overheid zorgt voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. De wettelijke 

basis voor deze zorg wordt gevormd door de Waterwet, de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn 

Water (KRW), de Wet milieubeheer en de Drinkwaterwet.  

 

Volgens de Waterwet zijn provincies daarbij bevoegd gezag voor onder andere grondwateronttrekkingen 

ten behoeve van de openbare drinkwaterwinning.  

In de Drinkwaterwet (artikel 2, lid 2, (http://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2015-07-01) wordt “de 

duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening” genoemd als “een dwingende reden van 

groot openbaar belang”. Bestuursorganen dragen gezamenlijk zorg voor deze veiligstelling (artikel 2, lid 

1). De bescherming van de drinkwaterwinning ligt daarmee niet alleen bij de provincie. Ook andere 

overheidsorganisaties zoals gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat moeten hebben een taak bij 

de bescherming van de drinkwaterwinning. 

 

De KRW (https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/34759/richtlijn_2000_60_eg_krw.pdf) verplicht 

lidstaten van de Europese Unie (EU) om daar waar reeds sprake is van een goede toestand van het 

water, deze te handhaven. De KRW beoogt echter meer: een ‘significante vermindering van de 

verontreiniging van het grondwater. Het RIVM geeft aan dat de aanpak en doelen van de KRW goed 

aansluiten bij het huidige provinciale beschermingsbeleid. Realisatie van de KRW-doelen (géén 

achteruitgang van de waterkwaliteit toegestaan en beoogde verbetering op termijn) vermindert op termijn 

de inspanning die nodig is om het water te zuiveren. 

 

De provincie moet in het kader van de Wet milieubeheer (artikel 1.2, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2017-08-30) een verordening opstellen. Deze moet regels 

bevatten voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Deze 

regels gelden in de gebieden die in de verordening zijn aangewezen. De Provincie is daarmee 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de drinkwaterbronnen voor de openbare drinkwatervoorziening. Aan 

deze wettelijke verplichting voldoet de provincie door de vaststelling van de Omgevingsvisie en -

verordening met daarin de regelgeving die voor de beschermingsgebieden voor grondwater van 

toepassing is.  

 

Bij de winningen Roosteren en Heel wordt ook water uit de Maas gebruikt als bron voor drinkwater. 

Rijkswaterstaat is beheerder van de Maas en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van de 

kwaliteit van het Maaswater als bron voor de drinkwaterwinningen. 

10.2 Beleid Provincie 

Het beleid van de provincie is opgenomen in het Provinciaal Waterplan Limburg 2016 –2021 dat 

onderdeel uitmaakt van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). In hoofdstuk 8.2 van het POL 

staat het provinciaal beleid omtrent drinkwatervoorziening en grondwaterbeheer uitgewerkt. In het kort zijn 

de twee belangrijkste opgaven het bereiken van een goede chemische toestand van het grondwater in 

combinatie met het voorkomen van verdere achteruitgang van de huidige toestand van de 

(grond)waterlichamen. Daarnaast moet er gezorgd worden dat er voldoende water van de vereiste 

kwaliteit beschikbaar blijft voor menselijke consumptie.  

 

Om deze twee opgaven te bereiken, worden innovaties binnen de landbouw aangemoedigd ter 

voorkoming van uitspoeling van belastende stoffen naar het (diepere) grondwater. Dit wordt gedaan in 

combinatie met andere (water)partners en agrariërs.  
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Binnen de Omgevingsverordening Limburg wordt door middel van het aanwijzen van waterwingebieden, 

grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones, de kwaliteit van het drinkwater gewaarborgd. 

Enkel een simpele zuivering moet voldoende zijn om het water gereed te maken voor menselijke 

consumptie.  

 

 
 

Begin 2017 is de Omgevingsverordening Limburg aangepast om te voorkomen dat er conflicten ontstaan 

tussen duurzame energievoorziening uit geothermie en de bescherming van het grondwater voor de 

openbare drinkwatervoorziening. Geothermie is verboden in de waterwin- en 

grondwaterbeschermingsgebieden en in de Roerdalslenk. In de Venloschol is geothermie (buiten de 

grondwaterbeschermingsgebieden) toegestaan mits aan een aantal aanvullende voorwaarden wordt 

voldaan. De voorwaarden hebben betrekking op extra maatregelen ter voorkoming van lekkage in de 

pakketten die van belang zijn voor de drinkwatervoorziening. Afgesproken is dat het beleid en regelgeving 

voor geothermie binnen uiterlijk 5 jaar wordt geëvalueerd en, indien nodig, aangepast. 

 

In de Drinkwaterwet is de duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening benoemd als een 

dwingende reden van groot openbaar belang. Dit belang is dus leidend bij de uitoefening van 

bevoegdheden en toepassing van wettelijke voorschriften. 

 

Het provinciaal belang is met name gelegen in: 

 Bescherming van de kwaliteit van grondwater rond winputten voor de drinkwatervoorziening: 

waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. 

 Bescherming van strategische grondwatervoorraden voor menselijke consumptie: Roerdalslenk, 

Venloschol en grondwaterbeschermingsgebieden in het beschermingsgebied Nationaal Landschap 

Zuid-Limburg. 

 Bescherming van diepe grondwatervoorraden onder kleilagen: boringsvrije zones Roerdalslenk en 

Venloschol. 

  

Omgevingsverordening Limburg 

Een belangrijk onderdeel van het grondwaterbeschermingsbeleid van de provincie is het aanwijzen 

van beschermingszones. 

Deze beschermingszones worden vastgelegd in de Omgevingsverordening Limburg en kunnen 

bestaan uit: 

 Het waterwingebied: dit is het gebied waar het grondwater binnen 60 dagen (voor 

kalksteenwinningen 100 dagen) de winputten bereikt. 

 Het grondwaterbeschermingsgebied: dit is het gebied waar het grondwater binnen 25 jaar de 

winputten bereikt of het gehele intrekgebied voor de freatische kalksteenwinningen. 

 Een boringsvrije zone: er zijn winningen waarbij (een deel van) de winputten zich onder een 

slechtdoorlatende kleilaag bevinden, zoals in de Roerdalslenk. In deze kleilagen is maar beperkt 

grondwaterstroming mogelijk, waardoor er een beschermende werking van uit gaat. Om deze 

beschermende werking in stand te houden wordt een boringsvrije zone ingesteld, hetgeen 

betekent dat er in deze zone alleen boringen die aan speciale voorwaarden voldoen, geplaatst 

mogen worden. Het doel van deze zone is het beschermen van de slechtdoorlatende kleilaag. 

 

De regels in de Omgevingsverordening Limburg hebben betrekking op activiteiten aan maaiveld 

zoals bouwwerken, schadelijke stoffen, begraafplaatsen, wegen, lozingen en energiesystemen) en 

bepaalde inrichtingen of stoffen die verboden zijn of waar aanvullende eisen worden gesteld. 
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10.3 Beleid Rijkswaterstaat 

Het Rijk heeft in het Nationaal Waterplan 2016-2021 de functie drinkwater aan oppervlaktewateren 

toegekend. Hiertoe zijn in het Nationaal Waterplan 2016-2021 de innamepunten voor de onttrekking van 

drinkwater uit oppervlaktewater aangewezen. Hiermee wordt de functie drinkwater toegekend aan de 

oppervlaktewaterlichamen waarin deze innamepunten zijn gelegen. Voor deze innamepunten heeft 

Rijkswaterstaat vervolgens in het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 de 

drinkwaterbeschermingszones vastgesteld. 

 

De drinkwaterbeschermingszone is begrensd als het gebied rondom het onttrekkingspunt waar 

calamiteiten binnen zes uur een risico kunnen vormen voor de waterwinning. In deze beschermingszones 

maakt Rijkswaterstaat verscherpte afspraken om incidenten en calamiteiten te voorkomen en te kunnen 

beheersen. Ook bij vergunningverlening en bij het beoordelen van ruimtelijke plannen van Provincies en 

gemeenten maakt Rijkswaterstaat gebruik van de beschermingszones. 

10.4 Beleid WML 

Het beschermingsbeleid van WML is gericht op het beschermen van de bronnen waaruit water gewonnen 

wordt en het borgen van de waterkwaliteit op korte en lange termijn. Het beleid van WML steunt daarbij op 

de KRW om met eenvoudige zuivering drinkwater te kunnen maken. 

 

WML geeft op verschillende manieren uitvoering aan dit beleid, concrete uitwerking kan dan ook per 

periode verschillen. 

 

WML draagt zelf bij aan de bescherming van de bronnen door onttrekkingsputten en waarnemingsputten 

zo af te werken dat stoffen vanaf het maaiveld het grondwater niet kunnen bedreigen. Daarnaast probeert 

WML het waterwingebied in eigendom te hebben. Daardoor kan WML direct het beheer van die gebieden 

beïnvloeden. 

