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7 INLEIDING 

Hydfon is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening In de provincie Utrecht. Het drinkwater dat Hydron levert 

(circa 80 miljoen m^ per jaar) is bereid uit grondwater. Het voorzieningsgebied omvat de provincie utrecht, exclusief 

de gemeente Doorn en inclusief de gemeenten Hilversum (provincie Noord-Holland) en Scherpenzeel (provincie 

Gelderland}. 

Landelijke en provinciale overheden hebben grenzen gesteld aan grondwaterwinning met als doel het areaal verdroogd 

gebied terug te dringen. Het beleid van de provincie Utrecht is er op gericht om in gebieden waar als gevolg van 

bestaande grondwateiwinningen verdrogingsproblemen optreden, op termijn winningen te reduceren of te sluiten. 

Op 21 april 2001 zijn de provincie Utrecht en Hydron een overeenkomst aangegaan, gericht op een reductie van grond-

watenwinning met 9 Mm' per jaar. Van deze reductie zal 4 Mm' per jaar worden gedekt door Hydron Flevoland In het 

kader van het project 'Ruwwater naar het Oude Land'. Voorde resterende 5 Mm' per jaar wordt vervangende productie 

capaciteit gezocht in gebieden waar naar verwachting minimale milieueffecten optreden. 

Parallel aan deze zoektocht naar nieuwe winmogeiijkheden voor diepe grondwaterwinning evalueert de provincie 

Utrecht de effecten van de voorgenomen reductie van een aantal winningen op de Utrechtse Heuvelrug. Uiterlijk 2005 

zal duidelijk moeten worden of, hoe en waar de benodigde 5 Mm' per jaar gerealiseerd kan worden. 

Naast deze vervangende productie capaciteit is er vanuit economisch- en grondwaterkwaiiteitsoogpunt de wens om 

de winning Montfoort van 0.5 Mm'/jaar te verplaatsen. In totaal is dus 5,5 miljoen m'/jaar vergunningscapaciteit 

noodzakelijk. Voor de aanvraag van de vervangende productie capaciteit dient een m.e.r.-procedure te worden doorlo

pen. Onderdeel van deze m.e.r. is het milieueffect rapport, in het MER worden de relevante effecten op het milieu in 

beeld gebracht. 

Hydron heeft, middels verkennende studies geschikte gebieden voor vervangende capaciteit vastgesteld. Op basis 

daarvan zijn acht locaties geselecteerd waarmee een elftal m.e.r. afternatieven zijn samengesteld (zie figuur 1). 

Vervolgens is een multicriteria-analyse (MCA) uitgevoerd voor de elf alternatieven, wat leidt tot een definitie van 

het MMA en VA (zie tabel 1.1 en 1.2). 
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Tabtl t.1 Overzicht elf alternatltvert vervangende productie capaciteit 

Alternatief MmVjf WVP Zuivering 

1 Uitbreiding Nieuwegein a-5 3 

Nieuw Achterveld 3.0 3 

2 Meuw Achterveld 30 3 Gecombineerd met de luivering van De Meetn op 

Nieuw Polder aiokland i-5 3 locatie De Meern (na renovatie) 

3 Nieuw Polder Blokland 3.0 3 Blokland gecombineerd met de zuivering van De Meern op 

Nieuw Schalkwijk 2.5 3 locatie De Meern, zuivering Schalkwijk te Schalkwijk 

4 Uitbreiding NIeumegein 2-5 3 Zuivering op Nieuwegein (na renovatie) en te Schalkwijk 

Nieuw Schalkwijk 3.0 3 

5 Uitbreiding Lopik 25 3 Zuivering op locatie Lopik (na renovatie) en te Achterveld 

Nieuw Achten/eld 30 3 

Ë Uitbreiding Nieuwegein 55 3 + 4 Zuivering op locatie Nieuwegein (na renovatie) 

7 Nieuw Polder Blokland 3.0 3 Zuivering op respectievelijk de locaties De Meern en 

Nieuw Polder Boveneind 2-5 3 Nieuwegein [na renovaties) 

S Nieuw Polder Heeswijk 30 4 Zuivering op respectievelijk de locaties De Meern en 

Nieuw Polder Boveneind 2-5 3 Nieuwegein {na renovaties) 

9 Uitbreiding LopIk 2-5 3 Zuivering op locatie Lopik (na renovatie) en te Nieuwegein 

Uitbreiding Nieuwegein 30 4 

10 Nieuw Polder Blokland 2-5 3 Zuivering op locaties De Meern en Woudenberg 

Nieuw Woudenberg 3-0 3 

n Nieuw Polder Blokland 3-0 3 Zuivering op locaties De Meern en Woudenberg 

Nieuw Woudenberg 2-5 3 

Bij het beschrijven van de effecten worden voor alle aspecten eerst de huidige situatie en de autonome ontwikkeling 

behandeld. Deze worden beschreven als referentie voor de te verwachten milieueffecten van de onderscheiden alterna

tieven. De autonome ontwikkeling geeft aan wat et gebeurt in het studiegebied als het voorgenomen initiatief niet 

plaatsvindt, in de teferentiesiCuatie zijn alle reducties doorgevoerd en is rekening gehouden met vastgestelde peil-

besluiten en beleidslijnen voor wat natuurontwikkeling betreft. 

De uitwerking van (geo)hydrologische en ecologische effecten alsmede enkele afgeleide effecten zijn in verschillende 

deelrapporten opgenomen. Ook zijn de vergelijking van effecten, de keuze voor het MMA en VA en de uitwerking van 

deze alternatieven in aparte deelrapporten opgenomen. 



1 Inleiding 
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De volgende rapporten zijn vetschenen in het kader van het MER: 

Deel 1. MER Vervangende Productie Capaciteit, Hoofdrapport; 

Deel 2. MER Vervangende Productie Capaciteit, afweging elf alternatieven, Bastsrapport geohydrologie; 

Deel 3, MER Vervangende Productie Capaciteit, afweging elf alternatieven. Basisrapport ecologie; 

Deel 4. MER Vervangende Productie Capaciteit, afweging elf alternatieven. Deelrapport effecten en duurzaamheid; 

Deel ̂ , MER Vervangende Productie Capaciteit, afweging eif alternatieven, Deelrapport vergelijking van alternatieven; 

Deel 6, MER Vervangende Productie Capaciteit, uitwerking MMA en VA, Basisrapport geohydrologie; 

Deel 7, MER Vervangende Productie Capaciteit, uitwerking MMA en VA, Basisrapport ecologie; 

Deel 8, MER Vervangende Productie Capaciteit, uitwerking MMA en VA. Deelrapport effecten en duurzaamheid; 

Deei 9, MER Vervangende Productie Capaciteit, uitwerking MMA en VA. Deelrapport vergelijking van alternatieven; 

Deel 10, MER Vervangende Productie Capaciteit, Kaarten. 

In de bovenstaande lijst is het onderhavige rapport vetgedrukt aangegeven. 

1.1 LEESWIJZER 
In deze deelrapportage worden de effecten van de ii alternatieven, zoals die in de basisrapporten geohydrologie. ecologie 

en het deelrapport effecten en duurzaamheid zijn beschreven, vergelijkbaar gemaakt en beoordeeld. Hierbij is gebruik 

gemaakt van een multi-criteria analyse (MCA). Kenmerkend voor een dergelijke analyse is dat verschillende beoorde

lingscriteria met elkaar kunnen worden vergeleken. 

De criteria tonen onderlinge verschillen. Daarbij komt dat de bijbehorende criteriumscores in verschillende eenheden 

worden gemeten, bijvoorbeeld In aantal hectares, in aantal gehinderden of een kwalitatieve (ordinale) waardering krijgen. 
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Het uitgangspunt bij het toepassen van de MCA Is de zogenaamde scorematrix, ook wel het effectenoverzicht 

genoemd. Het effectenoverzicht geeft een systematisch overzicht van de (onbewerkte) waarderingen van de verschil

lende alternatieven voor alle beschouwde aspecten (milieuaspecten, overige aspecten, bedrijfsmatige aspecten en het 

aspect duurzaamheid). In het overzicht staan zowel kwalitatieve als kwantitatieve scores. 

Om de scores uit het effectenoverzicht onderling vergelijkbaar te maken, dienen de scores In dezelfde orde van grootte 

te worden uitgedrukt. De scores worden hiervoor gestandaardiseerd. De standaardisatie levert een score op tussen 

o (slechtste score) en i (beste score). Hiertoe is per aspect een maatlat gedefinieerd. Een maatlat is de schaal waarop 

de waarden van de effecten zijn uitgezet. De gehanteerde maatlatten worden in een aparte paragraaf toegelicht. 

Een ander belangrijk kenmerk van de onderlinge vergelijking is dat rekening wordt gehouden met het feit dat een 

bepaald criterium in de beoordeling zwaarder mee kan tellen dan een ander criterium. Aan de criteria worden daarom 

gewichten toegekend die het belang van de betreffende criteria In de totale vergelijking weergeven. Deze gewichten 

zijn in principe subjectief en zijn afhankelijk van, onder andere, politiek/bestuurlijke belangen. In dit MER is zo veel 

mogelijk aangesloten bij de MER OEDl. 

Door met de gewichtenset te variëren is de gevoeligheid van diverse sets afgetast. 

De laatste stap naar de totaalscore is bet bepalen van het product van de gestandaardiseerde criteriumscores en 

de bijbehorende criteriumgewichten. Sommering per alternatief levert vervolgens de totaalscore. 

Sommering van de milieuaspecten en het aspect duurzaamheid leidt uiteindelijk tot het meest milieuvriendelijk alterna

tief. Bij het vaststellen van het MMA is rekening gehouden met het maximaal toepassen van mitigerende maatregelen. 

Beschouwing van de bedrijfsmatige aspecten leidt tot hel vooikeursalternatief. 

fl 



2 EFFECTENOVERZICHT 

In het deelrapport effecten en duurzaamheid zijn, per alternatief, alle aspecten beschouwd. Hierbij zijn diverse scorings-

methoden toegepast. £r is gescoord op oppervlakken beïnvloed gebied, aantallen beïnvloedde soorten, waardering 

aspecten (kwalitatieve score), rangordes enz. 

Oppervlakken zijn berekend en aantallen zijn gesommeerd. Deze 'ruwe' scores vormen het uitgangspunt voor 

de vergelijking van de alternatieven op deze verschillende effecten. De 'ruwe' scores zijn opgenomen als bijlage i. 
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3 MAATLATTEN 

3.1 ALCEMEEN 
Om de ruwe scores, zoals die in bijlage i zijn weergegeven, te kunnen beoordelen is per aspect een maatlat gedefinieerd. 

Met behulp van deze maatlat wordt een beoordeling van het betreffende aspect gegeven welke met de 'ernst' van de 

beïnvloeding rekening houdt. 

De voorgenomen activiteit heeft in alle gevallen een verlaging van de grondwaterstand en een afname van de kweif-

lux tot gevolg. In beginsel betekent dat een meer of minder negatief effect. De klasse-indeling is per aspect hetzelfde, 

de omschrijving van de klassen verschilt echter per aspect. Dit is per aspect toegelicht. 

Onderstaande maatlat is toegepast: 
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Wat leidt tot de volgende algemene omschrijving; 

Kwantitatieve score Kwalitatieve score Omschrijving 

0 Ce en effect 

0 / - Zeer gering effect 
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.... Zeer negatief effect 

o 
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Voor aspecten waar de omschrijving van het effect niet past is gel<ozen voor een aangepaste omschrijving, bijvoor

beeld in plaats van een gering effect: een geringe mate van ruimtegebruik. 

Mogelijkheden voor mitigerende maatregelen 

Per aspect is aangegeven welke mogelijke mitigerende maatregelen voor eventueel optredende effecten beslaan. 

Vervolgens worden alle aspecten, met inachtneming van in de praktijk realiseerbaar geachte maximale mitigerende 

maatregelen, opnieuw aan de maatlat getoetst. De scores na het toepassen van maximaal mogelijk geachte mi t i 

gerende maatregelen zijn opgenomen in bijlage 4, 

3.2 HYDROLOGIE 

wijziging grondwaterkwalitett diepe pakketten 

Door de onttrekking van grondwater kan een verandering in de intrinsieke waarde ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door 

antropogeen water dat als gevolg van de winning (versneld) wordt aangetrokken. Het kan hier bijvoorbeeld rivierwater 

betreffen. 

Op basis van expert judgement is per winning vastgesteld wanneer bij de voorgenomen winning een verandering van 

de ruwwaterkwaliteit zal optreden. In sommige gevallen is deze lijdstermijn meer dan 50 jaar, in sommige gevallen is 

dat binnen 20 jaar. 



Maatlatten 

Maatlat wijziging grondwiterkwalltelt 

o Geen verandering van de ruwwaterkwaliieit 

-1 Verandering van de ruwwaterkwalitelt na loo jaar 

•2 Verander ing > 50 jaar 

-3 Verandering tussen 20-50 jaar 

-4 Verandering binnen 20 jaar 

-5 Verandering van de ruwwaterkwaiitelt na enkele jaren 

Mogelijke mitigerende maatrege/en 

De meest voor de hand liggende mitigerende maatregel is het vermijden van locaties waar antropogeen water versneld zal 

worden aangetrokken. De 11 beschouwde alternatieven ?ijn samengesteld op basis van 8 locaties. Alternatieve locaties 

worden niet nader beschouwd. Binnen de alternatieven kan bij mitigerende maatregelen nog wel gedacht worden aan 

het maximaliseren van de afstand tussen de putten en het 'vreemde' water. Dit kan ook betekenen dat in principe een 

grotere windiepte wordt gekozen. 

Bij het vaststellen van de voorlopige windiepte is echter al een afgewogen keuze voor de windiepte gemaakt. Het wordt 

als niet praktisch beoordeeld een significante verandering in de voorgenomen windieptes door te voeren. Dit houdt in 

dat de alternatieven als gevolg van deze in principe mogelijke mitigerende maatregel geen andere score krijgen. 

