Voorbeeldtekst:
Grondwaterwinning met waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied en/of verbodzones
diepe boringen en/of gebied tegen fysische bodemaantasting
“Wij dragen zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening, voor nu en
de toekomst. De Provincie Groningen/Provincie Drenthe heeft de zorg voor de bronnen van de
openbare drinkwatervoorziening en stelt de bronnen die in deze gemeente/beheersgebied
waterschap zijn gelegen aan Waterbedrijf Groningen beschikbaar.
Rondom de plaatsen waar het grondwater wordt gewonnen, het waterwingebied, zijn
beschermingsgebieden ingesteld om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. In onze
gemeente/beheergebied waterschap is naast een waterwingebied ook een
grondwaterbeschermingsgebieden/gebied tegen fysische bodemaantasting/verbodszones diepe
boringen gelegen.
Binnen deze gebieden gelden regels die ten doel hebben de kwaliteit van het grondwater te
beschermen. De provincie Drenthe/Groningen heeft in haar Provinciale Omgevingsverordening (POV)
regels opgenomen om de kwaliteit van het grondwater te beschermen.
Grootschalige woningbouw en aanleg van nieuwe industrieterreinen weert de provincie bij voorkeur
zoveel mogelijk uit de omgeving van een drinkwaterwinning. Het aanleggen van
bodemenergiesystemen zijn niet overal toegestaan. Aan zowel open als gesloten systemen kleven
risico’s voor de drinkwatervoorziening.”

Infrastructuur voor distributie van drinkwater in ondergrond (altijd van toepassing)
“Bij ontwikkelingen in de ondergrond houden wij rekening met de verschillende gebruikers van de
ondergrond, zoals bijvoorbeeld energie, riolering en drinkwater. Bij stedelijke inrichting, zoals
bijvoorbeeld bij het plaatsen van bomen, zoeken we naar oplossingen waarbij de temperatuur in het
drinkwaterleidingnet niet te hoog oploopt. Bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van de schaduw
die bomen bieden”.

Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa
“Wij dragen zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening, voor nu en
de toekomst. In onze gemeente ligt een deel van de aangewezen waterlopen van de
oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa. Sinds 1881 wordt door waterbedrijf Groningen
oppervlaktewater onttrokken bij het innamepunt De Punt in Glimmen ten behoeve van de
drinkwaterbereiding.
De provincie Drenthe heeft in haar Provinciale Omgevingsverordening (POV) de permanent
watervoerende sloten in het stroomgebied van de Drentsche Aa aangewezen als
grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa. Dit zijn 4 meter brede spuitvrije zones die aan beide
kant van de beek van toepassing zijn. Hieraan gekoppeld is het verbod om oppervlaktewater in te
nemen voor het vullen en spoelen van spuitmachines. Hiervoor liggen er in onze gemeente
alternatieve vul- en spoelplaatsen waar landbouwers hun spuitmachines kunnen vullen en reinigen.
(indien van toepassing als deze vul- en spoelplaatsen zijn gelegen in deze gemeente)”.

Maatwerk
Wij maken deze voorbeeldtekst graag voor u op maat, zodat deze optimaal past bij uw gemeente of
beheergebied. Neem contact op met onze Omgevingsmanager Gerda Brilleman-Brondijk,
g.brilleman@waterbedrijfgroningen.nl.