 

Naast directe invloed via waterwingebieden en putten in eigendom geeft WML invulling aan de zorgplicht 

en probeert zo ook indirect de bronnen te beschermen: 

 WML monitort de grondwaterkwaliteit in de waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden en deelt 

deze informatie met waterbeheerders, zodat zij adequate acties kunnen nemen. Daarnaast wordt de 

waterkwaliteit van de Maas op verschillende manieren gemonitord. 

 WML voert het project ‘Duurzaam Schoon Grondwater’ uit. Hierbij worden landbouwers gestimuleerd 

het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen te beperken. 

 WML volgt ruimtelijke ontwikkelingen en informeert/agendeert waar die de grondstof voor de 

drinkwatervoorziening bedreigen. Dit doet zij onder andere door deel te nemen in gebiedsprocessen, 

waterpanels en andere samenwerkingsvormen. 

10.5 Beleid gemeenten 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat gemeenten ambtelijk vooroverleg plegen met de 

Provincie over ruimtelijke ontwikkelingen waaraan een provinciaal belang is verbonden (zgn. art. 3.1.1. 

overleg). Op grond van de Wet milieubeheer, de Drinkwaterwet en de Beleidsnota drinkwater is sprake 

van een dergelijk belang bij de bescherming van het grondwater dat is bedoeld voor de openbare 

drinkwatervoorziening. In de praktijk wordt de Provincie tijdig betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen en 

verwerken gemeenten haar advies in het voorontwerp bestemmingsplan. Indien dat niet gebeurt, kan de 

provincie een zienswijze op het ontwerp indienen. Als ook het definitief vastgestelde bestemmingsplan 

onvoldoende bescherming biedt voor het grondwater kan de Provincie een reactieve aanwijzing geven of 

in beroep gaan. Voor de grondwaterbescherming is dat in de praktijk nog nooit nodig geweest.  
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Gemeenten zijn niet verplicht de contouren van de beschermingsgebieden voor grondwater op te nemen 

in hun bestemmingsplan. In de praktijk blijkt dat zij dit toch vaak doen in verband met bijvoorbeeld 

aanlegvergunningen. Door de provincie wordt dit gewaardeerd omdat hiermee de bescherming van het 

grondwater extra wordt geborgd. Van belang hierbij is dat gemeenten bij de bestemmingsplantoets 

gebruik maken van de meest actuele gebieden en regels. Daarom is geïnventariseerd in hoeverre 

gemeenten de beschermingszones in hun bestemmingsplannen hebben opgenomen.  

 

Bij de bestemmingsplannen is de naam van het plan, de status en datum waarop deze status is bereikt 

aangegeven, zoals deze vermeld tijdens de uitvoering van de inventarisatie vermeld stond in 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Er worden voor de status verschillende termen gebruikt. Wanneer een plan 

deels in werking is of deels onherroepelijk, wil dit zeggen dat het bestemmingsplan in bepaalde 

deelgebieden en/of voor bepaalde regels nog ter discussie staat. In het algemeen komt dit door 

rechtszaken naar aanleiding van bezwaren tegen het nieuwe bestemmingsplan. 

Bij enkele plannen is er sprake van een beheersverordening in plaats van een bestemmingsplan. De 

juridisch gelijke status van een beheersverordening is gelijk aan die van een bestemmingsplan. Bij een 

beheersverordening kan echter alleen de bestaande situatie beschrijven. Een bestemmingsplan kan ook 

toekomstige situaties en plannen beschrijven. 

10.6 Beleid Duitsland 

Bij enkele winningen ligt een deel van het grondwaterbeschermingsgebied in Duitsland. In Duitsland moet 

de begrenzing door de Bezirksregierung in het Regionalplan worden opgenomen.  

 

Voor de Duitse winningen zijn de voorschriften die binnen grondwaterbeschermingsgebieden gelden, niet 

uniform maar toegesneden op de specifieke geohydrologische situatie van de winningen en de te 

verwachten risico's op basis van de bestemmingen binnen de grondwaterbeschermingsgebieden. Er is 

geen algemeen geldende verordening, maar de voorschriften worden vastgelegd in zogenaamde 

"ordnungsbehördliche Verordnungen" van de Bezirksregierung. Per winning is een dergelijke verordening 

nodig. 

 

Voor de Nederlandse winningen, waarvan het grondwaterbeschermingsgebied deels op Duits 

grondgebied valt, moet bij de Bezirksregierung een aanvraag worden ingediend met een 

geohydrologische onderbouwing. Voor Schinveld moet dit in Keulen (Bezirksregierung Köln) gebeuren, 

voor de winningen Hanik en Groote Heide in Düsseldorf (Bezirksregierung Düsseldorf). Een aanvraag 

wordt intern en door andere betrokkenen (organisaties van bedrijven en boeren) beoordeeld. Vervolgens 

worden de aanvraag en ontwerp-verordening in de betreffende gemeente(n) openbaar ter inzage gelegd, 

met de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen. In de verordening wordt opgenomen wat niet is 

toegestaan of onder voorwaarden. Daarnaast bevat ze een algemene schadebepaling. Niet duidelijk is of 

de aanvraag door het drinkwaterbedrijf moet worden gedaan of door de Provincie. 

 

De grondwaterbeschermingsgebieden zijn in Duitsland wel aangewezen, maar zonder regels. 

10.7 Beleid België 

Bij enkele winningen ligt een deel van het grondwaterbeschermingsgebied in België. In België dienen de 

grondwaterbeschermingszones opgenomen te worden in de Belgische bestemmingsplannen. In België 

maken ze gebruik van oude gewestplannen of in de recentere ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). 

Deze zijn op te vragen bij de desbetreffende gemeente.  

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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In België zijn er vier soorten beschermingszones: waterwingebied (installaties plus 20 meter buffer), 

beschermingszone type I (24-uurs grens), type II (bacteriologisch/60-dagen grens) en type III (chemisch 

grens/voedingsgebied). Individuele drinkwatermaatschappijen dienen zelf initiatief te nemen tot het 

opstarten van de procedure om tot afbakening van de zones te komen. De beschermingszones kunnen 

teruggezocht worden in de viewer van de Database Ondergrond Vlaanderen (DOV).  

10.8 Calamiteitenplannen 

Door calamiteiten kan verontreiniging van het grondwater of oppervlaktewater optreden. De diverse 

organisaties hebben hiervoor taken en verantwoordelijkheden. Met de inwerkingtreding van de 

Drinkwaterwet in juli 2011 hebben alle bestuursorganen een zorgplicht voor de duurzame veiligstelling van 

de openbare drinkwatervoorziening (artikel 2). In het geval van een calamiteit binnen de 

beschermingszones dienen direct maatregelen worden genomen. Deze maatregelen zijn veelal 

omschreven in calamiteitenplannen. Er is geïnventariseerd in hoeverre WML, provincie Limburg, 

waterschap Limburg en gemeenten beschikken over calamiteitenplannen en of het drinkwaterbelang 

hierin is opgenomen.  
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11 Beschrijving bodem en watersysteem 

In dit hoofdstuk wordt het grondwatersysteem beschreven, waarbinnen de winning aanwezig is. Voor de 

winningen Heel en Roosteren, waar ook Maaswater als bron voor het drinkwater wordt gebruikt, wordt ook 

ingegaan op het oppervlaktewatersysteem. De beschrijving van de bodem en het watersysteem richt zich 

met name op die aspecten die van belang zijn voor de risicobeoordeling. Een methode voor het bepalen 

van de kwetsbaarheid van de winning is de REFLECT-methodiek. Deze methodiek bepaalt de 

kwetsbaarheid aan de hand van: 

 De dikte van de slechtdoorlatende lagen boven het bepompte pakket (geohydrologie). 

 De kwetsbaarheid van de bovengrond (bodemtype) en, 

 De verblijftijdzonering van het grondwater (intrekgebied en reistijden). 

 

De beschrijving van de omgeving en watersysteem van de winningen is dan ook aan de hand van deze 

drie aspecten opgesteld. 

11.1 Geohydrologie 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het conceptueel model van de ondergrond, gebaseerd op de 

conceptuele modellen die door het RIVM voor de diverse KRW-grondwaterlichamen zijn opgesteld. 

Vervolgens wordt in meer detail gekeken naar de geohydrologische opbouw van de ondergrond in de 

omgeving van de winning. Deze is gebaseerd op het ondergrondmodel REGIS II v2.2 uit DINOloket.nl en 

de beschrijving van de geohydrologie uit de 1e generatie gebiedsdossiers. Om een beeld te krijgen van de 

situering van de winning, is in het geohydrologisch profiel de pompfilterdiepte van de winning 

weergegeven. Het geohydrologisch profiel geeft daarmee inzicht in de aanwezigheid en dikte van slecht 

doorlatende lagen boven de pompfilters. 