Veranderingen zoet-brak grondwater 

Gebleken is (expert judgement) dat wanneer voor de hier beschouwde alternatieven voor diepe grondwaterwinning grond

water onttrokken wordt, het zoet-brak grensvlak niet wordt beïnvloed wanneer de onttrekking zich op een afstand 

van minimaal 40 m van dit zoet-brak grensvlak bevindt. Deze afstand zal voor alle alternatieven worden geres

pecteerd en is daarmee een niet onderscheidend aspect in de onderlinge afweging. Eventuele (slechtdoorlatende) klei

lagen tussen de onttrekking en het zoet-brak grensvlak bieden extra bescherming tegen verziliing. Daarom is het 

aantal kleilagen dat zich tussen de winning en het grensvlak bevinden in de maatlat meegenomen. Een aspect waar 

nog wel rekening mee moet worden gehouden is het laterale effect op het zoet-brak grensvlak. Dit effect kan op

treden in gebieden waar het zoel-brak grensvlak een hellend vlak is. zoals in het westen van Nederland. Door een 

onttrekking kan dit grensvalk dat zijwaarts verplaatsen. Het risico dat dit effect optreedt is dan ook met name aan 

de orde voor de meest westelijk gelegen alternatieven. 2ou dit grensvlak worden beïnvloed dat kan hel effect als 

negatief worden omschreven. 

Maatlat zo«t-brak grensvlak 

Geen effect op fiet zoet/brak grensvlak of i scheidende lagen 

Zeer waarschijnlijk geen effect of z scheidende lagen 

Waaischijnlijk geen effect of 1 scheldende laag 

Waarschijnlijk effect, geen scheidende laag of laterale beVnvloeding 

Beïnvloeding van het grensvlak, grensvlak woidt door kleilaag getrokken 

Beïnvloeding van het grensvlak, de winning veriilt 

Mogelijke mitigerende mootregefen 

Het maximaliseten van de afstand tussen windiepte en het zoet-brak grensvlak is de belangrijkste mogelijke mitigerende 

maatregel, In feite is door het loepassen van de '40 m afstand' (expert judgement) hier al invulling aan gegeven en is 

al een afgewogen keuze voor de windiepte gemaakt. Vergroten van deze afstand wordt dan ook niet als een praktisch 

uitvoerbare mitigerende maatregel beoordeeld. De score na mitigalie blijft dus voor dit aspect ongewijzigd ten 

opzichte van de oorspronkelijke beoordeling. 
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3.3 NATUUR 
Voor de maatlat en de motivatie ervan wordt verwrezen naar bet basisrapport ecologie. In dat rapport wordt ook ingegaan 

op de mogelijke mitigerende maatregelen en het effect daarvan op de scores. Om de leesbaarheid van de effectbe

schrijving te vergroten is de in dat basisrapport gedefinieerde maatlat hier nogmaals opgenomen. 

Maatlat natuur 

o Geen effect 

-1 zeer gering effect: effect is zeer lokaal en/of tijdelijk, makkelijk te mitigeren of compenseren, betreft geen vogel- of habltatricht-

lijnsoorten 

-2 Ceringeffectieffect is lokaal en/of lijdelijk, makkelijk te mitigeren of compenseren, kan vogel-of habttatrichtiljnsoorcen betreffen. 

betreft gering effect op individuele soorten of vegetaties, weinig verdrogingsgevoellge soorten uit ecologische soortgroepen zijn 

aanwezig 

-3 Matig negatief effect: effect beslaat een groter gebied, bepetkt de ontwikkeling van individuele soorten en of vegetaties matig 

-4 Negatief effect: effect beslaat een groter gebied, beperkt de ontwikkeling van populatie wettelijke beschermde soorten, beperkt 

ontwikkeiingsmogeiijkheden van vegetaties ernstig of betreft de aantasting van een groot aantal soorten 

•5 Zeer negatief effect: effect beslaat een groot gebied, draagt bij aan de vernietiging van biotoop van wettelijk beschermde soorten, 

veroorzaakt vernietiging van vegetaties, betreft groot aantal soorten 

3.4 LANDSCHAP. ARCHEOLOCfB EN CULTUURHISTORIE 

Landschapswaarde en -beeld 

Als uiterste grens voor deze maatlat Is uitgegaan van de eventuele beïnvloeding van zichtlijnen en molenbiotopen. Uit de 

beschrijving van de effecten in deelrapport effecten en duurzaamheid blijkt al dat zichtlijnen en biotopen niet worden 

beïnvloed door de onderscheiden alternatieven. Wanneer dit wel het geval zou zijn wordt dat als zeer negatief 

beschouwd. Naast beoordeling op 'openheid' Is bij het opstellen van de maatlat rekening gehouden met de bebou

wing die met betreffende uitbreiding is gemoeid. Een pompstation dat gebouwd wordt in reeds bestaand bebouwd 

gebied en daarmee de openheid niet aantast scoort op dit aspect beter dan een pompstation dat in het open, on

bebouwd gebied wordt gebouwd. De schaalgrenzen worden derhalve bepaald in termen van de hoeveelheid en plaats 

van de bebouwing. 

Maatlat landschapswaarde en -beeld 

o Uitbreiding wincapaciteit op bestaande locatie zonder uitbreiding gebouwen 

Uitbreiding uitsluitend op bestaande locatie(s). openheid niet aangetast 

Uitbreiding op bestaande locatie en een nieuwe locatie, openheid niet aangetast 

Uitbreiding op bestaande locatie en een nieuwe locatie, openheid wordt beïnvloed 

Uitbreiding op twee nieuwe locaties, openheid aangetast 

Uitbreiding Op nieuwe tocaiie{s), beïnvloeding van zichtlijnen of molenbiotopen 

Mogelijke mitigerende maatregelen 

Een mitigerende maatregel voor dit aspect kan zijn het opnemen van de bebouwing in de ter plaatse van de uitbreiding 

reeds aanwezige bebouwing. Zo kan bijvoorbeeld in een gebied met lintbebouwing de zuivering worden opgenomen 

in de lintbebouwing in plaats van het inrichten van een nieuwe zuivering in het open weidegebied. Daar waar dit 

soort mitigerende maatregelen in principe mogelijk zijn zullen de resterende effecten marginaal zijn en als nihil kun

nen worden beoordeeld. Daar waar het niet mogelijk is nieuwe bebouwing in bestaande bebouwing op te nemen zal 

sprake zijn van een resterend negatief effect. In bijlage 4 is een beoordeling opgenomen na maximale mitigatie. 



Maatlanen 

Archeologie 

In de tabel hieronder zijn de verschillende alternatieven beoordeeld aan de hand van de Archeologische Monumentenkaart 

(AMK) en de Indicatieve Kaait Archeologische Waarden (IKAW). Te conserveren materiaal bevindt zich in het algemeen 

op grotere diepte en is daarmee minder kwetsbaar voor freatische grondwaterstandverlagingen van maximaal enkele 

decimeters. Hiermee is bij de beoordeling rekening gehouden; het aandeel van de geanalyseerde risico's van te 

verwachten grondwaterstandsdalingen voor AMK en IKAW is ondergeschikt aan te venwachien schade als gevolg van 

vergraving. 

In de maatlat is naast de kwalitatieve beoordeling van mogelijke schade aan archeologische waarden als gevolg van 

grondwaterstanddaling, zoals deze is gemaakt in het deelrapport overige aspecten en duurzaamheid, rekening gehou

den met de mogelijke risico's als gevolg van vergraving ten behoeve van de leidingen. 

Maatlat archeologie 

o Ceen archeologische waarden en zeer lage verwachting (o) 

-1 Geen archeologische waarden en een lage verwachting (o/-) 

-2 Wel archeologische waarden aanwezig maar een lage verwachting, laag risico op sciiade door vergraving (-) 

-3 Wel archeologische waarden aanwezig, een redelijke verwachting, risico op schade door vergraving {•-) 

•4 Wel archeologische waarden aanwezig, een hoge verwachting, groot risico op schade door vergraving (—) 

-5 Veel archeologische waarden en een hoge verwachting, zeer kwetsbaar gebied, zeker schade door vergraving (-—) 

Mogelijke mitigerende mootrege/en 

Als mitigerende maatregel kan voor zeer gevoelige gebieden de grondwaterstand, plaatselijk, worden verhoogd en kan 

eventuele schade als gevolg van grondwaterstanddaiingen volledig worden gemitigeerd, In de praktijk kan blijken dat 

d l l niet in alle gevallen mogelijk zal zijn, omdat bijvoorbeeld oppervlaktewater niet makkelijk beschikbaar is. Voor dit 

aspect is aangenomen dat dit voor de westelijke locaties wel goed mogelijk is. 

Schade door vergraving van AMK's kan relatief eenvoudig worden voorkomen door deze bekende gevoelige waarden 

te Ontzien, Schade aan gebieden met een hoge IKAW kan vermeden worden indien door middel van onderzoek vastge

steld wordt hoe schade door vergraving kan worden voorkomen. Er wordt hiervan uitgegaan dat schade als gevolg van 

vergraving, door het treffen van de noodzakelijke voorzieningen en vooronderzoek, kan worden voorkomen. In bijlage 

4 is de beoordeling na maximale mitigatie opgenomen. 

Cultuurhistorische objecten 

Voor dit aspect is aangenomen dat er een kans bestaat dat als gevolg van de verlaging van de grondwaterstand schade 

aan cultuurhistorische objecten kan optreden. De wijze van funderen is daarbij van belang. Bi; de afweging van de elf 

alternatieven is die informatie vanwege de omvang van benodigde gegevens niet geïnventariseerd. Daarom is voorals

nog uitgegaan van een woisi-case aanname, namelijk dat in principe alle objecten schadegevoelig zijn. Derhalve is 

voor dit aspect het aantal objecten dat binnen de 5 cm verlagingiijn ligt als maatgevend beschouwd. 

Voor een afweging tussen de verschillende alternatieven is dus gekeken naar het aantal cultuurhistorische gebouwen 

en de cultuurhistorische waarde (zeer hoge waarde, monument) van de bebouwing. In zijn algemeenheid geldt dat 

een (permanente) peilverlaging negatieve invloed op fundering van de gebouwen zal hebben. Een waterpeilverlaging 

veroorzaakt een afname van de waterdruk in de bodem waardoor zetting kan gaan optreden. De verlagingen van het 

waterpeil zijn echter dermate klein en gelijkmatig dat zetting als zodanig naar verwachting een klein effect zal zijn. 

Drooglegging van gevoelige funderingen kan op zich wel tot problemen leiden. In feite zal er naar gestreefd moeten 

worden dat geen enkel cultuurhistorisch goed negatief wordt beïnvloed. Bij de afweging tussen de elf alternatieven is 

daarom het aantal cultuurhistorische gebouwen binnen het beïnvloedingsgebied als maatgevend beschouwd. 
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M lat lat voor cultuurhistorische objecten 

Er is geen enkel gebouw dat binnen belnvioedingsgebied (B cm verlaging) valt 

Er vallen minder dan 5 gebouwen binnen beïnvloedingsgebled, geen riiksmonumenten 

Minder dan 5 gebouwen binnen bemvloedingsgebled, echter wel hoge tot ieer hoge waarde/rijksmonument 

Er vallen meer dan 5 gebouwen binnen beïnvloedingsgebied 

Tussen 5 en 50 gebouwen in het beïnvloedingsgebied 

Meer dan 50 gebouwen binnen het beïnvloedingsgebied 

Bij de beoordeling op inrichiingsniveau van het MMA en VA zal een verdere detailafweging plaatsvinden waarbij wel 

detailinfo aangaande de funderingswijze zal worden betrokken. 

Mogelijke mitigerende maatregelen 

Lokale maatregelen kunnen worden getroffen om de grondwaterstanddalingen te compenseren. Hel Inlaten van opper

vlaktewater of tiet infiltreren van grondwater is een mogelijkheid om eventuele negatieve effecten te mitigeren. 

Aangenomen is dat dit voor de locaties in het westelijk veenweidegebied, waar relatief eenvoudig oppervlaktewater 

beschikbaar is. goed mogelijk is (zie bijlage 4 voor de beoordeling na maximale mitigatie}. 

Aardwetenschappelijke waarden 

Bij geen van de u alternaiieven worden aardwetenschappelijke waarden aangetast. De i i alternatieven scoren derhalve 

allemaal hetzelfde en is geen aparte maatlat voor dit aspect opgesteld. 

3.5 BODEM- EN GRONDWATERVERONTREINIGINGEN 
Van de ui l het Finabo-bestand bekende verontreinigde locaties zijn per alternatief stroombaanberekeningen gestart. Het 

aantal locaties waarvan de stroombaan uiteindelijk in de winning eindigt zijn als beïnvloedbaar beoordeeld. Of dit 

daadwerkelijk resulteert In een verplaatsing van de betreffende verontreiniging is in sterke mate afhankelijk van de 

aard en omvang van de verontreiniging. Hier is vooralsnog als worst-case aanname gehanteerd dat wanneer de 

stroombaan in de winning eindigt dat een beïnvloeding van de betreffende verontreinigde locatie betekent. 

Maatlat verontreinigingen 

O Geen verontreinigingen welke worden verplaatst 

Maximaal 1 verontreiniging welke potentieel wordt verplaatst 

Maximaal 5 verontreinigingen welke potentieel woiden verplaatst 

Maximaal 10 verontreinigingen welke potentieel worden verplaatst 

Maximaal 15 verontreinigingen welke potentieel worden verplaatst 

Meer dan 15 verontreinigingen welke potentieel worden verplaatst 

Mogelijke mitigerende mootregelen 

Sanering van risicovolle verontreinigingen of het pompregime aanpassen waardoor het intrekgebied verandert of afneemt 

in omvang, zijn de meest voor de hand liggende mitigerende maatregeien. Sanering ligt vaak bullen de verantwoorde

lijkheid van het drinkwaterbedrijf. Urgente saneringen worden of zijn in het kader van het huidige overheidsbeleid 

aangepakt. 

Als uiterste mitigerende maatregel Is zuivering van het opgepompte water mogelijk. Dit wordt in de praktijk echter 

slechts zolang gedaan als dat dat kosteneffectief Is. Er is van uit gegaan dal dit overal mogelijk zal zijn. 
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3.6 ENERGIE- EN GRONDSTOFFENCEBRUIK 
Voor dit aspect wordt een vergelijking gemaakt mei andere manieren van drinkwaterwinning. Hierbij is aansluiting 

gezocht met MER OEDl. Dit aspect wordt in dat MER als 'hoofdcfiterium Milieu' omschreven, in vergelijking lo t andere 

soorten drinkwaterwinning (oppervlaktewater, diepinfiltratie), scoort winning van (semi-)spanningswater voor dit 

aspect hoog. De vergelijking met andere wijzen van winning Is tot uitdrukking gebracht en in onderstaande maatlat 

opgenomen. 

Miatlat energie- en grond stoffen gebruik 

O Er zijn geen hulpmiddelen benodigd, natuurlijk water kan direct worden gebruikt 

•1 Gebruik (seml)'Spannlngswate', zeer minimaal energie- en grondstoffenverbruik 

-2 Gebruik freatisch grondwater, minimaal energie- en grondstoffenverbruik 

"3 Oppervlakte-infiltratie, matig energie- en grondstoffenverbruik 

"4 Winning oppervlaktewater of diepinfiltratie 

-5 Winning drinkwater uit andere bronnen, bijvoorbeeld brak water 

Mogelijke mitigerende maatregelen 

Voor dit aspect kan in termen van mitigatie worden gedacht aan energiebesparing en bet zurnig omspringen met water. 

Hier ligt voor Hydron als waterprodüctiebedrijf een verantwoordelijkheid daarvoor initiatieven te ontplooien richting 

de consument. Deze maatregelen zullen binnen de onderscheiden alternatieven echter niet leiden tot een andere 

winwijze en dus ook niet tot een andere score. In bijlage 4 blijft de beoordeling voor dit aspect dan ook ongewijzigd. 

3.7 LANDBOUW 
Bij de vergelijking van alle alternatieven wordt vooralsnog ingeschat dat het effect op de landbouwopbrengsten niet 

onderscheidend zal zijn zolang de berekende verlagingen 0,2 m of minder zijn. De eerste inschatting is een relatief 

grove maar, gezien de aard van de zoekgebieden (overwegend nat veenweidegebied}, realistische benadering. Bij de 

uitwerking van het MMA en VA wordt bij de toetsing van dit aspect een verlagingscriterium van 5 cm gehanteerd. 

Voor die alternatieven wordt dan een daadwerkelijke opbrengslverandering. uitgedrukt in %ha, berekend. 

3.8 RUIMTEGEBRUIK 

Ruimtegebruik op locatie nui i i i iegcuiuin vp ruL^iic 

Voor dit aspect geldt dat boe meer ruimte voor winning en zuivering benodigd is hoe slechter het betreffende alternatief 

uit de bus zal komen. Voor de beoordeling van dit aspect is aansluiting gezocht met het subcrilerium permanent 

ruimtebeslag uit de MER OEDl. Dit heeft geresulteerd in onderstaande maatlat. 

Maatlat ruimtegebruik op locatie 

o Er hoeven geen aanvullende inrichtingen te worden aangelegd 

-1 Winning diep grondwater zonder aanleg aanvullende inrichtingen 

-2 Winning diep grondwater met aanleg aanvullende inrichtingen 

-ï Diepinfiltratie 

-4 Directe winning en zuivering oppervlaktewater 

-5 Winning oppervlaktewater met natuurlijke spaarbekkens 
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Mogelijke mitigerende maatregelen 

Voor dit aspect alleen sprake van mitlgatie wanneer gekozen zou worden voor een heel andere winwijze. Er Is in dit initia

tief gekozen voor diep grondwater; een andere winwijze is daarmee niet aan de orde. Andere scores worden voor dit 

aspect, als gevolg van mitigerende maatregelen, derhalve niet bereikt. 

Ruimtebeslag leidingtracé 

Ook voor dit ruimtegebruik geldt dat hoe meer ruimte wordt gebruikt hoe slechter dat alternatief scoort. Aangenomen 

wordt dat de benodigde strookbreedte voor alle leidingen vergelijkbaar zal zijn. in sommige gevallen (uitbreiding 

Nieuwegein) Is mogelijk sprake van een dubbele leiding. Er wordt vanuit gegaan dat deze leidingen naast elkaar worden 

aangelegd. Het extra breedtebeslag als gevolg van het naast elkaar leggen wordl als venwaarloosbaar klein geacht. 

Vanwege de relatief kleine benodigde breedte en de kleine onderlinge verschillen daarin wordt het ruimtegebruik 

derhalve in een lengte In km uitgedrukt, ölj de onderscheiden alternatieven is de minimale lengte 5,7 km en de maxi

male lengte 20,6 km. Het gaat bij dit initiatief om aansluiting van aanvullende wincapacltelt op een bestaand leiding

net binnen het voorzieningengebied van Hydron In de provincie Utrecht. Daarmee l\\n de leldinglengtes per definitie 

al relatief beperkt. De klasse -5 is derhalve voorbehouden voor initiatieven waarbij grote leidingen worden aangelegd 

voor een groter voorzieningengebied. Hierbij valt te denken aan leidingen zoals bijvoorbeeld de W.R.K.-leiding. 

Maatlat ruimtebeslag leldingtracé 

o Geen ruimtegebruik Uitbreiding zonder aanleg leidingen 

-I Zeer gering r.g. Leidinglengte minder dan 5 km 

-2 Gering r.g. Leldtnglengte tussen 5 en 15 km 

-3 rnatlg r.g. Leidinglengte tussen 15 en 25 km 

-4 Flink r.g. Leidinglengte tussen 25 en 50 km 

-S Veel r.g. Grote leldinglengie, groot voorzieningengebied, meer dan 50 km^ 

Mogelijke mitigerende maatregelen 

Voor dit aspect kunnen mitigerende maatregelen worden gezocht In een optimalisatie wan de leidlngtracés en het waar 

mogelijk combineren van leidingen. 

6lj het opstellen van de alternatieven heeft Hydron reeds gezocht naar de meest efficiënte leidlngtracés. Mitigerende 

maatregelen zullen op hun best lelden tot een voor alle alternatieven vergelijkbaar effect, hetgeen niet tot een ander 

Inzicht in de volgorde van alternatieven zal lelden. 

Beperking als gevolg van grondwaterbeschermingsgebieden 

Binnen een grondwaterbeschermingsgebied gelden beperkingen voor het gebruik van de ruimte. Hoe groter het bescher-

mlngsgebled. hoe ongunstiger bet Is. Zoals uit de beschrijving en de berekening van een grondwaterbeschermings

gebied volgt (deelrapport effecten en duurzaamheid), Is bij alle alternatieven slechts sprake van een boringvrije zone. 

Deze legt geen andere beperking op dan het verbod op het doorboren van de afdichtende kleilagen. Een öoringsvrlje 

zone levert dan ook vrijwel geen beperkingen op. Op de maatlat Is nog wel een onden/erdeling gemaakt In het ruimte

beslag van die borlngvrlje zones. 

Maatlat grondwater bescherming 

o Geen ruimtegebruik Geen borlngvrlje zone. komt niet of nauwelijks voor 

•1 Zeer gering r.g. Boringvtije lone, oppervlak 250 ha 

-3 Matig r.g. Grondwaterbeschermingsgebied, oppervlak 250 ha 500 ha 
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Mogelijke mitigerende maatiegelen 

Om tot kleinere beschermzones te komen zouden kleinere hoeveelheden moeten worden onttrokken of zou van grotere 

diepte moeten worden onttrokken. De alternatieven zijn nu reeds dusdanig vormgegeven dat gezocht is naar een 

optimalisatie tussen onttrekkingshoeveelheid en -diepte. Praktisch gezien is van dergelijke mitigerende maatregelen 

dus geen andere score te verwachten. 

3.9 WINNINGEN VAN DERDEN 
Voor de maatlat voor dit aspect is het aantal winningen van derden binnen het Invloedsgebied als maatgevend genomen. 

In het deelrapport effecten en duurzaamheid is toegelicht wal in deze onder het Invloedsgebied wordt verstaan 

(verlaging > 0.5 m). In totaal worden 213 w/inningen onderscheiden. Wanneer alle 273 winningen in het invloedsgebied 

zouden vallen is dat dan ook aangeduid als het meest negatieve effect. Niet alleen het gegeven of een winning van 

derden binnen het invloedsgebied gelegen is maar ook het onttrekkingsdebiet van zo'n winning kan van belang zijn. 

Dit is bij de afweging van de elf alternatieven echter niet verder beschouwd. Vooralsnog worden alle onderscheiden 

winningen als even belangrijk beoordeeld. 

Maatlat winningen In Invloedigebled 

o Ceen winningen binnen Invloedsgebled 

-1 Winder dan 5 winningen binnen Invloedsgebled 

-2 Minder dan 10 winningen binnen Invloedsgebied 

-3 Minder dan 25 winningen binnen invloedsgebled 

-4 Minder dan 50 winningen binnen Invloedsgebied 

-5 Meer dan 50 winningen binnen Invloedsgebied 

Mogelijlte mitigerende moatregelen 

Feit is dat bij de gekozen alternatieven bepaalde winningen van derden binnen het invloedsgebied vallen. Mitigerende 

maatregel voor dit aspect kan bestaan uit het verkleinen van de onttrekkinghoeveelheden waardoor winningen van 

derden buiten het invloedsgebied komen te vallen. Ook kan worden gedacht aan het infittreren van water zodanig dat 

eventuele effecten ter plaatse van bedoelde winningen worden genivelleerd. Technisch kunnen mogelijke effecten dus 

worden gemitigeerd maar of dit opweegt tegen de kosten is ondef meer afhankelijk van aard en omvang van de beïn

vloedde winning. 

3.10 BEDRIJFSMATIGE ASPECTEN 
De maatlat voor dit aspect is in feite de rangorde welke wordt bereikt door de beoordelingen van de subjectieve criteria te 

sommeren. 

Oe met voorsprong best scorende alternatieven vanuit het aspect kosten zijn de alternatieven z, 6,10 en 11. In het 

alternatief 2 wordt uitgegaan van het ontwikkelen van een winnings/zuiveringslokatle in Achterveld. 

De subjectieve criteria zijn op basis van expert judgement onderling gewogen met een waarde tussen de 1 en 5. Uit de 

vervolgens bepaalde rangorde volgt dat alternatief 3, waarin onder andere een nieuwe winning in Schalkwijk is voor

zien en alternatief n als beste scoren. 
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3.11 DUURZAAMHEIDASPECTEN 
In termen van duurzaamheid Is het van belang een zo klein mogelijke verandering in de natuurlijke situatie te weeg te 

brengen. Kwel of infiltratie versterken kan betekenen dat het risico toeneemt dat bijvoorbeeld brak grondwater wordt 

aangetrokken. Een ondiepe Infiltratie versterken vergroot het risico voor het doordringen van (verontreinigt) ondieper 

grondwater naar diepere bodemlagen. 

Bij hel aspect duutzaamheid zijn een aantal criteria onderscheiden die deels ook bij andere aspecten aan de orde zijn 

geweest. Voor de motivatie daarvan wordt verwezen naar het deelrapport effecten en duurzaamheid. 

Voor het aspect duurzaamheid zijn de volgende maatlatten gedefinieerd. 

3.11.1 Duurzaam beschikbaar grondwater 

Fluxveranderlng watervoerende pakketten 

Voor de systemen waarin onderhavig initiatief wordt ontplooid wordt aangenomen dat een verandering van watervoerend 

pakket i naar 2 het minste effect op duurzaamheid heeft. Een verandering van de flux naar het bepompte pakket 

wordt als belangrijkste maatstaf aangehouden. In de meeste gevallen betekent dat dus de fluxverandering van het 

tweede en vierde watervoerende pakket naar het derde watervoerende pakket. Bij de keuze voor de kiassegrenzen 

(de percentages) zijn de. ten opzichte van de totale waterstromen in het systeem (het beschouwde modelgebled), 

relatief geringe onttrekkinghoeveelheden in ogenschouw genomen. 

Maatlat fluxverandering diepe watervoerende pakkenen 

o De absolute liuxveranderingen m Mv p.ikki'aen •-5% 

-1 De absolute fluxverandering naar het bepompte pakket Is >5% er <12,5% 

-2 De absolute fluxverandering naar het bepompte pakket is >12.5% en <20% 

-ï De absolute fluxverandering naar het bepompte pakket is >20% en <27.5% 

-4 De absolute fluxverandering naar het bepompte pakket is >27,5% en <J5% 

-5 De absolute fluxverandering naar het bepompte pakket Is > 35% 

Moge///fce mliigerende maatregelen 

Minder onttrekken, het gebruik terugdringen of het kiezen voor andere productiemethoden zijn de meest voor de hand 

liggende mitigerende maatregelen. Een andere productiemethode is bij de voorgenomen activiteit niet reëel evenals 

minder onttrekken. Voor de verschillende alternatieven zal dit niet leiden tot veranderingen in de onderlinge verhou

dingen. In bijlage 4 resulteert dat voor dit aspect in een ongewijzigde score-verdeling. 

Verandering waterbalans topsysteem 

Bij het opstellen van deze maatlat Is als uitgangspunt gekozen dat een verandering van de waterbalans van het top

systeem vanuit het oogpunt van duurzaamheid, in zijn algemeenheid niet wenselijk is. Andere overwegingen bij de 

maatlat zijn: 

• Het berekende percentage representeert een groot gebied, is daarmee een 'uitgesmeerd' effect. Het daadwerkelijke 

effect is sterk afhankelijk van de locale situatie. 

• Hoewel de jaarlijkse variatie in aanvulling van het systeem als gevolg van neerslag 40% bedraagt zullen eventuele 

tekorten in het topsysteem juist in droge perioden extra doorwerken. 

• De onttrekkingshoeveelheden zijn, in relatie tot de totale waterstromen in de diverse systemen, relatief gering. 