11.2 Bodemtype 

Het bodemtype is in beeld gebracht op basis van de Bodemkaart van Nederland. Het bodemtype geeft 

een beeld van de samenstelling en opbouw van bovenste 1,2 m van de bodem.  

In de bodem of specifieker de bovengrond vinden veel bodemchemische processen plaats. Het organisch 

stofgehalte en het lutumgehalte hebben een grote invloed op de processen in de bovengrond. Processen 

als vastlegging, omzetting en afbraak verminderen de uitspoeling van stoffen en zorgen voor een lagere 

kwetsbaarheid.  

De indeling in bodemtypen bevat informatie over organisch stofgehalten en lutumgehalten in de 

bovengrond en kan daarmee worden gebruikt voor bepaling van de kwetsbaarheid van de winning. 

11.3 Intrekgebied en reistijden 

De (actuele) intrekgebieden en reistijden van de winningen zijn niet bekend. Daarom wordt voor de 

reistijden uitgegaan van de principes die gelden voor begrenzing van waterwingebieden en 

grondwaterbeschermingsgebieden. 

Binnen de waterwingebieden bevindt zich het grondwater dat binnen 60 dagen wordt opgepompt om er 

drinkwater van te maken. Voor kalksteenwinningen wordt hiervoor een grens van 100 dagen 

aangehouden. 

De grondwaterbeschermingsgebieden zijn begrensd als de zone waarin het grondwater binnen 25 jaar de 

pompputten bereikt. Uitzondering hierop zijn de kalksteenwinningen IJzeren Kuilen, De Tombe, Heer 

Vroendaal en De Dommel. Bij deze winningen komt de begrenzing van het 

grondwaterbeschermingsgebied overeen met het intrekgebied van de winning.  
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Voor de freatische winningen is voor de begrenzing van het grondwaterbeschermingsgebied uitgegaan 

van de reistijd in het freatische grondwaterpakket. Bij de winningen in de boringsvrije zone Venloschol, 

Schinveld, Geulle en Waterval is uitgegaan van de reistijd in het bepompte (diepe) watervoerend pakket.  

 

Bij de winningen Roosteren en Heel vormt ook de Maas een bron voor het drinkwater en maakt daarmee 

onderdeel uit van het intrekgebied. Bij de gebiedsdossiers van deze twee winningen wordt daarom ook 

globaal het oppervlaktewatersysteem beschreven. Voor meer uitgebreide informatie over de Maas en 

impact daarvan op (de kwetsbaarheid van) de winning wordt verwezen naar het rivierdossier van de Maas 

dat door Rijkswaterstaat wordt opgesteld. 

11.4 Bepaling kwetsbaarheid 

Rond 1998 is een methode ontwikkeld, waarbij op grond van de kenmerken van het watersysteem een 

inschatting gemaakt wordt van de theoretische kwetsbaarheid van de winning. Dit is de zogenaamde 

REFLECT-methodiek (KIWA, 1999). In 2013 zijn de risicoscores in deze methodiek opnieuw vastgesteld, 

zodat de relevante ontwikkelingen van de laatste vijftien jaar in de scores tot uiting komen. 

 

Met de REFLECT-methode kan de bedreiging voor een drinkwaterwinning worden geschat. Die 

bedreiging heeft betrekking op de kwaliteit van de grondstof en wordt bepaald door twee factoren:  

1) de kwetsbaarheid van de winning (oranje deel van figuur 11.1) en;  

2) de belasting van het grondwater door activiteiten aan maaiveld (groene deel van figuur 11.1).  

Door het combineren van de kwetsbaarheidscore en de belastingscore wordt een algehele risico-index 

verkregen (zie figuur 11.1, blauwe deel). Deze geeft de mate van bedreiging weer.  

 

 
 

Figuur 11-1  Schematische weergaven REFLECT-methodiek 
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De kwetsbaarheid is samengesteld uit een aantal kenmerken van de winning, namelijk de dikte van de 

slechtdoorlatende lagen boven het bepompte pakket, de kwetsbaarheid van de bovengrond (bodemtype) 

en de reistijdzonering van het grondwater (‘afstand tot de winning in jaren’).  

 

Alleen voor de winningen Craubeek, Heer-Vroendaal en Roodborn zijn reistijden bekend. Hierdoor is het 

op dit moment niet mogelijk om voor alle winningen de kwetsbaarheid volgens de REFLECT-methodiek te 

berekenen. Provincie Limburg en WML zijn bezig met het herberekenen van waterwin- en 

grondwaterbeschermingsgebieden. Er is besloten de kwetsbaarheid volgens de REFLECT-methodiek te 

bepalen, na afronding van de herberekening.  

 

In dit gebiedsdossier is daarom voor de kwetsbaarheid van de winning gebruik gemaakt de 

kwetsbaarheidsinschatting van de winningen die op basis van de diepe bodemopbouw in het verleden is 

opgesteld (zie tabel 11.1). 

 
Tabel 11-1  Kwetsbaarheid Limburgse drinkwaterwinningen 

Kwetsbaar Matig kwetsbaar  Weinig kwetsbaar 

Mookerheide Breehei Ospel 

Bergen Hanik Hunsel 

Beegden Grubbenvorst Herten/Asselt 

WPH-ondiep Groote Heide Pey 

Roosteren-ondiep Geulle Susteren 

Roodborn Waterval Hoogveld 

Craubeek Schinveld Heel-diep 

IJzeren Kuilen  Roosteren-diep 

De Tombe   

Heer Vroendaal   

De Dommel   
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12 Water: kwaliteit en kwantiteit 

12.1 Toetsing waterkwaliteit 

WML monitort structureel de waterkwaliteit op drie plaatsen in het bedrijfsproces (zie ook onderstaand 

kader): 

 Het ruwwater, dat wordt onttrokken in verschillende pompputten van de winningen. 

 Het reinwater (dat alle zuiveringsstappen heeft doorlopen) in de reinwaterkelder waar het op het 

pompstation wordt bewaard en 

 Aan het tappunt bij de klant. 

WML beschikt nog niet over waarnemingsputten binnen en buiten de grondwaterbeschermingsgebieden 

waar waterkwaliteit wordt gemonitord. WML en provincie Limburg zijn bezig om een dergelijk early 

warning meetnet te ontwerpen. De planning is dat dit ontwerp in 2019 gereed is en dat in de loop van 

2019 wordt gestart met installatie van het meetnet. 

 

Voor de winningen Heel en Roosteren wordt daarnaast ook de kwaliteit van het Maaswater gemonitord 

door zowel Rijkswaterstaat als WML. Rijkswaterstaat voert standaard monitoring uit bij de locatie Eijsden 

en Stevensweert. Daarnaast voert WML periodiek aanvullende waterkwaliteitsmetingen uit in de Maas ter 

hoogte van de winning Roosteren en in het Lateraalkanaal bij het innamepunt van winning Heel. 

 

 
 

Monitoring waterkwaliteit 

1. Reinwater na de laatste zuiveringsstap en aan het tappunt bij klanten. Deze monitoring is wettelijk 

verplicht volgens de Drinkwaterregeling. In de Drinkwaterregeling zijn de te meten parameters en de 

meetfrequentie vastgelegd. De normen waaraan het reinwater moet voldoen staan in het 

Drinkwaterbesluit. Op deze manier is wettelijk geregeld dat het drinkwater voor consumenten van 

goede kwaliteit is. De monitoring bestaat uit microbiologische en chemische parameters, en een aantal 

indicatoren: bedrijfstechnische, organoleptische en signalerings-parameters. Een overzicht van de 

parameters en normen is te vinden in bijlage A van het Drinkwaterbesluit 

(http://wetten.overheid.nl/BWBR0030111/2015-11-28#BijlageA). 

2. Ruwwater is het water uit de winputten voordat het naar de zuivering gaat. Ook deze metingen zijn 

wettelijk verplicht volgens de Drinkwaterregeling. De waterkwaliteit hoeft nog niet te voldoen aan de 

normen van het Drinkwaterbesluit; het water ondergaat immers nog een zuivering voordat het aan de 

consument geleverd wordt. Indicatief toetst WML de kwaliteit van het ruwwater wel aan de normen van 

het Drinkwaterbesluit. Zo wordt ook duidelijk voor welke parameters de zuivering noodzakelijk is. Het 

bemonsteren van het ruwwater vindt plaats in het verzameld ruwwater en in de individuele winputten. 

De metingen van het water uit de individuele winputten verschillen van de metingen in het verzamelde 

ruwe water doordat per winput (of per streng van winputten) wordt gemeten. Vaak veroorzaken één of 

enkele winputten verhoogde gehaltes van een bepaalde parameter in het verzamelde ruwwater. Het 

uitvoeren van analyses van de individuele winputten biedt inzicht of een verontreiniging specifiek in 

één winput voorkomt of diffuus wordt aangetroffen in het puttenveld. Daarnaast wordt informatie 

verkregen in het herkomstgebied van een verontreiniging. 