• Afgezet tegen andere wijzen van winning (ondiep, freatisch) betreft het hier een meer diffuus effect. 

• Een verandering hoeft In termen van duurzaamheid niet altijd negatieve gevolgen te hebben: zo neemt bij een 

afname van de infiltratie de belasting van watervoerende pakketten door diffuse bronnen, zoals landbouw, af. 
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Maatlat vecanderlnc wat<rt»lans topsysteem 

o Er is geen verandering in de waterbalans van het lopsysteem 

-1 De waterbalans verandert met maximaal 5% 

-2 De mateibalans verandert >5 maar <io% 

ï De waterbalans verandert >10% maar <i5% 

-4 De waterbalans verandert >I5% maar <20% 

"5 De waterbalans verandert 'ZC3% 

Mogelijke mitigerende moatrege/en 

Ook voor dit aspect geldt dat minder onttrekken zal leiden tot kleinere veranderingen in de waterbalans van het topsys-

teem. Voor de waterbalans van het topsysteem geldt specifiek dat winnen op grotere diepte een verdere 'iritsmering" 

tot gevolg heeft hetgeen een mitigerend effect kan hebben. Voor de winningen die nu het meest ondiep gepland zijn 

liggen de grootste kansen voor mitigatie. Deze kunnen immers in principe naar grotere diepte worden verplaatst. 

Zoals ook al aan de orde is gesteld bij de criteria ruvmatetkwaliteit en het zoet-brak grensvlak is een significante 

bijstelling van de voorgenomen windiepte in praktische zin niet te verwachten. Voor dit aspect leidt dit tlan ook niet 

tot een andere score na mitigatie (bijlage 4). 

Ontwikkel ing waterkwal i tei t diep pakket a.g.v. diepe winning 

De samenstelling van (diep) grondwater kan, mede door menselijk ingrijpen, op termijn veranderen. Winning van grond

water uit deze pakketten kan zorgen voor een versnelling van deze verandering. Een en ander is afhankelijk van het 

systeem van waaruit wordt onttrokken. De ti jdstermijn waarop veranderingen plaatsvinden is de basis voor deze 

maatlat. In termen van duurzaamheid is een niet veranderende samenstelling van de waterkwaliteit van diep grond

water als optimaal te kenmerken. 

Maatlat verandf ring waterkwaliteit diep pakkf t 

o Geen verandering van de diepe waterkwaliteit 

-1 Verandering van de diepe waterkwaliteit na 100 jaar 

'2 Verandering > 50 jaar 

-ï Verandering tussen 20-50 jaar 

-4 Verandering binnen 20 jaar 

-5 Directe verandering van de diepe waterkwaliteit 

Mogelijke mitigerende maatregelen 

Het vergroten van de afstand lussen de onttrekkingfilters en hydrologische eenheden die de kwaliteit van het grondwater 

kunnen veranderen (bijvoorbeeld rivieren) kan leiden tot een afname van de verandering van de kwaliteit. Binnen de 

gekozen alternatieven zijn daar in praktische zin geen significante veranderingen in te verwachten. 

Effect op zoet-brak grensvlak 

In termen van duurzaamheid is hel zeer onwenselijk dat het zoet-brak grensvlak negatief wordt beïnvloed (wordt 'aange

trokken'). Daarom is al bij hel plannen van de alternatieven rekening gehouden met de lokalisering van winningen. 

Op basis van expert judgement is vastgesteld dat wanneer de winning in het hier aanwezige systeem, minimaal 40 m 

boven het zoet-brak grensvlak wordt geplaatst, et geen beïnvloeding wordt verwacht. Dit uitgangspunt wordt voor 

alle polenliële winningen gehanteerd. Bij twee (westelijk) gelegen alternatieven is mogelijk kans op beïnvloeding van 

het laterale zoet-brak grensvlak, vandaar dat deze kwalificatie in de maatlat is opgenomen. Daarnaast is voor deze 

maatlat het aantal scheidende lagen dat zich tussen de winning en het zoet-brak grensvlak bevindt beschouwd. Hoe 

meer slecht-doorlatende lagen immers, hoe kleiner het risico. 
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Maatlat beïnvloeding zoet-brak grensvlak 

O Geen effect op het zoet/brak grensvlak of i scheidende lagen 

-1 Zeer waarschijnlijk geen effect of 2 scheldende lagen 

•2 Waarschijnlljlt geen effect of 1 scheldende laag 

-J Waarschijnlijk e f fea , geen scheldende laag of laterale beïnvloeding 

-4 Beïnvloeding van het grensvlak, grensvlak wordt door kleilaag getrokken 

-3 Beïnvloeding van het grensvlak, de winn ing verzilt 

Mogelijke mitigerende maatregelen 

Het creëren van meer afstand tussen het zoet-brak grensvlak en onttrekkingdiepte Is de meest voor de hand liggende 

mitigerende maalreget. Hydron heeft bij het ontwikkelen van de alternatieven reeds gezocht naar de meest optimale 

windieptes. Hierbij is een afweging gemaakt op basis van kwaliteit van het te onttrekken grondwater en de afstand 

tussen winning en het zoet-brak grensvlak. In praktische zin zullen daar geen veranderingen in aan worden gebracht. 

Schaaleffect 

Bij het bepalen van de maatlat is het, met het model berekende invloedsgebied, vergeleken met vergelijkbare (freatlsche) 

winningen op de Utrechtse Heuvelrug. Het invloedsgebied van een freatlsche winning midden op de heuvelrug 

bedraagt theoretisch circa 20.000 hectare. Hierbij zijn het Valleikanaal, de Kromme Rijn en de Eem als voedende 

grenzen beschouwd. Als •schaalverdeling' voor de maatlat is rekening gehouden met de gemiddelde omvang van 

natuurgebieden. 

Maatlat utotrallngseffect  

o Het beïnvloedingsgebled is nihil 

'\ Het beïnvloedingigebled is kleiner dan 500 ha 

-2 Het beïnvloedingsgebied > 500 ha en < 1000 ha 

-J Het beïnvloedingïgebled > 1000 ha en < 2500 ha 

-4 Het beïnvloedingsgebled > 2500 ha en < 10000 ha 

-5 Het beïnvloedingsgebied > loooo ha 

Mogelijke mitigerende mootregelen 

Verkleinen van het bemvloedinggebied kan worden gerealiseerd door het verminderen van de onttrekkingshoeveelheid of 

het dieper onttrekken. Per locatie kan natuurlijk wel minder worden onttrokken, in totaliteit zal echter dezelfde 

hoeveelheid worden onttrokken. Een dergelijke mitigerende maatregel zal dus niet leiden tot andere scores. Dieper 

onttrekken moet. om effect te sorteren, in combinatie gebeuren met het doorboren van een extra scheidende laag. 

Dan alleen zal een verkleind beïnvloedingsgebied worden bereikt. 

3.11.2 Verdroging 
Oe maatlat voor de criteria zoals die bij dit aspect zijn gedefinieerd zijn gelijk aan die welke voor het aspect natuur zijn 

vastgesteld. Voor de volledigheid is zij hier nogmaals opgenomen. 
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Maatlat natuur 

o Geen effect 

-1 zeer gering effect: effect Is zeer lokaal en/of tijdelijk, makkelijk te mitigeren of compenseren, betreft geen vogel- of habitatricht-

lijnsoorten 

-2 Gering effect; effect Is lokaal en/of tijdelijk, makkelijk te mitigeren of compenseren, kan vogel- o' habitatrichtlijnsoofien betreffen. 

betreft gering effea op Individuele soorten of vegetaties, weinig verdrogingsgevoeiige soorten uit ecologische soortgroepen zijn 

aanwezig 

-3 Matig negatief effect: effect beslaat een groter gebied, beperkt de ontwikkeling van individuele soorten en of vegetaties matig 

-4 Negatief effect: effect beslaat een groter gebied, beperkt de ontwikkeling van populatie wettelijke beschermde soorten, beperkt 

ontwikkelingsmogelijkheden van vegetaties ernstig of betreft de aantasting van een groot aantal soorten 

-5 leer negatief effect; effect beslaat een groot gebied, draagt bij aan de vernietiging van biotoop van wettelijk bescheimde soorten, 

veroorzaakt vernietiging van vegetaties, betreft groot aantal soorten 

De mogelijke mitigerende maatregelen en de effecten daarvan op de scoie zijn 

opgenomen in MER Vervangende Productie Capaciteit, afweging elf alternatieven. Basisrapport ecologie, 

3.11.3 Overige criteria 
Voor dit aspect wordt een vergelijking gemaakt met andere manieren van drinkwaterwinning. Hierbij is aansluiting 

gezocht met de bevindingen in MER OEDI. Voor dit aspect scoort winning van diep spanningswater relatief hoog. 

Aangezien alle alternatieven diepe waterwinning betreft en er sprake is van een vergelijkbare win- en zuiveringswijze 

zullen de alternatieven voor dit aspect niet onderscheidend zijn. Mede om die reden en om een objectieve score 

mogelijk te kunnen maken is diepe grondwaterwinning vergeleken met andere wijzen van winning en is onderstaande 

maatlat gedefinieerd. Het aspect is OTT> bovenstaande redenen als geheel gescoord, de criteria zijn niet afzonderlijk 

tegen de maatlat gehouden. 

Maatlat overige criteria 

o Er zijn geen hulpmiddelen benodigd, natuurlijk water kan direct worden gebruikt 

-I Gebruik (semi)-spannlngswater, zeer minimaal energie- en grondstoffenverbruik 

-2 Gebruik freatisch grondwater, minimaal energie- en grondstoffenverbruik 

-ï Oppervlakte-infiltratie, matig energie- en grondstoffenverbruik 

-4 Winning oppervlaktewater of diepinfiltratle 

-5 Winning drinkwater uit andere bronnen, bijvoorbeeld zeewater 

Mogelijke mitigerende maatiegelen 

Er is voor d i i initiatief gekozen voor winning van (diep) grondwater. Een mitigerende maatregel houdt In feite een afwijken 

van het voorgenomen initiatief in, namelijk het overschakelen op een andere winwijze. Oit is een niet reële optie 

waarmee de mitigerende maatregelen voor dit aspect niet tot een andere score zuüen leiden. 



HYDRON 
MWden-Neder/and 

4 SCORE ALTERNATIEVEN 

4.1 ONOEWOGEN SCORE 
De (onbewerkte) effecten uit tabel i in bijlage 1 zijn met behulp van de gedefinieerde maatlatten 'gescoord' op een schaal 

tussen o (minst negatief, minste effect) en -5 (slechtste score, meeste effect). 

Tabet 2'Score-tabtl' 
HooMa*p«ct 
Mllltujip«tt«n 

P«d»«p«ct Sutiiipeit Altl « t » Uil Ah4 * h ï * h * Alt7 Alt > Att 9 Alt 10 AltII 

Hydiologle nl jz l j t lnü grwkwal. diep -J -J -2 4 -4 -4 -2 -J - j .) 
Vtianderlng l o e l / b u k -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 •1 -1 - l 

Maluur A i n l J i i i n g PEHS en VfcH vctdrORing 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
ver^tivltiR real lo{acl«i -1 -J -2 2 0 -2 -2 -1 '1 
vcrKrsvInü asnlej; leidingen -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 •1 -1 

Effecten op ïoorten Fl rn V&H verdroging planten -3 •3 0 i -ï 0 - } -3 0 0 0 
verdro|{lng vogels 0 0 0 l 0 -4 - ] -1 -3 •3 •3 
verdioelns amflbleïn • • 0 3 0 -3 •3 '3 •3 
verdioelnR reptielen o • • 0 o 0 0 0 0 0 0 
verdroiïing vissen 0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 
verdroging vlinders 

e», ongeweivelden 

0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

verdrojtlriR loogd leren • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 
vergraving planten 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 
vcrgiaving vogels -2 •3 -3 -3 •3 -2 -3 - l •i -3 -ï 
Vïrgraving amilbieïn -2 -2 -1 0 • ) 0 -3 -1 •2 -2 -3 
vergraving reptielen -1 0 0 •1 0 0 0 0 •1 -1 
vergraving vissen -1 -1 0 0 -3 0 0 0 -2 0 0 
vergraving vlinders 

E.a. onaewervelden 

-1 0 0 •1 0 0 0 0 0 0 

vergraving zoogdieren •1 -1 •2 -t -1 -1 - I -1 -1 
Effecten op terrestrische veg. gevoelig en leer gevoelig 

unal Rrw en flux 
-4 •3 -4 '3 -4 '4 • i •4 -4 Effecten op terrestrische veg. 

effenen op ecologische 
sootteroepen 

'2 •1 •1 - ï "2 •2 -1 •3 -2 

Aantasting aquatliche vcKCIatles -1 -2 -1 -3 -3 - I •2 -2 
landschap Landschapswaarde -3 •3 -2 -1 •3 -1 -4 -4 

Archeologische waarden -4 •3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 •2 -2 
Cultuurlilslorlsche objecten 0 0 -2 0 -5 s -4 0 0 
Aantasting aardw. Waarden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bodem en giandwatcrveronlirlnja In gen -2 -2 0 -1 •1 -J -3 -3 -2 
fnergie t n Chemicaliingebruik -] -1 -1 -1 -1 -1 -1 

grondslofftnverbrulli Energleverbrulli •1 -1 -1 -1 -1 -1 •1 •1 -1 
Waterverbruik -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 •1 -1 
Afval product Ie •1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 •1 -1 

Overi te a i pcc t t n 
ianöbouM t jndbouwopb'engsiwijzigingen n.o. 
Rulmtegebwili Ruimtegebruik op de locatie n.o. •1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 •1 -i -1 

Ruimlebesiag ieldingiraié -J -ï •1 -3 -2 -3 - } -3 -1 -2 
Beperkir\g grw bestlierming -2 -: -3 -1 -2 -2 •1 -J •1 -2 

mnn/n,;,-- . •- '.• ',-n Binnen Invioedsgebled 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 
Bedrijfini.11 i|:f .i'.pccten 

KUS r r i l -J -1 -J -3 -1 -3 -3 •4 -1 -1 
endere HuwwJiMwalHel t •1 •2 -4 • i -4 -3 -2 

Bodem-en grwveionir. -1 -1 -' -1 -2 •3 -3 -3 -2 -2 
Spreiding -1 -1 •3 -1 -5 •5 -5 -1 -] 

Kosten risico leidingen -1 -1 - I -5 -1 -1 -1 -1 
C rond venwerving -3 -4 -2 -3 -1 •i -1 -4 -4 
Fasering -1 -1 -1 -1 -3 •1 -1 -1 -1 
Bestuur ll|k/iuridlsch •5 -) -5 -1 •1 -1 •5 -3 
Bereikbaarheid -3 -3 -3 -1 3 -3 -3 -3 -3 

DwniMmhM 
Duanaam beschllibiia Fluivetandeflng diepe WVP • ) -2 -1 -2 -5 -4 -1 •! 

grondwotti Fiuiverandeiing lopsysteem -1 -1 -1 -1 •1 -1 -1 •1 -1 
omwikkel ing diepe wateikwal i ic i i -2 -2 -2 -4 -1 -) -4 -3 '2 
Invloed op loet-brak grensvla k -1 -1 -1 - I -1 -1 -1 -3 • - 1 

Schaaieffea •1 -1 -1 '3 -1 -1 -1 -1 
Verdroging Aantasting PEHS en V&H Idem milieuaspect na tuur 

Effecten op soorten f F en ItSiV idem milieuaspect na tuur 

Effecten op soorl tn FF en H&V Idem milieuaspect na tuur 

Aantasting aqualische vegetaties Idem milieuaspect na tuur 

Overige criteria Chemie aiiüngebruik -1 -1 -1 -1 •1 •1 -1 -1 -1 •! 

Energieverbruik -1 -1 -1 •1 •I •1 -1 - I -1 -1 
waterverbruik -1 -1 -1 -1 •1 -1 -1 -1 - I -1 

Afval productie -1 -1 •1 •1 -1 -1 -1 - l -1 -1 

p 



A 

B 

Score-altern a lieven 

Voor de bedrijfsmatige aspecten is gekozen voor een rangordening. In tabel 1 (bijlage i) is dat tot uitdrukking gebracht 

door een i toe te kennen wanneer het alternatief slecht scoort, een 5 wanneer het alternatief goed scoort. 

In tabel 2 is deze rangordening vervolgens vertaald naar een schaal van -1 tol -5. waarbij een rangordening van i 

resulteert in een score -5 en een rangordening van 5 resulteert in een score -1 . 

Vervolgens zijn de scores gestandaardiseerd naar een waarde tussen o en 1, waarbij o de slechtste score en 1 de beste 

score vertegenwoordigd. 

De gestandaardiseerde scores zijn weergegeven in tabel 3. 
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Tabel ] Ctstandaaréhettdt scores 

Hoofdiiptct Dtt l i ipect Subiwcct A l t l A K l A K ] A l l 4 Mi A K I AK7 A K I A K ) AKW A H n 
MltlM*tp«Ct«« 
HydfOlog/c Wijf lglng grwkwj i . d i fp 0.6 0.£ 0.6 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4 0.) 0,6 0,6 

Vfrandcrlng ïoet/brak O.S 0,ï 0.8 0.8 0.6 O.B 0.8 o,8 0,6 0,3 0,8 
Natuur Aantait ing PEHS en V&H ucrdiogltig 1,0 1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

ïcrgiaving rcajlotaiies 0.6 0,6 0,6 1.0 O.B 

EHeaen op soorten f f en V&H ^lerdroglng planten Q.4 0,4 

verdroging vogels 1.0 

0,4 0,4 1,0 0,4 0,4 1.0 
1,0 

vt idroging anif ibietn 
0.4 1.0 

1,0 1,0 

verdroging reptieiert 
0.4 

1,0 1.0 '.O 1.0 1.0 

verdroging v i t i f n 

1,0 1,0 1,0 1,0 

1.0 1.0 t.o 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

verdroging vlinders 1,0 
e.a. ongwervelden  

vtrdroeing loOgdleren 1.0 

1,0 
1,0 1,0 '.o 1.0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

vergraving planten 1.0 O.S O.B 1.0 

vergraving vogels 
vergraving aniflbleén 0,6 0,6 O.B 1.0 0,6 ',0 

vergraving replleler» O.B O.S 1,0 1,0 0.8 1.0 1.0 

0,B 

vergraving visien O.B o.B 

vergraving vlrnders 0,8 

e.a. ongewervelden  
vergraving toQgdleren 0,6 

0.6 1.0 1.0 
1.0 1,0 0,8 1,0 1,0 1.0 

vergraving toQgdleren 

tHecten op lerreslrlsche veg. gevoelig en leei gevoelig 

Unat grw en flu< 

landichap Lar^d^chapiwaarde 

Unat grw en f l u i  
efteclen op etologische 

soortgroepen  

Asriiasiing aqiiatlschr 
vegelatiei  

0,2 0,2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 

0.6 0.6 

0.6 0,4 0.4 
Ar[heQlaglsc^le vjaarden 0.2 

Cultuurhistorische objecten 1,0 0,6 o.B 1.0 0,0 0.0 0.0 0.2 

Andere Ruwwa [er kwaliteit 0.6 0.6 0.6 0.3 
Bodem-en gnwveromr. 0,6 

Spreiding o. e o.B 0,4 0.2 
KostEnrlsleo It^ldlngeri 0.4 O.S 0,8 0.4 0.8 0.0 0.8 
Grondverviefvlng 0.4 
Faseilng 0.8 0.3 0,8 0,4 

Bestu urll)k/iurldlsch 0,0 0,0 0,4 O.S 

Bereikbaarheid 0.4 0.4 0,4 
Duui iaamheld 
Duunaam bnchlicbaar Fluiveianderlng diepe v w p 

jrondwoler Flunveranderlnelopsyslccm 

0.8 

Ontwikkeling diepe walerktvalltelt 0.6 0,6 0.6 0.3 0.2 0.2 0.6 0,4 0.2 

Invloed op zoet brak grensvlak 0,8 0,8 

Schaaleffeti 
wrdfoginj Aantasting PEHS en V & H Idem milieu aspect natuur 

Effecten op soorten FF en H&v Idem milieuaspect natuur 

Effecten op soorten FF en HBiV Idem milieuaspect natuur 

Aantasting aquatlscbe vegetaties Idem mlMeuaspect r^atuur 

Overige cflterto ChemlcaliUngebruik 

Energieverbruik 
tValerveibrulli 

Afvalproduct Ie 

1.0 1,0 
0.6 0.6 o.B Q,6 0.6 

vergraving aanleg leidingen o.B o.S 0,8 0,8 0,8 o,B 0.8 0,8 o,B 0,8 0,8 

1,0 1.0 

o,} 0.4 0,4 0.4 0.4 0,4 
1.0 0,4 0.4 0,4 0,4 0,4 0,4 

1,0 1,0 

1.0 

t.o 1.0 

1.0 1,0 1,0 1,0 

1.0 O.S 1.0 1.0 0.8 O.B 

0,6 0.4 0,4 0,6 0.4 0,6 0,4 0,4 0.4 0.4 0.4 
•,£ 0,6 0,6 0,6 0,6 

1,0 1,0 D,B o,B 

1,0 0.6 1,0 1.0 

1,0 1.0 

0,6 0,8 0,S 0.6 0.8 0,8 0,B 0,6 O.S a,g 

0,2 0,4 0.2 0,2 

0.6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0.6 

0,6 0,6 0.6 0,6 0.6 0,6 0.4 0.4 0.6 0,6 0.6 

0,6 0.6 O.B 0,4 0,4 0,B 0,2 0,2 
0.4 0,4 0,4 0,4 0,4 0.2 O.I 0.1 0,6 0,6 

1.0 1,0 
Aaniaït lng aardw Waarden 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 

Bodem en grondwuteiverontre/n/g/niien 0,6 0.6 0.6 0.6 1,0 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 

Inergle en Chemicaliengebrulk 0,8 0,8 0.B 0.8 0.8 0,8 0.8 0.8 0,8 0,8 0,B 
g ronds roffenverbrulft Eneigieverbrulk 0,8 • ,8 o.B o.B 0,8 0,8 O.B 0,8 0,8 0,8 O.S 

Walerveibrulk 0,8 0,8 0,8 0,8 0,B • ,8 0,8 0.8 0,8 0,8 0,8 
ANatproductle 0,8 0.8 0,8 0,8 o,s 0,8 o,a 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ov«H|t i i p t c t i n 

landboow landbouwopbrengstwl|z<gingen n.o. 

Ralmttgebmik RuInMegebrulk op de locatie 0,8 0,8 0,B 0,8 0,B 0,8 0,8 O.S 0,8 o,s 0,8 
Ruimtebeslag leldlngrrac^ 0,4 0,4 0,6 0.6 0.4 0,6 0,4 0.4 0,4 0.6 0,6 
Beperking grw bescherming 0,6 0.6 0,6 0,6 0.6 0.6 0,6 0.6 0.6 0.6 0,6 

Winningen von derden Binnen Invloedsgebied 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 0.8 0,8 

Bedrijf inut lsc itpactcn 
Kosten 0,4 0,B 0,6 0,2 0,4 0,8 0.4 0,4 0,2 0,8 o,S 

0,2 0.1 0,6 0.4 0.2 0.6 0.6 

•,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,4 0.4 0.6 0,6 0.6 
0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 

0.8 0,4 0,8 0,8 

0,6 0,6 0.4 0,8 0.4 0.4 O.B 0,2 0,2 
0,S 0,8 0,8 0.8 

0,8 0,4 0,4 0,8 0,0 0,4 

0.4 0.4 0.8 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

O.B 0,6 0,6 0,8 0,0 0.6 0,0 0,2 0,8 o,B 
O.S 0,8 0,8 0.8 0,8 O.S 0.8 0,8 0,B 0,8 0,8 

0,6 0,6 

0,8 O.B 0,6 0,8 0,S 0.8 0,6 0.8 0,8 
0,8 0,8 O.B 0.8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 

0.8 0.8 0,8 O.B 0,8 a.8 0,8 0,8 0,8 0.8 0,8 

0.8 0,8 0,S 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
0,8 0,8 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

O.B 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,B 

1 
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4.2 GEWICHTENSET 
In onderstaande label 4 Is de gewlchtenset opgenomen welke is gehanteerd bij het vaststellen van een gewogen totaal

score. Diepe grondwaterwinning ts een acceptabel alternatief mits de invloed op natuur beperkt blijft. Daarom is bij 

de milieuaspecten aan het aspect natuur het zwaarste gewicht toegekend. De deelaspecten die onderdeel uitmaken 

van natuur worden allen even zwaar meegewogen, evenals de subaspecten. Daarom is het 'relatief belang deelaspect' 

daar voor alle deelaspecten even groot. De overige gewichten zijn op basis van expert judgement bepaald waarbij voor 

de hoofdaspecten (natuur, landschap, etc) zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij het MER OEDI. waarin een verge

lijking ts gemaakt met andere vormen van waterwinning, zoals directe zuivering van oppervlaktewater. De in het MER 

OEDI gehanteerde gewichtsverdeling werd destijds algemeen gezien als een goede weerspiegeling van het belang dat 

aan de diverse aspecten werd gehecht. De inzichten hebben zich in de afgelopen jaren niet zodanig gewijzigd dat er 

aanleiding is om hierin significante wijzigingen door te voeren. 
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Tabel 4 Ctwkhttnset 
Milieuaspect Deelaspea RelatlefbeUng Gewicht 

deelaspect 

Hydrologie Wijziging grondwaterkwallteit diepe pakketten 

Veranderingen zoet/brak giordwaier 

Natuur Aantasting van de PEHS en vogel- en habltatricht- lljngebleden als 

gevolg van verdroging en uergraving i) 

2.5 

Effecten op soorten flora en faunawet en vogei- en habitatrichtlijt» ï) 2.5 

Aantasting terrestrtsche vegetaties als gevolg van veranderingen van 2,3 

de grondwaterstand en/o( kwelflux 3) 

Aantasting aquatiscfie vegetaties 2.5 

Landschap, aicheologleen oiltuurhistorie Landschapswaarden en -beeld 

Aanwezigheid archeologische waarden 

Cuftuurhistorlsche objecten 

Aantasting aardweien schappelijk e waarden (vergraving) 

Bodem- en grw.verontreinigingen Aanwezigheid 

Energie en grondstoffenverbruik, 

afval product ie 

Chemicaliïtigebruik 

Energieverbruik 

Waterverbruik 

Afvaiproductle ï 
Overige aspecten Deelaspect Relatief belang 

deelaspect 

Cewkht 

Landbouw Landbouwopbrengstwljzlglngen 3 

Ruimtegebruik Ruimtegebruik op locatie 3 6 

Ruimtebeslag ieidingtrac* ï 
Beperking gebruik a.g.v. grondwaterbeschermingsgebied 4 

Winningen van derden Binnen invloedsgebied 1 

Bedrijfsmatige aspecten Deelaspect Relatief belang 

deelaspect 

Gewicht 

Kosten 7 

Ruwwa ter kwaliteit 2 3 

Bodem- en grw verontreinigingen 1 

Spreiding 2 

Kostenrisico leidingen 1 

Crondverwen/ing 1 

fasering 1 

Bestuurlijk/juridisch 1 

Bereikbaarheid 1 



Score -alternatieven 

Duurzaamheid Deelaspect Relatief belang Gewicht 

deelaspect 

Duurzoom beschikbaoigrondmater Fluxverandering diepe WVP 

Fluxverandering topsysteem 

Verandering ruwwaterkwalltelt 

Invloed op zoet-brak grensvlak 

Schaaleffect 

Verdroging Aantasting PEHS en V4H 

Effecten op soorten FF en H&V 

Effecten op soorten FF en H&V 

Aantasting aquatlsche vegetaties 

2.5 

!.5 

!.5 

2.5 

Overige criteria Chemicaliëngebruik 

Energieverbruik 

Waterverbruik 

Afvaiproductle 

i] Dit deelaspect bestaat uit de volgende subaspecten: 

Subaspecten aantasting PEHS en VbH Relatief gewicht 

Verdroging 

Vergravlng realisatie locaties 

Vergraving aanleg leidingen 

2) Oit ótelaspea bestaat uit de volgende subaspecten: 

Subaspecten Habitat kwaliteit Relatief gewicht 

• Effect van verdroging op planten 

• Effect van verdroging op vogels 

• Effect van verdroging op arnflbieën 

• Effect van verdroging op reptielen 

• Effect van verdroging op vissen 

• Effect van verdroging op vlinders e.a, ongewen/elden 

• Effect van verdroging op zoogdieren 

• Effect van vergraving op planten 

• Effect van vergraving op vogels 

• Effect van vergraving op amlibiefin 

• Effect van vergraving op reptielen 

• Effect van vergraving op vissen 

• Effea van vergraving op vlinders e.a. ongevaervelden 

• Effect van vergraving op zoogdieren 

j ) Dit deelaspect bestaat uit de volgende subaspecten: 

Subaspect terrestrische vegetatie Relatief gewicht 

Aantasting UNAT's 

voorkomen ecologische soortengroepen 
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4.3 TOTAALSCORE 

De gestandaardiseerde scores zijn vermenigvuldigd met de gewichtenset. In onderstaande totaalscore (tabel 5) is het 

produkt van deze stap weergegeven, In bijlage 2 zijn de scores voor de sub- en deelaspecten opgenomen. 