3. Water uit waarnemingsputten binnen en buiten het grondwaterbeschermingsgebied. Provincie 

Limburg en WML zijn bezig met het uitwerken van dit meetnet. De waarnemingsputten voor 

waterkwaliteit komen ruimtelijk verspreid rond het waterwingebied te liggen. Het doel van de metingen 

in waarnemingsputten is om verontreinigingen op te merken, voordat deze de winputten bereiken. Op 

die manier kunnen indien nodig nog maatregelen worden genomen. Het water van de 

waarnemingsputten wordt geanalyseerd op een selectie van stoffen uit het Drinkwaterbesluit, waarvan 

de verwachting is dat deze relevant zijn voor de drinkwaterwinning. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0030111/2015-11-28%23BijlageA


 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

27 november 2018 BORINGSVRIJE ZONE ROERDALSLENK WATBF9011R020F01 62  

 

De toetsing van de waterkwaliteit in de gebiedsdossiers richt zich op het water dat als bron voor 

drinkwater wordt gebruikt, dus het water voor de zuivering. Daarom wordt alleen gekeken naar ruwwater, 

water uit waarnemingsputten en de Maaswaterkwaliteit. 

 

Het reinwater van de drinkwaterwinning voldoet in principe altijd aan de eisen van het Drinkwaterbesluit. 

Wanneer er een overschrijding optreedt, wordt dit altijd gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en 

Transport en hiermee worden vervolgens afspraken gemaakt om een nieuwe overschrijding te 

voorkomen.  

 

Provincie Limburg heeft in 2017/2018 als onderdeel van de 6-jarige cyclus van de Kaderrichtlijn water de 

karakterisering van de ruwwaterkwaliteit van de Limburgse drinkwaterwinningen (Provincie Limburg, 4 

april 2018) uitgevoerd. Ten behoeve van deze karakterisering is een toetsing uitgevoerd op de 

waterkwaliteit van individuele pompputten van de winningen.  

Hierbij is enerzijds gekeken of er stoffen zijn aangetroffen in concentraties hoger dan 75% van de 

drinkwaternorm. Hiervoor wordt in de KRW-karakterisering en in het gebiedsdossier de term 

waarschuwingsnorm gebruikt. Dit is geen officiële norm, maar een toetswaarde. 

Daarnaast is gekeken of er bij deze stoffen sprake is van een stijgende trend. Ook zijn alle stoffen 

benoemd die in het ruwwater voorkomen die niet van nature in het grondwater voorkomen, zoals 

bestrijdingsmiddelen en medicijnen. De resultaten van deze toetsing zijn gebruikt voor de toetsing van de 

waterkwaliteit in de gebiedsdossiers. 

Voor de karakterisering is met name gekeken naar gegeven in de periode 2011 tot maart 2017. Daar waar 

het zinvol was om naar langjarige trends te kijken zijn ook gegevens van voor 2011 bij de analyse 

betrokken. 

Bij de karakterisering zijn microbiologische parameters niet in de analyse meegenomen. Om toch zicht te 

krijgen op eventuele aandachtspunten ten aanzien van microbiologische parameters is hierover door 

WML voor de relevante winningen aanvullende informatie verstrekt. 

 

Voor de winningen Heel en Roosteren is ook de Maaswaterkwaliteit relevant. Voor de toetsing van de 

Maaswaterkwaliteit wordt verwezen naar het rivierdossier Maas dat door Rijkswaterstaat wordt opgesteld. 

12.2 Toetsing waterkwantiteit 

Voor dit onderdeel is getoetst of de vergunde hoeveelheid te onttrekken grondwater daadwerkelijk kan 

worden benut. Hiervoor is in afstemming met WML in beeld gebracht of er ontwikkelingen / risico’s zijn op 

het niet volledig kunnen benutten van de vergunde wincapaciteit (bijvoorbeeld beperkingen met het oog 

op natuur, optrekken van verzilt grondwater, voorkomen dat een bodemverontreiniging wordt 

aangetrokken). 
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13 Ruimtegebruik en relevante ontwikkelingen 

13.1 Landgebruik 

Voor de inventarisatie van het landgebruik is gebruik gemaakt van een combinatie van het Bestand 

bodemgebruik (BBG) van het CBS uit 2012 en het LGN7-bestand uit 2012. Het BBG-bestand is als basis-

bestand gebruikt. Vervolgens is binnen de BBG-categorieën bos en overig agrarisch terrein een verdere 

onderverdeling van het landgebruik gemaakt op basis van het LGN7-bestand. Deze actie is uitgevoerd om 

aan te sluiten op de REFLECT-methodiek (zie paragrafen 12.4 en 14.3.1).  

Er wordt ingegaan op het landgebruik in het waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied. 

13.2 Ondergrondgebruik 

In dit onderdeel wordt het ondergrondse ruimtegebruik beschreven. Er wordt aandacht besteedt aan 

bodemenergiesystemen en (overige) grondwateronttrekkingen in en rond de waterwingebieden en 

grondwaterbeschermingsgebieden. Andere vormen van ondergronds ruimtegebruik betreffen bijvoorbeeld 

riolen, brandstofleidingen en ondergrondse opslag van stoffen en goederen. Deze worden beschouwd in 

de paragrafen 14.3.2 en 14.3.3. 

 

Op basis van gegevens van de provincie en waterschap is in kaart gebracht welke vergunde 

grondwateronttrekkingen er naast de drinkwaterwinning van WML nog meer in de omgeving van het 

waterwingebied zijn. De onttrekkingen zijn onderscheiden in zes categorieën: bodemenergiesystemen 

waaronder warmte-koudeopslag (WKO), drinkwaterwinning, grondwatersanering, industriële 

onttrekkingen, beregening en overige (industriële) onttrekkingen. Daarnaast zijn geothermie-systemen in 

kaart gebracht. 

 

Bodemenergiesystemen 

De volgende bodemenergiesystemen worden onderscheiden; Warmte-koudeopslag (WKO) en 

warmtepompen. De meeste bodemenergiesystemen betreffen WKO-systemen. 

Er worden twee typen WKO-systemen onderscheiden, te weten open systemen en gesloten systemen. 

Open WKO-systemen circuleren grondwater om warmte en koude uit te wisselen. Gesloten WKO-

systemen bestaan uit een gesloten buizenstelsel in de ondergrond om warmte en koude uit te wisselen. 

De Provincie Limburg is bevoegd gezag uit voor open WKO-systemen. Voor open WKO-systemen is een 

vergunning nodig in het kader van de Waterwet. De gemeenten zijn het bevoegd gezag voor gesloten 

WKO-systemen. Voor gesloten WKO-systemen moet een melding worden gedaan in het kader van het 

Besluit Lozen buiten Inrichtingen of in het kader van het Activiteitenbesluit en moet er worden voldaan aan 

algemene regels. Indien het systeem binnen een interferentiegebied ligt of wanneer een systeem groter of 

gelijk is aan 70 kW, moet er een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets worden uitgevoerd. 

 

WKO-systemen toestaan in milieubeschermingsgebieden voor grondwater is een risico, gelet op de 

opwarming van de ondergrond en de veranderingen in het grondwaterstromingspatroon. In de 

Omgevingsverordening Limburg 2014 is het daarom verbodem om zowel in het waterwingebied als 

grondwaterbeschermingsgebied een bodemenergiesysteem te maken of te hebben. 

 

Microbiologische risico’s door bouwactiviteiten direct rond het waterwingebied 

De winningen liggen in de openbare ruimte. De drinkwaterbedrijven zijn niet overal in de omgeving van 

hun puttenvelden eigenaar van de grond en hebben dan ook niet altijd zicht op activiteiten van derden op 

en in de ondergrond in de omgeving van de winvelden. Uit ervaring is bekend dat door onzorgvuldig 

handelen het grondwater besmet kan raken met pathogene bacteriën, bijvoorbeeld door slootwater te 

gebruiken bij boringen in de directe omgeving van de winvelden.  
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Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de drinkwaterkwaliteit, met name als het winningen betreft in het 

eerste watervoerend pakket. Bacteriologische besmetting van het drinkwater vormt daarmee een groot en 

reëel risico. 

13.3 Emissiebronnen 

In dit hoofdstuk worden de (potentiële) bronnen van verontreiniging beschreven die een risico kunnen 

vormen voor de winning. De nadruk ligt hierbij op het beschrijven van een aantal typen aanwezige 

bronnen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen diffuse bronnen, lijnbronnen en puntbronnen. 

13.3.1 Diffuse bronnen 

Het landgebruik geeft belangrijke informatie over de diffuse belasting van het waterwingebied en 

grondwaterbeschermingsgebied. In de REFLECT-methodiek (zie paragraaf 12.4) is aan elk type 

landgebruik een score toegekend op basis van de mate van of risico op belasting van de 

grondwaterkwaliteit als gevolg van diffuse belasting, een calamiteit en handhaving. Door middeling van de 

score voor deze drie type belastingen wordt de belastingscore verkregen. 