Voor het aspect landbouw is volgens de gehanteerde randvoorwaarden (norm) geen effect te bepalen. Deze is bij 

de sommering van de overige aspecten dan ook weggelaten. Het gevolg voor de 'overige aspecten' is dat de maximum 

te behalen score niet 1 is, maar 0.7, 

Om toch to l een maximale score van 1 te kunnen komen zijn de scores voor de andere deelaspecten 'opgeschaald'. 

De (totaal) score voor de hoofdaspecten is in een grafiek weergegeven. In tabel 6 zijn in volgorde van 'behaalde score-

punten' de alternatieven van hoog naar laag weergegeven. 

Tobel 5 Totaafscore hoofdaspecten 

Hoofdaspecten A i t i A H l A l t 3 Al t 4 A l t ; AltS A l t ? A l t B A H 9 Al t 10 Al t 11 

U l l l cu 

Hydro log ie 0.070 0,070 0.070 0,050 0 ,040 0.0 SO 0.070 0.D60 0 ,040 0,070 0,070 

Na luur 0,270 0.260 0.291 0.285 0.273 0,282 0,2J? 0,239 0,285 0,260 0.260 

Landschap 0.120 0,128 0,M2 0,128 0.H6 0,104 0,072 0,072 0.096 0,136 0,136 

Bodem en grondwaterve ion t re in ig ingen 0,060 0,060 0,060 0,060 0,100 0,060 0,040 0.040 0,060 0,060 0,060 

Encigic en g ronds to f fenverb ru ik 0,160 0,160 0,160 0,160 0.160 0,160 0.160 0,160 0,160 0,160 0,160 

Totaal mil ieu o.fiSo 0.fi78 0 .69 Ï 0,68) 0,705 0,656 0.579 0.571 0 ,64) 0,686 0,6B6 

Overige 

Ru im legeb iu i k 0.514 0,514 0,566 0.566 0.514 0,566 0.514 0.514 0,514 0,566 0,566 

Winn ingen van derden 0.143 0.143 0.143 o . H Ï 0.143 0,143 0.143 0,143 0,t43 0,114 0,114 

Totaal overige 0,S57 0,657 0,709 0,709 o,SS7 0 , 7 0 ï 0,657 0,657 0,6S7 0,680 • , 6 8 0 

Bedrijfsmatige 

Kosten o. iSo 0,560 0.420 0.140 0,280 0.5 60 0.280 0.280 0.140 0,560 0,560 

Andere 0,IË2 0.I6B 0.168 0,132 0.156 0.114 0.132 0,120 0.126 0,168 0,180 

Totaal bedri j fsmatige 0 , 4 4 1 D,7ZB 0,sBB 0,272 0,436 0 ,674 0,411 0 ,400 0.266 0,7J8 0 ,740 

Duurzaamheid 

Duurzaam beschikbaar g rondwate r 0 ,444 0 ,444 0.43^ 0 . j 6 0 0.34B 0.324 O.4O8 o . ï i 6 0,)12 0 ,444 0 ,444 

Verdrog ing 0.202 0.195 0.219 0,2!3 0,205 0.212 0,178 0,179 0,214 0.195 0,195 

Over ige cr i ier la 0,080 o.oSo O.oBo 0,080 o.oBo 0.080 0,080 0.080 O.08O 0,080 0.080 

Totaal duurzaamheid 0,726 0,715 0.7Ï1 0 , 6 ; 2 0.6J] 0,616 0,666 0.595 0 ,606 0,719 0,P9 

Tabel 6 Score-volgorde atttmaHtf, per hoofdaspect 

Aspect Best scorend Slechtst scorend 

Milieuaspect Alt 5 Alt 10 Alt 11 Alt 3 Alt 4 Alt 1 Alt 2 All 6 Alt 9 Alt 7 AltS 

Overige aspecten Alt 3 Alt 4 Alt 6 Alt 10 AH n AH 1 Alt 2 Alt 5 Alt 7 Alt 8 Alt 9 

Bedrijfsmatige aspecten Alt 11 Alt 2 AH 10 Alt 6 Alt 3 Alt 1 Alt 5 Alt 7 Alt B AH 4 AH 9 

Duurzaamheid AH 3 Alt 1 AH 10 AH 2 Alt 11 AH 7 Alt 4 Alt 5 AH 6 AH 9 AH S 

Hieruit kan, alle hoofdaspecten afwegend, worden geconcludeerd dat alternatief 3 als best scorend alternatief naar 

voren komt. Dit alternatief scoort ook het hoogst voor het aspect natuur. Alternatief 1 scoort voor bijna alle aspecten 

gemiddeld. Alternatief 10 en ?i vallen op door voor alle aspecten steeds bij de hoogste vijf te eindigen. 



^ Score-alternatieven 

In figuur; 

B 

Scotetabel oewicntenael 1 

• Milieuaspecten 

• Overige aspecten 

• Bedn|(smalifle aspecten 

n Duurzaamheulsaspecler; 

AH 1 AIO AII3 All.1 Alt5 Al(6 Alt 7 All B Alt 9 A l t l O A I t n 

Alteinatieven 
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5 MEEST MILIEUVRIENDELIJK ALTERNATIEF 

De keuze voor het meest milieuvriendelijk alternatief is gebaseerd op een toetsing van de alternatieven aan de aspecten 

milieu en duurzaamheid. Bi) deze twee aspecten zijn een aantal deelaspecten onderscheiden welke voor een deel over

lappen. Het eenvoudig (met evenredig gewicht) sommeren van de aspecten miüeu en duurzaamheid zou dan ook 

geen recht doen aan de nuanceringen binnen de aspecten. 

Het meest milieuvriendelijk alternatief is het alternatief waarbij én het gestelde doel én de beste bescherming van het 

milieu wordt bereikt. Dit wordt hier vormgegeven door bij de beoordeling van de aspecten ook de effecten van de 

maximale mitigerende maatregelen op de oorspronkelijke beoordeling te betrekken. In onderstaande overzichten is 

per aspect de rangorde van de alternatieven, mét maximale mitigerende maatregelen, weergegeven. 

Tabel 7 Score-volgorde alternatieven voor de aspecten milieu en duunaambeld na maximale mitigerende maatregelen 

Aspect Beit scorend Skchtst scorend 

Milieuaspect 

Duurzaamheid 

Alt l Alt 10 

Alt 1 Alt l 

Alt 11 

Alt 2 

Alt ï 

AlllO 

A l t l 

Alm 

Alt 5 

Alt? 

All 4 

Alt 4 

Alt 6 

Alt 5 

Alt 9 Alt 7 Alt g 

Alt 6 Alt 9 Alt 8 

Hieruit kan vworden opgemaakt dat aiternatief 1, voor zowel de milieuaspecten als het aspect duurzaamheid als meest 

milieuvriendelijk alternatief kan worden aangemerkt. 

Zonder mitigerende maatregelen kwam alternatief ï als meest milieuvriendelijk naar voren. Dit kan worden op

gemaakt uit tabel 6. De reden dat na het maximaal toepassen van mitigerende maatregelen alternatief 1 als meest 

milieuvriendelijk uit de bus komt, is gelegen in het feit dat alternatief! voor veel aspecten ai gunstig scoorde. Voor 

zo'n alternatief betekenen mitigerende maatregelen een relatief grote verbetering terwijl een dergelijke mitigerende 

maatregel voor een alternatief 3 geen grote verbetering meer oplevert. Met andere woorden: alternatief 3 blijft goed 

scoren maar alternatief i verbetert meer als gevolg van het maximaal toepassen van mitigerende maatregelen. 

Meest Milieuvriendelijk Alternatief 

Locaties MinVJr WVP Zuivering 

Uitbreiding Nieuwegein 2.5 

Nieuw Achterveld 3.0 

3 

3 

Zuivering op Achterveld en Nieuwegein 

De belangrijkste mitigerende maatregelen hierbij bestaan uit het ter plaatse: 

• zorgvuldig plannen van leidingtracés (vooraf inventariseren van de voorkomende soorten of de aanwezigheid van 

elementen die een potentieel biotoop vormen voor bepaalde beschermde soorten}; 

• goed faseren van de werkzaamheden (bijvoorbeeld aanleg in gebieden met hoge avifaunistische waarden buiten het 

btoedseizoen); 

• tijdens graafwetkzaamheden sparen van opgaande beplanting en de plaggen van waardevolle vegetaties terugplaatsen; 

• waar mogelijk middels pellopzet de (geringe) gevolgen op de grondwaterstand compenseren, hierbij dient de 

hoeveelheid extra waterinlaat zoveel beperkt; 

• opnemen van de nieuwbouw van pompstation Achterveld in bestaande bebouv/ing; 

• ontzien van IKAW (mogelijke archeologische waarden) door onderzoek voorafgaand aan de aanleg van leidingen; 

• verder inventariseren van ernst en omvang bodem- en grondwaterverontrelnigingen. 



6 VOORKEURSALTERNATIEF 

Het voorkeursalternatief is dat alternatief dat voor Hydron vanuit bedrijfsmatig oogpunt het meest gunstig scoort. Dat 

betekent onder andere dat ook financiële argumenten voor Hydron zwaar mee wegen in de keuze van het voorkeur

salternatief. 

De met voorsprong best scorende alternatieven vanuit het kostenaspect zijn de alternatieven 2,10 en 11, lr> alternatief 

2 wordt een nieuwe winnings/zulveringslocatie in Achterveld ontwikkeld. 

Vanuit het oogpunt van spreiding heeft een winning bij Woudenberg de voorkeur omdat in de directe omgeving van 

Woudenberg/Veenendaal op termijn een capaciteiisknelpunt wordt voorzien. 

Een combinatie van een nieuwe winning te Polder Blokland en een nieuwe winning in Woudenberg betekent daarmee 

een voorkeur voor alternatief 10 of 11. Zoals ook uit tabel 7 kan worden opgemaakt scoren deze alternatieven voor de 

milieu-aspecten en duurzaamheidsaspecten hoog. 

De (age kosten en de betere bestuurlijke haalbaarheid van alternatief 11 doet de voorkeur vallen op alternatief 11. 

Het voorkeursalternatief voor Hydron is hiermee dus alternatief 11, waarbij zuivering zal plaatsvinden op de locaties 

Woudenberg en De Meern. 

Voorkeursalternatief 

Locaties Mm^/jr WVP Zuivering 

Nieuw Polder Blokland 

Nieuw Woudenberg 

3.0 

Z5 

3 

3 

Zuivering op locaties De Meern en Woudenberg 

Het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt tot op inrichtingsniveau. 
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7 GEVOELIGHEIDSANALYSE 

Om het effect van de gewichtenset op de eindscore na te gaan Is hiervoor een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hiertoe 

zijn. naast de in deze rapportage toegepaste gewichtenset, een drietal alternatieve gewichlensets gedefinieerd en de 

scores voor de verschillende aspecten nogmaals bepaald. 

Hieronder zijn telkens een alternatieve gewichtenset en de daaruit resulterende score opgenomen. 

7.1 GEWICHTENSET 2 
Bij deze gewichtenset is de onderlinge gewichtsverdeling gelijk gemaakt, alle sub, deel en hoofdaspecten hebben een 

onderling evenredig gewicht gekregen. De gewichtenset is ais bi]iage 3 opgenomen. De score voor alle aspecten Is in 

tabel 9 opgenomen. 

ToM 9 Score volgens gtwichtenset 2 

Alternacief j komt nog steeds als goed alternatief naar voren. Voor de milieuaspecten echter geeft alternatief 3 prijs 

ten opïichte van de alternatieven 1 en 2. Alternatief 2 valt op door nu voor alle aspecten bij de eerste vier te eindigen. 

Alternatief 5 blijft voor het aspect milieu als beste scoren. Alternatief t scoort opvallend beter voor het aspect milieu. 

Alternatieven 10 en 11 zakken bij deze gewichtenset voor de overige aspecten ver weg. 

7.2 GEWICHTENSET 3 
Bij deze gewichtenset is aan de slechtst scorende sub- en deelaspecten bet zwaarste gewicht toegekend. De bedoeling 

hiervan is om een duidelijker onderscheid tussen de varianten aan te brengen. Daarnaast zullen bij goed scorende 

varianten, de effecten van (wellicht enkele) slecht scorende deelaspecten maximaal doorwerken op de eindscore en 

daarmee de robuustheid van deze variant weergeven. De werkwijze daarbij wordt toegelicht aan de hand van het 

hoofdaspect landschap: het hoofdaspect landschap bestaat uit de deelaspecten landschapswaarde, archeologische 

waarde, cultuurhistorische objecten en aantasting aardwetenschappelijke waarden. De variant MMA-OVi scoort voor 

het deelaspect landschapswaarde, volgens de maatlat -2, de andere varianten hebben een score -1. in de gewichtenset 

Is dus voor dié variant, voor dat deelaspect, het zwaarste gewicht toegekend, in tabel 10 is het resultaat van deze 

gewichtsverdeling weergegeven. 