 

De risicoscore voor diffuse bronnen wordt vervolgens verkregen door de belastingscore van diffuse 

bronnen te middelen met de kwetsbaarheidscore (zie paragraaf 12.4). 

13.3.2 Lijnbronnen 

Onder lijnbronnen worden lijnvormige elementen in het landschap verstaan die een belasting voor het 

grondwater kunnen vormen. Deze lijnbronnen kunnen zich zowel bovengronds als ondergronds bevinden.  

De belangrijkste lijnbronnen in de omgeving van de drinkwaterwinning zijn in beeld gebracht op basis van 

de topografische kaart (top10NL), legger en risicokaart.nl. Hierbij is onderscheid gemaakt in (auto)wegen, 

spoorwegen, oppervlaktewater, riolering en buisleidingen.  

 Wegen: Regionale hoofdwegen vormen voornamelijk een risico als zich een ongeval voordoet waarbij 

brandstof van voertuigen of gevaarlijke lading die vervoerd wordt in de bodem terechtkomt.  

 Spoorwegen: Spoorwegen kunnen een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater omdat 

bestrijdingsmiddelen worden gebruikt voor het beheer van de spoorwegen. Daarnaast geldt voor 

goederenspoorlijnen het risico dat er een ongeval met getransporteerde gevaarlijke stoffen plaats kan 

vinden. 

 Oppervlaktewatersystemen: rivieren en beken. 

 Riolering: Er zijn vier mogelijke manieren waarop het grondwater besmet kan raken met huishoudelijk 

afvalwater of verontreinigd hemelwater: 

 Exfiltratie uit riolering door lekkage van het stelsel. 

 Infiltratie van verontreinigd hemelwater. 

 Overstorten. 

 Individuele behandeling afvalwater (IBA’s). 

 Buisleidingen: gasleidingen en overige brandstofleidingen. 

 

Daarnaast vormen deze lijnbronnen een mogelijk risico omdat wegen, buisleidingen en riolering vaak in 

een zandbed zijn aangelegd. Door het zandbed en de insnijding van beken en rivieren in de bodem wordt 

een eventueel aanwezige deklaag (gedeeltelijk) doorsneden, waardoor kortsluitstromen kunnen optreden. 

De kwetsbaarheid van het grondwater is dan groter dan op basis van de kwetsbaarheidsscore verwacht 

wordt. 
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13.3.3 Puntbronnen 

De belangrijkste puntbronnen in de omgeving van de drinkwaterwinning zijn voornamelijk in beeld 

gebracht door inventarisatie bij gemeenten, waterschap en provincie. Daarnaast is gebruik gemaakt van 

enkele openbaar beschikbare bronnen als risicokaart.nl. De volgende puntbronnen zijn geïnventariseerd: 

 Bedrijven met potentieel bodembedreigende activiteiten. 

 Bodemverontreinigingen. 

 Ondergrondse brandstoftanks. 

 Sportaccommodaties en recreatieterreinen. 

 Parkeerplaatsen (alleen voor waterwingebieden). 

 Ontgrondingen. 

 Stortplaatsen. 

 RWZI’s. 

 Riooloverstorten. 

 IBA’s (individuele behandeling afvalwater). 

 Lozingen bedrijven. 

 Grondwateronttrekkingen. 

 

Bij de inventarisatie is voor de meeste winningen een bufferzone rond het grondwaterbeschermingsgebied 

aangehouden, om rekening te houden met het feit dat het intrekgebied groter is dan het 

grondwaterbeschermingsgebied. Bij de kalksteenwinningen IJzeren Kuilen, De Tombe, Heer Vroendaal 

en De Dommel is het inventarisatiegebied gelijk aan het grondwaterbeschermingsgebied. Bij deze 

winningen komt de begrenzing van het grondwaterbeschermingsgebied namelijk overeen met het 

intrekgebied van de winning. 

 

Bedrijven 

In de 1e generatie gebiedsdossiers Limburg bleek geen eenduidige werkwijze gehanteerd te zijn voor de 

inventarisatie van inrichtingen in een grondwaterbeschermingsgebied, die een risico vormen voor de 

drinkwatervoorziening. Daarom in voorafgaand aan de gegevens-inventarisatie in het kader van de 

huidige 2e generatie gebiedsdossiers in overleg met provincie Limburg, de gemeenten Venray en 

Valkenburg bekeken welke informatie gemeenten van bedrijven hebben, in hoeverre hiervoor standaard-

categorieën worden gebruikt en hoe deze te relateren zijn aan risico’s voor de drinkwatervoorziening. Dit 

heeft geleid tot de volgende methodiek voor het inventariseren en op risico-beoordelen van bedrijven: 

 Selectie van inrichtingen op het inventarisatiegebied 

De interesse gaat uit naar inrichtingen die gelegen zijn in of in de buurt van het 

grondwaterbeschermingsgebied van drinkwaterwinningen. 

 Selectie op type B en C inrichtingen 

In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden type A, B en C inrichtingen onderscheiden. 

Voor de inventarisatie zijn met name type B en C inrichtingen van belang. 

 Selectie op SBI-code / type bedrijf 

Van bepaalde type inrichtingen kan op voorhand worden aangegeven dat de kans dat er 

bodembedreigende activiteiten plaatsvinden verwaarloosbaar is. Aan de hand van de SBI-code 

(Standaard Bedrijfsindeling 2008 – versie 2018) is een selectie gemaakt van type inrichtingen waar 

geen bodembedreigende activiteiten worden verwacht en type inrichtingen waar mogelijk 

bodembedreigende activiteiten plaatsvinden (zie bijlage 2). De eerste categorie kan uit het overzicht 

worden verwijderd. 

 Selectie op gebiedskennis over aanwezigheid mogelijk bodembedreigende activiteiten 

Op basis van gebiedskennis beoordelen of er daadwerkelijk mogelijk bodembedreigende activiteiten 

plaatsvinden. Inrichtingen waar geen bodembedreigende activiteiten plaatsvinden kunnen van de lijst 

worden verwijderd. 
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De locatie-informatie van de bedrijven is door de gemeenten in de vorm van een adres verstrekt. Door het 

geoloket van provincie Limburg zijn deze adressen vervolgens via een GIS-applicatie aan de hand van de 

Basisregistraties Adressen en Gebouwen omgezet naar XY-coördinaten. Hierbij bleek het niet altijd 

mogelijk om een XY-coördinaat aan het adres te kunnen koppelen, omdat bijvoorbeeld de postcode of 

huisnummer ontbrak. Hierdoor zijn niet alle aangeleverde inrichtingen op kaart gepresenteerd. 

 

Bodemverontreinigingen 

Voor de aanpak van bodemverontreiniging binnen de Provincie Limburg zijn vier instanties bevoegd 

gezag op grond van de Wet bodembescherming (Wbb). Deze instanties beschikken over informatie met 

betrekking tot (potentieel) ernstige bodemverontreinigingen. Het betreft de Provincie Limburg (hele 

provincie met uitzondering van grondgebied van de gemeenten Maastricht, Heerlen en Venlo) en de 

gemeenten Maastricht, Heerlen en Venlo (voor hun respectievelijke grondgebieden). 

 

Bij Provincie Limburg, gemeente Maastricht en gemeente Venlo is een overzicht van aanwezige 

verontreinigingen opgevraagd. Er liggen geen waterwingebieden en/of grondwaterbeschermingsgebieden 

in de gemeente Heerlen. Van deze gemeente zijn daarom geen gegevens opgevraagd. 

 

Momenteel wordt door de verschillende bevoegde gezagen onderzocht of er mogelijkheden zijn voor 

gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen. Er is onderzocht in hoeverre de bodem- en 

grondwaterverontreinigingen in strijd zijn met de KRW-doelen (ook invloed op onttrekkingen menselijke 

consumptie, N2000-gebieden en oppervlaktewater. Deze bedreigingen worden in principe aangepakt. 

 

Ondergrondse brandstoftanks 

Ondergrondse tanks zijn een potentieel gevaar voor de bodem. Zij kunnen gaan lekken en daardoor de 

bodem vervuilen. Om ervoor te zorgen dat deze tanks niet meer schadelijk zijn voor het milieu is het 

Besluit Opslag Ondergrondse Tanks (BOOT) opgesteld, in 2008 geïntegreerd in het Activiteitenbesluit 

Wet Milieubeheer. Dit besluit regelt de ondergrondse opslag van vloeibare brandstof en afgewerkte olie bij 

inrichtingen en particulieren (vanaf meer dan 1000 liter opslag is er sprake van een inrichting). Het 

Activiteitenbesluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. 

Hierbij wordt opgemerkt dat LPG-tanks niet relevant zijn in het kader van bodemvervuiling. LPG is alleen 

vloeibaar onder druk. Bij lekkage van de tank, vervluchtigt het weggelekte LPG en vormt daardoor geen 

bedreiging voor de grondwaterkwaliteit. 

 

Onderzoek wijst uit dat woningen die vóór 1965 zijn gebouwd mogelijk een olietank hebben. In de meeste 

gevallen liggen de tanks in de tuin, soms onder de garage of schuur. Een reeds buiten gebruik gestelde 

ondergrondse tank moet sinds 1 januari 1999 worden verwijderd, tenzij verwijdering ervan als gevolg van 

de ligging van de tank redelijkerwijs niet kan worden gevergd. In dat geval mag de ondergrondse tank, na 

toestemming van de gemeente, worden afgevuld met zand. 

 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regels en kunnen ook maatregelen 

nemen om naleving af te dwingen. De gemeenten mogen ook optreden tegen tankeigenaren die de tank 

nog niet hebben gemeld, onklaar hebben gemaakt of verwijderd. Er zal worden gehandhaafd conform een 

vastgesteld handhavingsbeleid. Sinds begin jaren ’90 zijn dan ook vele ondergrondse brandstoftanks 

onderzocht en indien nodig verwijderd of afgevuld met zand (de zogenaamde actie tankslag). Van locaties 

waarvan de tank nog in gebruik is, controleert de Milieudienst in principe de werking (handhaving).  

 

Net als bij inrichtingen bestaat de locatie-informatie in het overzicht van (ondergrondse) brandstoftanks uit 

een adres. Deze informatie is ook door provincie omgezet naar XY-coördinaten. Ook hierbij bleek het niet 

voor alle locaties mogelijk om de coördinaten te bepalen. Hierdoor zijn niet alle aangeleverde 

(ondergrondse) brandstoftanks op kaart weergegeven. 
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Overige puntbronnen 

De overige puntbronnen vormen door gebruik of lozing van bepaalde stoffen, bij calamiteiten of vanwege 

doorbreking van een eventueel aanwezige deklaag of slecht doorlatende laag een belasting-risico voor de 

drinkwaterwinning.  

13.4 Relevante ontwikkelingen 

Ruimtelijke ontwikkelingen die in het grondwaterbeschermingsgebied spelen kunnen in de toekomst van 

invloed zijn op de kwaliteit van het grondwater. Deze ontwikkelingen kunnen knelpunten opleveren, maar 

ook kansen. Bij gemeenten, waterschap, provincie en WML is geïnventariseerd welke ontwikkelingen zij in 

de komende 6 jaar verwachten. 
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14 Restopgave voor de winning 

14.1 Inleiding 

De (rest)opgave voor de winning is in beeld gebracht door de volgende aspecten in beeld te brengen: 

A. Mate waarin doelen (nog) niet worden gehaald (problemen) dan wel mogelijk niet worden gehaald 

(risico’s). 

De doelen die behaald moeten worden zijn in paragraaf 14.2 weergegeven. 

B. Oorzaken die ten grondslag liggen aan de gesignaleerde problemen en risico’s op basis van een 

nadere analyse. 

Deze oorzaken zijn op basis van gebiedskennis en expertise van medewerkers van WML, 

Provincie Limburg en Royal HaskoningDHV geanalyseerd. 

C. Mate waarin reeds maatregelen zijn genomen om de gesignaleerde problemen en risico’s aan te 

pakken c.q. af te dekken. 

De maatregelen die op provinciaal en landelijk niveau zijn genomen zijn in paragraaf 14.3 

opgenomen. Eventuele winning-specifieke maatregelen worden in hoofdstuk 7 vermeld. 

 

Deze (rest)opgave vormt de basis voor het maken van afspraken over te nemen (aanvullende) 

maatregelen in het uitvoeringsprogramma. 

 

Bij het bepalen van de (rest)opgave van de winning is tevens een check gedaan of de monitoring voor de 

‘early warning’ en waterkwaliteit voldoende is toegerust. Bijvoorbeeld door te bepalen of er parameters 

ontbreken die op grond van gesignaleerde activiteiten/emissies wel gemeten zouden moeten worden. 

Hierbij kan het ook gaan om de vraag of ‘early warning’ bij de winning voldoende is om risico’s te 

signaleren/monitoren. 

14.2 Doelstelling gebiedsdossier 

Doelstelling van een gebiedsdossier is de duurzame veiligstelling van de drinkwaterwinning. Hiervan is 

sprake als voldaan wordt aan de gestelde KRW-doelen voor drinkwaterwinningen (artikel 7) en de 

drinkwatervoorziening geen gevaar loopt vanwege kwantitatieve problemen.  

 

KRW-doelen 

De KRW heeft kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd, waaraan de waterkwaliteit van de winningen moet 

worden getoetst. Dit betreft: 

 Geen achteruitgang van de waterkwaliteit (resultaatverplichting). 

 Streven naar verbetering waterkwaliteit met oog op vermindering zuiveringsinspanning 

(inspanningsverplichting). 

 

Om aan de KRW-doelen te kunnen toetsen zijn getalswaarden voor stoffen of stofgroepen vastgesteld. Dit 

zijn de signaleringswaarden die zijn opgenomen in het Protocol voor monitoring en toetsing 

drinkwaterbronnen KRW (BKMW) september 2015). De signaleringswaarden uit het KRW protocol zijn 

ontleend aan de normen voor drinkwater in het Drinkwaterbesluit (2011). De beoordeling van de 

ruwwaterkwaliteit aan de signaleringswaarden uit het KRW is alleen uitgevoerd voor de individuele 

pompputten. De KRW heeft ook bepalingen ten aanzien van de tijd/periode waarin de 

kwaliteitsdoelstellingen moeten zijn gerealiseerd: 

 KRW-doelen moeten uiterlijk 2027 zijn gehaald. 

 Motivering voor een eventuele fasering naar de derde en laatste KRW-planperiode moet voldoen aan 

art. 4 KRW. 
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Kwantitatieve veiligstelling 

De drinkwaterwinning mag geen gevaar lopen vanwege kwantiteitsproblemen: 

 Voor grondwaterwinningen moet hiervoor worden getoetst of de vergunde hoeveelheid te onttrekken 

grondwater kan worden benut. 

 Bij oppervlaktewaterwinningen moet er rekening mee worden gehouden dat bij verminderde 

kwantitatieve beschikbaarheid de kwaliteit van het water sterk kan verslechteren vanwege een 

toename van concentraties van stoffen. 

14.3 Reeds genomen regionale en landelijke maatregelenmaatregelen 

Naar aanleiding van de 1e generatie gebiedsdossiers zijn reeds diverse maatregelen genomen bij de 

verschillende winningen in de provincie Limburg. Daarnaast zijn momenteel nog diverse maatregelen in 

uitvoering. Ook lopen er vanuit andere sporen provinciale en landelijke acties ter verbetering van de 

grondwaterkwaliteit. Een overzicht van de diverse provinciale en landelijke maatregelen is onderstaand 

samengevat. 

 

Overzicht van reeds genomen regionale maatregelen provincie Limburg 

 Stimuleren landbouwpraktijken die niet of minder belastend zijn voor de grondwaterkwaliteit (in 

uitvoering / doorlopend): 

 Waardenetwerken. 

 Pilot slim bemesten.  

 Leven(de) Bodem. 

 Bezem door de middelenkast. 

 Fruitteelt Zuid Limburg.  

 Duurzaam Schoon Grondwater. 

 Pilot in Heer-Vroendaal voor de aanpak van nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebieden. 

 Onderzoek geneesmiddelen in grondwater, is onderdeel van de driejaarlijkse Brede Screening 

Maasstroomgebied (doorlopend). 

 Lobby richting Rijk om het rijksbeleid aan te passen inzake:  

 De normen van de Wet Bodembescherming. 

 Het beleid voor nitraat en bestrijdingsmiddelen. 

 Structuurvisie Ondergrond. 

 Aanpassing Mijnbouwwet. 

 Verbetering waterkwaliteit, onderwerp staat op de agenda van het RBOM. 

 De bewustwording bij gemeenten, waterschap en regionale uitvoeringsdiensten over aanwezigheid van 

waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden in relatie tot vergunningverlening, handhaving 

en calamiteiten is vergroot/geconsolideerd en waar nodig zijn protocollen aangescherpt en zal 

structureel worden opgevolgd. 

 

Overzicht reeds genomen landelijke maatregelen  

 Maatregelen nitraat: 

 Er is een bestuursakkoord afgesloten voor de aanpak van nitraatuitspoeling in 

grondwaterbeschermingsgebieden dat in Limburg via een pilot in Heer-Vroendaal wordt ingevuld. 

Op basis van deze pilot worden ook maatregelpakketten opgesteld om invulling te geven aan de 

KRW-doelen. Op basis hiervan wordt door het rijk, in overleg met de regio, in 2019 de verdere 

nitraataanpak bepaald. Deze maatregelen zullen worden opgenomen in de volgende 

stroomgebiedbeheerplannen van rijk en regio. 