Gevo eligh eidsanalyse 

Tabei 10 Store volgens gewlchttnset j 

B 

Hoofdaspecten Aiti Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt; Alt 6 Alt? AltS Alt? Alt 10 M t l l 

Milieu 

Hydralogle 0.060 0,060 0.060 0.020 0,020 0,020 0,060 0.040 0.030 0.06 0 0.060 

Natuur 0,184 0.168 0,200 0,216 0,I6S 0.216 0,144 0.144 0.200 0.168 0.168 

Landschap 0,040 0.08O 0,080 0.080 o,oSo o.oSo 0,040 0.040 0.040 0,120 O.IIO 

Badcm en grondwateivecontreirlgingen o,06o 0,060 0.060 O.06O 0,100 0,060 0,040 0.040 0.060 D.060 0.060 

Energie en giondslotfenverbiuik 0,!6o 0.160 0,160 0,160 0.160 0.160 0.160 0.>6o 0.160 0.160 0,160 

Totial milieu 0,504 0,528 0.560 0,536 0.52S O.S36 0,444 0,4J4 0,480 0,$68 0,568 

Overige 

Ruimtegebruik O.J43 0,54i 0,514 0.514 o.34i 0,514 0,343 0.343 0.343 0.514 O.SI4 

Winningen van derden OMi o.m 0,143 0.H5 0.143 0.I4Ï 0.143 0.143 0,143 0,114 0.114 

Totaal overige 0,486 0,486 0.657 0,6S7 0,4SG 0,657 0,486 0,486 0,486 0,619 0.615 

Bedrijfsmatige 

Kosten 0.280 0,560 o,4io 0.140 0,280 0,560 0.280 0,280 0.140 0.560 0.5 60 

Andere OjBo o.lBO o,iSo 0.060 0.060 0.06O 0.180 0.120 0,060 0.180 0,180 

Totaal bedrijfsmatige o,4G0 0,740 0,600 0,200 0,340 0,620 0,460 0,400 0,200 0,740 0,740 

Duurzaamheid 

Duurzaam beschikbaar grondwater 0,400 0.400 o.joo O.JOO 0,400 0,000 0,300 0,000 0.100 0,400 0,400 

Verdroging O.iiS 0.126 0,150 0,162 Q.126 0.162 0,108 0.108 0,150 0.126 0.126 

Overige criteria 0.160 0,160 0,160 0.160 o,t6o 0,160 0,160 0.160 0,160 0,160 0.160 

T o U i l duurzaamheid 0,698 0,G8Ë 0,610 0.622 0.686 a,]22 0,568 0,268 0,410 0,686 0,686 

Door de slechtst scorende aspecten zwaarder mee te laten wegen wordt, zoals kon worden verwacht, een groter 

verschil gecreëerd tussen het best en slechtst scorende alternatief. Alternatief 3 blijft ook bij deze gewichtenset hoog 

scoren. Alternatieven 10 en 11 scoren weer in de bovenste regionen. Met name voor het aspect milieu vindt een grote 

verandering In rangschikking plaats, waarbij met name alternatief 1 terrein verliest. 

7.3 GEWICHTENSET 4 
Bij deze gewichtenset is per hoofdaspect de nadruk, ten opzichte van gewichtenset 1, verlegd naar de minder zwaarwe

gende aspecten. Bij de milieuaspecten heeft natuur een lager gewicht gekregen dan hydrologie. Bij de overige aspec

ten heeft 'winningen van derden' een groter gewicht gekregen dan 'ruimtegebruik". Bij 'bedrijfsmatige aspecten' zijn 

de kosten ondergeschikt gemaakt aan 'andere (subjectieve criteria)' en bij het aspect duurzaamheid is duurzaam 

beschikbaar grondwater ondergeschikt gemaakt aan verdroging. 

Hierbij valt op dat ook bij deze gewichtenset alternatief J, voor alle onderscheiden aspecten behalve de milieuaspec

ten, hoog scoort. 
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Tabel ii Score volgeni gtwictitenset 4 

Hoofd »peaen Altl Alt 2 Alt 3 Alt 4 AltS Alt E Alt 7 AltS Alt 9 A l t 10 Al t I I 

Milieu 

Hydro log ie 0,070 0,070 0,070 0,050 0 ,040 0.050 0.070 0,060 0 ,040 0,070 0,070 

Natuur 0,U5 0,IJO 0,146 0,141 0,137 0,141 0,119 0.119 o,m 0,130 0.130 

Landschap 0,340 0,256 0.224 0.256 0.272 0,208 0.144 0.144 0,192 0,272 0,272 

Bodem en grondw. i terverontre in le ingen O.OéO 0,060 0,060 0,060 0,100 0.060 0 .040 0 ,040 0,060 0 ,060 0.060 

Energie en g ronds to f fenverb ru ik 0,160 0,160 0, l6o 0.160 0.160 0,160 0,160 0,160 0,160 0.160 0,160 

To taa l m i l i e u 0,6É5 0,É76 0,660 0,667 0,709 0,619 0,533 0,523 0,S9S 0,692 0,692 

Overige 

Ruimtegebru ik a,o86 0.0S6 0,094 0,094 0,086 0,094 0,086 0,086 0,086 0 ,094 0,094 

Winn ingen van derden 0,857 0,857 O.S57 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857 0,857 0,686 0,686 

Totaal overige 0 . 9 4 i 0.943 0.9S1 0.951 0,943 0.95" 0.943 0.943 0,943 0,780 0.780 

Bedrijfsmatige 

Kosten 0.120 0,240 0,180 0,060 0,120 0,240 0,120 0,120 0,060 0,340 0,240 

Andere 0,J78 0,J92 0.J92 0,508 0,364 0,266 0,308 0,280 0,294 0,393 0,420 

Totaal bedrijfsmatige 0 ,498 0,631 0,572 0,368 0 ,484 0,506 0,41a 0 ,400 0.354 0,632 0,660 

Duurzaamheid 

DuuT jaam beschikbaar g i o n d w a t e i 0,152 0,152 0,144 0,128 0,138 0,104 0,136 0,104 0,104 0,152 0,153 

Verdroging 0 ,404 0,390 0,437 0,424 0,410 0,424 0,356 0,358 0,428 0,390 0,390 

Overige ct l ler la 0,160 0,160 o,;6o 0,160 0,160 0.160 0,150 0,160 0,160 0,160 0,160 

Totaal duur iaamheld 0,7t6 0,702 0,741 0,712 0,698 0,688 0.652 0,622 0.692 0 .701 0.702 

7.4 CONCLUSIE 
In tabel u is de onderlinge volgorde van de alternatieven als gevolg van de verschillentie gewichtensets opgenomen. 

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat alternatief 3, ondanks relatief grote veranderingen in de 

onderlinge gewichtverdeling, vaak in de hoogste regionen blijft scoren. Alternatief 5 scoort vaak hoog voor het aspect 

milieu, terwijl alternatieven 10 en 11 eveneens vaak bij de eerste vijf scoren, hoewel bij een aantal gewichtensets deze 

alternatieven voor aspect 'overige' vet weg kan zakken. Alternatieven 1 en 3 scoren voor veel van de gewichtensets 

hoog voor de aspecten milieu en duurzaamheid. 

Tabel 12 Onderirnge volgorde olternatltven 61/ versffilllende gewichtensets 

Volgorde score bij gewichtenfet 1 

Milieu 

Al t 5 0 .709 

A i t 3 0.693 

A l t 10 0 .686 

A l t 11 0.6S6 

Alt 4 0.681 

Alt 1 0 ,680 

Alt 2 0,678 

Alt 6 0,656 

AU 9 0,641 

A l t 7 0,579 

A l t S 0.S71 

Overige 

Alt ï 0,709 

Alt 4 

Alt 6 

Alt 10 

A lm 

Alt l 

Alt 2 

AU 5 

Alt 7 

Alt 8 

Alt 9 

0,709 

0,709 

0,680 

0,680 

0-657 

0.657 

0,657 

0,657 

0,657 

0.657 

Bedrijfsmatige 

A lm 

Alt 2 

AU 10 

Alt 6 

AU 3 

A k i 

AU 5 

Alt 7 

AltS 

Alt 4 

Alt 9 

0.740 

0,728 

0.728 

0.674 

0,588 

0,442 

0,436 

0,412 

0,400 

0,272 

0.2 66 

Duureaamheld 

Alt 3 

Alt l 

Alt 10 

Alt 2 

Alm 

AU 7 

AU 4 

AU 5 

AltS 

Ait 9 

Alt 8 

0,731 

0,726 

0,719 

0,719 

o.7'9 

0,666 

0,652 

0.63Ï 

0,Gi6 

0,606 

0,595 



Oevoeligheldsanalyse 

Volgerst icorts bij 

Mllteu 

gewichtenset} 

Overig 

Alt 10 

AU H 

AltJ 

All 4 

Alt 6 

Alt 2 

Alt 5 

Al t ! 

Alt 9 

Alt 7 

Alt 8 

0,568 

0,568 

0,560 

0,536 

0,536 

0,528 

0,528 

0.504 

0,480 

0,444 

0.424 

AltJ 

Alt 4 

Alt 6 

AU 10 

Alt n 

Alt 1 

Alt 2 

Alt 5 

Alt 7 

Alt 8 

Alt 9 

0.657 

0,657 

0,657 

0,629 

0,629 

0,486 

0,486 

0,436 

0,486 

0,486 

0,486 

Bedrijfsmatig 

Alt 2 

Alt 10 

Alt1T 

Alt 6 

A l t i 

A l t l 

Alt 7 

Alt 8 

AU 5 

Alt 4 

Alt 9 

0.740 

0.740 

0.740 

• ,62a 

0,600 

0,460 

0.460 

0,400 

0,i40 

0,200 

0.200 

Duurzaamheid 

0.698 Alt I 

Alt 10 

Alt 2 

Alt 5 

AU 11 

AU 4 

AU} 

Alt 7 

Alt 9 

Alt 6 

Alt 8 

0.686 

0,686 

0,686 

0.686 

0.622 

0.610 

0.568 

0,410 

0,322 

0,268 

Volgorde jcores bij gfulchtentet 2 

Milieu Overig Bedrijfsmatig Duurzaam hei d 

AU 5 

AUl 

Alt 2 

AU 10 

AU 11 

Alt 3 

Alt 4 

AU 6 

AU 9 

Alt 7 

A U S 

0.727 

0,695 

0.690 

0,690 

0,690 

0,686 

0,661 

0,631 

0,613 

0,579 

0.559 

Alt 3 

Alt 4 

Alt 6 

Alt 2 

Alt 5 

Alt 7 

Alt 8 

Alt 9 

AUl 

Alt 10 

Alt 11 

0,794 

0,794 

0.794 

0,762 

0,762 

0,762 

0,762 

0,762 

0,762 

0,698 

0.698 

Alt 11 

Alt 2 

Alt 10 

Alt 6 

AU 3 

AU 5 

AUl 

Alt 7 

Alt 8 

AU 4 

AU 9 

0,688 

0,663 

0,663 

0,625 

0,588 

0.46Ï 

0,450 

0,438 

0,425 

0.Ï50 

0.Ï50 

AU 3 

Alt r 

Alt 10 

Alt 2 

Alt 11 

Alt 4 

Alt 5 

Alt 7 

Alt 9 

AU 6 

AU 8 

0,750 

0,745 

0,737 

0.737 

0.737 

0.716 

0.708 

0,691 

0,678 

0,675 

0,639 

Volgorde scores bij gewichtenset 4 

Milieu Overig Sedrijfs matig Duurzaamheid 

AU 5 

Alt 10 

Alt 11 

AU 2 

AU 4 

A l t l 

Alt 3 

AU 6 

Alt 9 

Alt 7 

Alt 8 

0.709 

0,692 

0,692 

0,676 

0,667 

0,665 

0,660 

0.619 

0.595 

0.5Ï3 

0.523 

Alt 3 

AU 4 

Alt 6 

Alt 2 

AU 5 

Alt 7 

Alt 8 

AU 9 

Alt l 

Alt 10 

AU 11 

0,951 

0,951 

0.951 

0,943 

0.943 

0,943 

0.94Ï 

0.94Ï 

0,943 

0,730 

0.780 

AU 11 

Alt 2 

Alt 10 

Alt 3 

Alt 6 

Alt 1 

Alt 5 

Alt 7 

Alt 8 

All 4 

AU 9 

0.660 

0,632 

0.632 

0,57! 

0,506 

0.498 

0,484 

0,428 

0,400 

0,368 

0.354 

Alt 3 

Al t l 

Alt 4 

AU 10 

Alt 2 

AU 11 

AU 5 

Alt 9 

Alt 6 

AU 7 

AUS 

0.741 

0.716 

0.712 

0.702 

0.702 

0.702 

0.69 S 

0.692 

0.688 

0.652 

0.622 

Een relatief grote verschuiving van de gewichtsverdeling binnen de subaspecten heeft weinig effect op de etndscores. 

Dat is op zich niet verwonderiijk gezien de mate waarin de gewichten van deze subaspecten 'Ingenesteld' zijn. 

De aiternatieven Béng scoren, ongeacht de toegepaste gewichtenset, vaak als siechtste. 
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BEGRIPPENLIJST 

Activiteit 

Fysieke handeling van de mens die een feitelijke invloed op het milieu heeft 

Advies Cmer 

Aanbevelingen voot de specifieke richtlijnen ten behoeve van het Qp te stellen MER door de commissie MER 

Alternatief 

Een zodanige combinatie van onttrekkingen, dat voorzien kan worden in de gewenste vervangende productiecapaci

teit van drinkwater 

AMK 

Archeologische Monumentenkaart 

Autonome ontwikkeling 

Op zichzelf staande ontwikkeling welke plaatsvindt ais de voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd 

Compenserende maatregel 

Een maatregel die opweegt tegen de omvang van het effect 

Debiet 

Het vloeistofvolume dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt 

Duurzaamheid van een grondwaterwinnlng 

Die hoeveelheid water die jaarlijks, en volgens verwachting van alle betrokken partijen, in harmonie met de andere 

belangen kan worden onttrokken. 