 Delta-aanpak waterkwaliteit. 
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 Maatregelen bestrijdingsmiddelen: 

 Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw zijn goede alternatieven, 

zoals branden, hete lucht en heet water. Daarom heeft de overheid de volgende maatregelen 

ingesteld (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/inhoud/gewas-

beschermingsmiddelen): 

 Verbod professioneel gebruik op verharding oppervlak (maart 2016). 

 Verbod professioneel gebruik op onverhard terrein (november 2017). 

 Stimuleren van particulieren om alternatieven te gebruiken.  

 Delta-aanpak waterkwaliteit. 

 Aanpak diffuse bronnen en antropogene stoffen: 

 Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater. 

 Deltaplan Hoge Zandgronden. 
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Definities 

ABIKOU 

De ABIKOU-classificering (P. Stuyfzand) is een indeling naar het type waterwinning, waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen zes verschillende typen. WML gebruikt deze classificering voor de Limburgse 

winningen. 

 

Boringsvrije zone 

 In Limburg zijn twee boringsvrije zones aangewezen. Hier is het beschermingsregime erop gericht om de 

zones te vrijwaren van mechanische bodemingrepen die de beschermende functie van slecht doorlatende 

bodemlagen teniet zouden kunnen doen. Binnen de boringsvrije zone kan bijvoorbeeld het maken of 

hebben van een boorput of het dieper graven dan een bepaalde diepte verboden zijn. Naast mechanische 

ingrepen zijn er verboden opgenomen voor lozingen van bepaalde vloeistoffen en/of het plaatsen van 

bodemenergiesystemen. 

 

Deklaag 

Een afdekkende laag van klei / veen / leem of ander slechtdoorlatend bodemmateriaal bovenop het eerste 

watervoerende pakket. 

 

Diffuse bronnen 

Bronnen van verontreiniging die niet als specifiek punt zijn aan te wijzen, maar samenhangen met een 

bepaald type landgebruik, zoals het gebruik van bestrijdingsmiddelen of mest in agrarisch gebied. 

 

Drinkwaterregeling 

Ministeriele Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 14 juni 2011, nr. 

BJZ2011046947 houdende nadere regels met betrekking tot enige onderwerpen inzake de voorziening 

van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater. Van belang is artikel 10 en bijlage 3 waarin het 

meetprogramma en de meetfrequentie is vastgelegd. 

 

Drinkwaterbesluit 

Besluit van 23 mei 2011, houdende bepalingen inzake de productie en distributie van drinkwater en de 

organisatie van de openbare drinkwatervoorziening. Van belang in dit besluit is hoofdstuk 3 “de zorg voor 

de kwaliteit van drinkwater” en bijbehorend bijlage 3 met normen waaraan het rein water moet voldoen. 

 

Drinkwaterwet 

Wet van 18 juli 2009, houdende bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater 

en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening. In deze wet ligt de basis voor de zorgplicht 

voor drinkwater. De drinkwaterwet vormt de onderlegger van het drinkwaterbesluit en de 

drinkwaterregeling. 

 

Freatisch water  

Water afkomstig uit een niet-afgesloten watervoerend pakket. Het water staat in contact met de atmosfeer 

waardoor de grondwaterstand zich vrij kan instellen.  

 

Grondwaterbeschermingsgebied  

Dit is het gebied waar het grondwater binnen 25 jaar de winputten bereikt of het gehele intrekgebied voor 

de freatische kalksteenwinningen.  
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Grondwaterbeschermingszones  

De verzamelnaam voor alle soorten gebieden die zijn aangewezen ter bescherming van de 

grondwaterkwaliteit (waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied, boringsvrije zone en intrekgebied). 

 

Intrekgebied vanaf maaiveld  

Het gebied waarbinnen grondwater vanaf maaiveld in de drinkwaterwinning terecht komt.  

 

KaderRichtlijn Water (KRW) 

Europese richtlijn met als doel het verkrijgen van een goede toestand voor kwantiteit en kwaliteit van 

grond- en oppervlaktewater.  

De KRW (https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/34759/richtlijn_2000_60_eg_krw.pdf) verplicht 

lidstaten van de Europese Unie (EU) om daar waar reeds sprake is van een goede toestand van het 

water, deze te handhaven. De KRW beoogt echter meer: een ‘significante vermindering van de 

verontreiniging van het grondwater. 

 

Kwetsbaarheid drinkwaterwinning  

De kwetsbaarheid van een drinkwaterwinning is met name afhankelijk van de minimale, gemiddelde en 

maximale verblijftijd van het water, de verblijftijdspreiding, de bodemopbouw, de bodemgeochemie en de 

grondwaterkwaliteit.  

 

Lijnbronnen  

Een bron waarbinnen verontreiniging van het grondwater kan optreden. Hierbij kan verontreiniging 

optreden als gevolg van incidenten, maar ook als gevolg van dagelijks gebruik. Hierbij kan worden 

gedacht aan vaarwegen, autowegen en spoorwegen. 

 

Puntbronnen 

Specifieke locatie waar als gevolg van het gebruik een af te perken verontreiniging is ontstaan. Dit omvat 

bijvoorbeeld tankstations, industriële complexen en stortplaatsen. Deze locaties omvatten gedeeltelijk de 

locaties die in het kader van de Wbb (Wet bodembescherming) worden aangepakt of zijn gesaneerd. 

 

Reinwater  

Het water na zuivering of behandeling dat als drinkwater gedistribueerd kan worden. 

 

REFLECT 

REFLECT is een risicobeoordelingsmethodiek waarmee het totale risico van grondgebruik voor een 

grondwaterwinning kan worden geschat. Het gaat om relatieve risico’s waarmee ruimtelijke differentiatie 

inzichtelijk wordt gemaakt. Binnen REFLECT heeft het risico betrekking op de kwaliteit van de grondstof 

voor de drinkwatervoorziening. Dit wordt uitgedrukt in een relatieve kans op een verontreiniging per type 

grondgebruik (functiegerelateerde belasting, gebaseerd op scores voor diffuse belasting, afgekort 

belastingscore tussen 0-10). REFLECT is vooral bedoeld voor ‘eenvoudige’ situaties en geeft inzicht in het 

type risico en of er sprake is van een (kwalitatieve) verbetering of verslechtering. 

 

Reistijd  

De tijdsduur waarin het grondwater van punt A tot punt B stroomt. 

 

Ruwwater  

Het grondwater dat door de winputten onttrokken wordt en nog niet gezuiverd of behandeld is.  
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Slechtdoorlatende lag (SDL) 

De ondergrond bestaat uit verschillende lagen. Lagen die bestaan uit klei en leem hebben een lage 

porositeit, waardoor grondwater niet tot zeer moeilijk kan verplaatsen door deze laag. Uit slecht 

doorlatende lagen kan geen grondwater worden gewonnen. Verontreinigingen vanaf het maaiveld worden 

door slecht doorlatende lagen tegen gehouden, dan wel vertraagd. Slechtdoorlatende lagen worden ook 

wel scheidende lagen genoemd.  

 

Stijghoogte  

De hoogte tot waar het grondwater in een peilbuis stijgt in een watervoerend pakket. Deze stijghoogte kan 

hoger of lager zijn dan het freatisch grondwater. Bij een hogere stijghoogte dan het freatisch grondwater is 

er sprake van kwel, andersom is er sprake van infiltratie. 

 

Stuurgroep Water 
De Stuurgroep Water is het bestuurlijk overleg dat de Minister van Infrastructuur en Milieu voert met 

bestuurders van de Waterschappen, Provincies, Gemeenten en Drinkwaterbedrijven. Doel van dit overleg 

is het bestuurlijk afstemmen van het waterbeleid, de uitvoering en monitoring daarvan. 

 

Tappunt 

Plaats waar het drinkwater, huishoudwater of warm tapwater beschikbaar komt voor gebruik. 

 

Verblijftijd  

De tijd die het grondwater nodig heeft om vanaf een bepaald punt naar de drinkwaterwinning toe te 

stromen.  

 

Waterwingebied  

Binnen het grondwaterbeschermingsgebied wordt als aparte zone het waterwingebied onderscheiden. 

Voor de begrenzing van het waterwingebied geldt de horizontale reistijd van het grondwater in het 

bepompte pakket van 60 of 100 dagen naar de pompputten. De minimale reistijd van 60 of 100 dagen 

voor de begrenzing van het waterwingebied is gekozen vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Een 

bodempassage werkt namelijk als zuivering. Alle schadelijke bacteriën die eventueel in het water zouden 

zitten, worden binnen deze periode volledig afgebroken. In het waterwingebied zijn in principe alleen die 

activiteiten toegestaan die in verband staan met de openbare drinkwatervoorziening. Natuurontwikkeling 

en extensieve recreatie zijn mogelijk indien deze ‘activiteiten’ een positieve invloed hebben op de kwaliteit 

van het grondwater en de bescherming van het grondwater (harmoniërende functies). 

 

Watervoerend pakket 

De ondergrond bestaat uit verschillende lagen. Lagen die bestaan uit zand en grind worden 

watervoerende pakketten genoemd en hebben een hoge porositeit, waardoor grondwater makkelijk kan 

verplaatsen. Uit watervoerende pakketten kan grondwater worden gewonnen. 

 

Winput 

Een buis waarmee het grondwater met behulp van een pomp omhoog gepompt wordt. Iedere winning 

heeft meerdere winputten, die op enige afstand van elkaar zijn gelegen. De begrenzing van het 

waterwingebied ligt op een vastgestelde minimale afstand van de putten. Een winput wordt ook wel 

pompput (PP) genoemd.  
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Zorgplicht 

De verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van anderen. Hieronder wordt onder andere 

verstaan de verplichting van de overheid om de nodige zorg in acht te nemen bij de vervulling van de hem 

opgedragen taak. In dit kader betekent het dat alle overheidslagen het belang van de 

drinkwatervoorziening mee moeten wegen in hun afwegingen.  

 

Afkortingen 

BBG - Bestand Bodemgebruik 
Bkmw 2009 - Besluit kwaliteitsdoelstellingen en monitoring 2009 
BOOT - Besluit Opslag Ondergrondse Tanks 
Bro - Besluit ruimtelijke ordening 
BVZ - Boringsvrije zone 
CBS - Centraal Bureau voor Statistiek 
DINOloket - Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond loket 
DSG - Duurzaam Schoon Grondwater 
GWBG - Grondwaterbeschermingsgebied 
IBA - Individuele behandeling afvalwater 
KRW - Kader Richtlijn Water 
LGN7 - Landelijk Grondgebruik Nederland v7 
NAP - Normaal Amsterdams Peil 
NaVoS - Nazorg Voormalig Stortplaatsen 
POL - Provinciale Omgevingsverordening Limburg 
PP - Pompput 
PS - Provinciale Staten 
RBOM - Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas 
REGIS - Regionaal Geohydrologisch Informatie Systeem 
RHDHV - Royal HaskoningDHV 
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RUD - Regionale Uitvoeringsdienst 
RWS - Rijkswaterstaat 
RWZI - Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
SBI-code - Standaard bedrijfsinstellingscode 
Wbb - Wet bodembescherming 
WBL - Waterschapsbedrijf Limburg 
WKO - Warmte-koudeopslag 
WL - Waterschap Limburg 
WML - Waterleiding Maatschappij Limburg 
WWG - Waterwingebied 
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Bijlage 

1. Tekstblokken door gemeenten en 

Waterschap te gebruiken bij 

vergunningverlening 
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(Maatregel 3) Informatieverstrekking aanleg en gebruik putten 

Tekstblok verstrekt aan Waterschap Limburg om in vergunningen op te nemen over aanleg en afwerking 

van pomp en infiltratieputten, afkomstig uit de Waterwetvergunningen van de Provincie. 

 

 
 

  

Richtlijnen voor het inrichten en vervangen van pomp- en infiltratieputten 
 

De richtlijnen voor het inrichten en vervangen van de pomp- en infiltratieputten: 

▪ bij een nieuwe pompput moet ter plaatse van de slecht doorlatende lagen vanaf 0,5 meter boven 

tot 0,5 meter onder deze laag een afdoende afdichting met bentoniet, cementspecie of klei 

worden aangebracht; 

▪ het boorgat moet vanaf maaiveld of de werkvloer tot 3 meter diepte of tot de bodem van het 

puthuisje worden afgedicht met bentoniet, cementspecie of klei; 

▪ bij het inrichten of vervangen van een pompput mag de pompput slechts uit één watervoerend 

pakket grondwater onttrekken; 

▪ putten die tijdelijk niet meer worden gebruikt, dienen onmiddellijk te worden afgedekt met een 

waterdichte kap. 
 

De richtlijnen voor het definitief buiten gebruikstellen van een pomp- of infiltratieput: 

▪ het filter alsmede het traject tot 3 meter boven het filter moet worden volgestort met bentoniet, 

cementspecie of klei; 

▪ het traject van 1 tot 4 meter beneden maaiveld moet worden volgestort met bentoniet, 

cementspecie of klei; 

▪ ter plaatse van slecht doorlatende lagen moet vanaf 0,5 meter boven tot 0,5 meter onder deze 

laag bentoniet of cementspecie worden aangebracht; 
   of 

▪ de pompput moet worden volgestort met bentoniet, cementspecie of klei. 
 

De richtlijnen voor het nemen van grondmonsters en beschrijven van boringen: 

grondmonsters moeten worden genomen volgens de geldende NEN norm (thans: NEN-EN-ISO 

22475-1) voor boren en monstername in de grond en boorbeschrijvingen moeten worden 

gemaakt volgens de geldige NEN norm (thans: NEN 5104:1989/C1:1990) voor classificatie van 

onverharde grondmonsters en moeten zodanig zijn dat een juist beeld wordt verkregen van de 

doorboorde grondlagen. 
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(Maatregel 4) Vergunningverlening en locatiekeuze evenementen 

Tekstblok verstrekt aan gemeenten als handvat voor vergunningverleners voor evenementen in een 

grondwaterbeschermingsgebied. Evenementen in een waterwingebied zijn niet toegestaan. 

 

 

Evenementen in grondwaterbeschermingsgebieden 
 

Evenementen in een waterwingebied zijn niet toegestaan. 

 

Voor evenementen in een grondwaterbeschermingsgebied zijn in het algemeen de volgende 

voorschriften uit de Omgevingsverordening Limburg 2014 relevant: 

 

Artikel 4.2.3 Verboden handelingen 

b. schadelijke stoffen voorhanden te hebben, te vervoeren of te gebruiken of in de bodem te brengen 

of te doen brengen; 

c. constructies van welke aard ook, tot stand te brengen of te veranderen met het doel het 

vervoeren, bergen, op- of overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of in de 

bodem mogelijk te maken; 

f. de grond dieper dan drie meter beneden het maaiveld te roeren; 

g. werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren waarbij ingrepen worden verricht of 

stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van slecht doorlatende bodemlagen 

kunnen aantasten; 

h. wegen, parkeerplaatsen, terreinen die openstaan voor gemotoriseerd verkeer, vaarwegen of 

spoorwegen aan te leggen, te veranderen of te hebben, of daaraan wijzigingen aan te brengen die 

de risico’s voor de grondwaterkwaliteit verhogen, gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden 

hieronder niet begrepen; 

i. recreatiecentra, kampementen of schietterreinen aan te leggen, te veranderen, te hebben of te 

exploiteren. 

 

Artikel 4.2.4 Uitzonderingen 

e. het vervoeren van schadelijke stoffen in afgesloten, vloeistofdichte tanks van tankwagens of 

tankwagons, en van schadelijke stoffen in een deugdelijke, gesloten verpakking op zodanige wijze 

dat geen gevaar voor verspreiding bestaat. 

 

Voor de hierboven genoemde handelingen zijn ontheffingen mogelijk. Aan de ontheffing kunnen 

voorschriften worden verbonden, zoals het zorgen voor deugdelijke voorzieningen als stoffen naar het 

grondwater kunnen lekken. Denk aan lekbakken bij aggregaten of deugdelijke toiletvoorzieningen. 

 

In het algemeen is het ongewenst extra risico’s te introduceren in een grondwaterbeschermings-

gebied. Probeer waar mogelijk belastende activiteiten te vermijden in de grondwaterbeschermings-

gebieden. 

Als bijvoorbeeld een evenement aan de rand van een grondwaterbeschermingsgebied plaatsvindt 

zorg dan dat het parkeren van auto’s in een weiland buiten het grondwaterbeschermingsgebied 

gebeurt. 

 

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met provincie Limburg  

(043 – 389 76 49 of omgevingsverordening@prvlimburg.nl). 
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(Maatregel 33): Aanpassen vergunningen Wabo en Wet milieubeheer 

Tekstblok verstrekt aan gemeenten om bij vergunningverlening de aanvrager er op te wijzen dat hij in een 

GWBG (of WWG) ligt en door te verwijzen naar de provincie. Dit kan door in de vergunning de volgende 

tekst op te nemen: 

 

 

Wij wijzen u er op dat de voorgenomen activiteit plaatsvindt in een waterwingebied, 

grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone. In de Omgevingsverordening Limburg 

2014 zijn voorschriften opgenomen die in deze gebieden van kracht zijn ter bescherming van 

het grondwater voor de drinkwatervoorziening. 

 

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Provincie Limburg  

(043-389 76 49 of omgevingsverordening@prvlimburg.nl). 

 

 

 



 

 

Bijlage 

2. Selectie SBI-categorie bedrijf op 

wel/geen mogelijk 

bodembedreigende activiteit 

 

 

 
















































