Ecologie 

De wetenschap van de betrekkingen tussen organismen en hun milieu 

Flux 

Het volume water dat per tijdseenheid door een gedefinieerde doorsnede stroomt 

Frutisch vlak 

Water in de verzadigde zone met een vrije grondwaterspiegel 

Ceohydrologie 

Wetenschap die het grondwater onderzoekt 

Ceomorfotogie 

Betrekking hebbend op de oppervlakte en de gedaante van het aardoppervlak 

CMC 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

CLC 

Gemiddeld laagste grondwaterstand 



HYDRON m^ 
MIdden-Ntderland 

Grondwater 

Water beneden de het grondoppervlak, meestal beperkt tot water beneden de grondwaterspiegel' 

Grondwaterbeschermingsgebied 

Dit is het gebied (ongeveer) gelijk aan de Z5-jaarsverblijftijdzone (rond een grondwaterwinplaats ten behoeve van de 

openbare drinkwatervoorziening), dal is vastgelegd in het miireubeleidsplan en het streekplan en waarvoor krachtens 

de Provinciale milieuverordening (milieubeschermingsgebied) een bijzondere regeling geldt, In hel gebied Is een 

aantal beperkingen ten aanzien van het gebruik van de bodem en de handelingen op de bodem vastgelegd. De rege

ling is verankerd in de Wet bodembescherming. 

IKAW 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

Infiltratie 

Binnentreden van water in de bodem; naar beneden gerichte waterbeweging 

Kwel 

Opwaarts gerichte grondwaterstroming 

Maatlat 

Een maatlat is de schaal waarop de waarden van effecten zijn uitgezet 

Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) 

Het MMA is het alternatief waarbij én het gestelde doel én de beste bescherming van hel milieu wordt bereikt 

MER 

Milieu-effectrappoft 

m.e.r. 

Milieu-effectrapportage 

Milieu 

Het geheel van en de relaties tussen water, bodem, lucht, mensen, planten, dieren en goederen 

Mitigerende maatregel 

Een maatregel die tot doel heeft de omvang van het effect te beperken. 

Multicriteria analyse 

Methode om alternatieven met elkaar te vergelijken op grond van verschillende beoordelingscriteria 

Natuurgebied 

Een gebied met duidelijke natuur- en landschapswaarden die in hun planologische functie-aanduiding (mede) Cot 

uiting komen 

Nulalternatief 

Bi) het nulalternatief wordt ervan uitgegaan dat de voorgenomen activiteit niet doorgaat. De autonome ontwikkelin

gen in het gebied maken onderdeel uit van het nulalternatief 

B 



Begrippenlijst 

B 

OEOI 

Oeverfiltraatwaterwinning en Drepinfrllratie 

Referentiesituatie 

Dit is de situatie waarmee de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit worden vergeleken. 

Standaardisatie 

Score van effecten tussen O en i 

Verdroging 

Schade aan natuur als gevolg van zowel directe effecten door vochttekort als indirecte effecten door toegenomen 

mineralisatie en verandering In de invloed van kwel 

Voorkeursalternatief (VA) 

Het alternatief wart de voorkeur heeft van de initiatiefnemer 

Waterwingebied 

Deze zone binnen het grondwaterbeschermingsgebied omvat de winputten en de directe omgeving daarvan. 

Het grondwater heeft vanaf de grens van dit gebied minimaal zestig dagen nodig om de pompputten te bereiken. 

Binnen dit gebied moet elk risico van verontreiniging worden voorkomen. De bescherming zal hier dus strenger en 

uitgebreider zijn dan in het grondwaterbeschermingsgebied. 

Zetting 

Bodemdaling ten gevolge van grondwaterstandsverlaging of externe belasting 



BIJLAGE 7 OVERZICHT EFFECTEN (RUW SCORES) 

HYDRON 
MIdden-Nedecland 

Oofewoftn, rum nfuftottn ptr Oipeet, per gtMmotfef 
Etnhald Hoofdaspect 

M H I t u j i p t c t t n 
Hydiologir 

Dtelnpta S u b w p w t A l t 1 A l t 1 A l t i A l t 4 A l t S Alt 6 A l t 7 A l t 8 Alt ) A l t 10 A h ï ï 

Wlj j iglng gnrvkwal, d l tp 
Vttanderlng z o n / b r a l 

30,>S0 >50 20,>5O 20 l o . ' s o 20 >5n 25-'5o 20 >50 >50 

Aantasting PEHS en vSiH verdroging 
kant o kl ilsico ö~ o kl Fisico o 

Natuur 

Effecten op soorten FF 
t n V & H 

tfergiaving leal locaties 
vergravlng aanleg 
leidingen 

159 15? 56 42 136 208 413 3iP 44 '32 226 
zie baïlsrapport ecologie 
i l e bailsrapport ecologie 

verdroging planten 
verdroging vogels 

aantal 
aantal 

verdroging amflbiën 
24 

verdroging fepileleif" 
aantal 
aantal 

verdroging vissen 

verdroging vlinders 
e.a. ongewenielden 
verdroging loogdler^ïT 

veigraving planten 
aantal 
aantal 

yetgraving vogels 
vergravlng amflbiën" 

aantal 
aantal 

jB 52 138 S2 40 39 140 }9 j j 

vergravlng reptlelerT 
vergravlng vissen 

aantal 
aantal 

vergravlng vlinders 
e.a. ongewervelden 

aantal 

vergravlng loogdleren 
lolaal V<H 

aantal 
aam al 

Effecten op 
ter re i t ' lKhe veg 

aantasting gevoelige 
Una lgn 

"FT 
_ 6 _ _ 7 _ _ 5 _ _ 6 _ _ 1 5 _ 

zie basisrapport ecologie 

aantasting zeer 
gevoelige una lg rw 
aantasting 
gevoelige tJnat t i m 

T T 

zie basisrapport ecologie 

zie basisrappon ecologie 

aantai l lng zeei 
gevoelige Unal f l m 
effecten op ecologiscbe 
soa ng roepen 

na ïiebasisrappörTëcoiogie 

aantal i le basisrapport ecologie 

Aantasting aquatlsche 
vegetaties 

ha i i e basisrapport ecologie 

landschap landschapswaarde UI tbr/nieuw l / l 1/2 >/2 2/i V' i/o V' V' Vo 1/3 ' /3 
Archeologische waarden Waarde/IKAW — ~- — - -
Cultuuihlstoiisclie objecten Aantal/waarde 0 0 2/3 Vo 0 66/34 67/40 116/62 16 /n 0 0 
Aanl js i lng asrdw. Waarden Kwal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bodem en grondwalerve/Dril reinigingen Aantal 3 4 4 3 0 3 6 6 1 4 4 
Énergie en grond Chemlcatlëngebrulk k g / m ' n.o. 
stof frnverbrulft EneiRleverbruik k w h / m ' 0,024 0,025 0.025 0,025 0,025 0.022 0,026 0.028 0.024 0.025 O.037 

Waierver&rulk m ' / m ' n.o. 
Afvalproduct Ie kfj/mt n.o. 

OvEri|e aspecten 
londboUH landbouwopbrengstwljzlgingen dh»o,2m 0,06 0,06 0.06 0,0é o.t 0.! 0,1 0,12 0.1 0.06 0.06 
Rulmtegebiulk Rulintegebrulk op de locatie ha n.o. n.o. n,o. n.o. n.o. n.o. n,o. n.o. n.o. n.o. n.o. 

Ruimtebeslag lei dingt rat i km 16.1 iS.S '3.5 11 20,6 5.7 18.7 16.5 15.7 9 9 
Beperking grw bescherming ha 1001 I1S5 945 930 1480 490 53S 3'0 119^ '235 1110 

Winningen 
vort derden 

Binnen invloedsgebied aantal 0 0 0 0 0 0 • 0 0 3 4 

B t d r ^ m a t l n M p e c t i n 
i ro /m ' Kosten 0.69 o.}8 0.53 0.86 0.51 0.45 o.g o,g] 0,94 0.35 0.35 

Andere Ruvnwalerkwaittelt Jaien 3 
Bode m-en gnvveinnlr. 
Spreiding 

aantal 
ordinaal 

Kosten risico leidingen ordinaal 
Grondverwerving 
Fasering 

ordinaal 
ordinaal 

Bestu u ril) k/l uridisch 
Bereikbaarheid 

ordinaal 
ordinaal 

Ouutiaamlield 
X 

Duunaont 
grondwater 
beschik boor 

Flmverandering diepe WVP 
Flmverandering top iy i teem 
Qntvilkkeltng diepe waterkwaliteit" 

naar bepompi 7,5 7,3 8 8.2 7.5 44 7,7 29.6 Ja,8 7.1 7-1 

% 2,9 3,2 3.2 2.9 2.8 2.8 3.6 J,6 3.1 3.4 3.3 
)aten 2D,>50 >in 20,'50 

Invloed op zoet-brak grensvlak 
Schaaleffect 

risico op 
20 J0,>50 20 
O kl risico Ö~ 

>50 15->50 20 >50 
o o kl risico o 

>50 

46,5 6.5 46.7 76,8 22.9 4"-8 548.6 65; 92.6 93,5 119,3 
Verdn3jJng Aantasting PÉHS en V&H zie milieuaspect natuui 

Effecten op soorten Ff en H&V zie rnIIIeuaspect natuur 
Ettecten op soorten FF en H8.V zie milieuaspect natuui 
Aantasting aquatlsche vegetaties zie milieuaspect natuur 

Overige criteria Chemicaliingebruik k|Vm> n.o, n.O- n.o. n.o. n.o. n 0. n.o, n.o. n.o. n.o. n.o. 
Enefgieverbrulh kwh/m) 0.024 0.025 0.025 0015 00^5 0.022 0.026 o.oiB O.0J4 0.025 0.027 
Watervetbruik m ' / f n ' n.o. n.o. n.o. n.o. n.o. n.o. n.o, n.o. n.o. n.o. n.o. 
Afvaiproduaic k s / m l n.o. n.o, n.o. n.o. n.o. n.o. n,o, n,o, n,o. n.o. n.o. 



BIJLAGE 2 SCORE-TABELLEN GEWICHTENSET 1 

Score-tabellen gewlchtenset 1 

Deelaspecten A l t i Alt 3 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7 Alt 8 Ah 9 Ah 10 Ah 11 

Hyótalogie 

Wijziging grwkwal. diep 0.3 0,3 0.3 0.1 0.1 0,1 0.3 0,2 0.1 0.3 0.3 
Verandering zoet/brak 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0,4 0,4 0,4 0.3 0.4 0.4 

Totaal 0.7 0.7 0,7 0.5 0,4 0.5 0,7 0,6 0,4 0.7 0,7 

Natuur 

Aantasting PEHS en V&H 0,22 0,2 O.ï 0.2 0.23 0.22 0.2 0.2 0.22 0.2 0.2 

Effecten op soorten FF en V&H 0.21 0.3 0.23 0.21 0.2 0.21 0,19 0,2 0,2 0.2 0,2 

Effecten op terrestrische veg. 0,1 0.1 0,15 o.is 0,1 0.13 0.1 0,1 0,15 0,1 0,1 

Aantasting aquatische vegetaties 0,15 0,15 0,15 o.is 0.15 0,15 0,1 0,1 0.15 0,15 0.15 

Totaal 0,67 0,65 o,7ï 0,71 0,6S 0.71 0.59^ 0,6 0,71 0.65 0,65 

Landschap 

Landschapswaarde 0,12 0.08 0,08 o,u 0.12 0.16 0.08 0,08 0.16 0,04 o,U4 

Archeologische waarden 0,08 0,16 0,16 0.16 • .16 O.IÉ 0,03 0,08 • .08 0,24 0.24 

Cultuurhistorische objecten 0.2 0.2 0,12 0,16 0.2 0 0 0 0,04 0.2 0.2 

Aantasting aardw. Waaiden 0.2 0.2 0,2 0,2 0.2 0.2 0,2 0,2 0,2 0.2 0.2 

Totaal 0.6 0.64 0.56 0.64 0,68 0.52 0.36 0.36 0.48 0.68 0,68 

Energie en grondstoffen gebruik 

0.48 0.68 

Chemicaliëngebtuik 0.32 0,32 0,32 0,32 0.32 0.32 D.Ï2 0.J2 0,32 0.32 0.32 

Energieverbruik 0,16 0,16 0.J6 0.16 0.16 0,16 0,16 0.16 0.16 O.IË 0.16 

Waterverbruik 0.08 O.oS O.oS o.oe 0.08 0.08 0,08 0,08 0,08 O.OB 0.08 

Afvalproduciie 0.Z4 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0.24 0,24 0,24 

Totaal 0,8 0,8 0,8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0.8 0,8 

Ru/mtegebruik 

Ruimtegebruik op de locatie 0.24 0.24 0.24 0.24 0,24 0.24 0.24 0,24 0,24 0,24 0.24 

Ruimtebeslag leidingtracé 0,12 0.12 0,18 0,18 0.12 0,18 0,12 0.12 0.12 0,18 0.18 

Beperking grw bescherming 0.24 0,24 0,24 0,24 0.24 0,24 0.24 0.24 0,24 0,24 0.24 

Totaal 0,6 0,6 0,66 0,66 0,6 0,66 0,6 0,6 0.6 0,66 0,66 

Bedri/fsmotrge deelaspecten 

0,66 

Ruwwaterkwallteit 0,12 0,12 0.12 0,04 0,04 0,04 0,12 0,08 0,04 0,12 0,12 

Bodem-en grwverontr. 0.06 0,06 0,06 0,06 0,03 0.06 0,04 0.04 0,06 0.06 0.06 

Spreiding 0.16 0,16 0,08 0,04 0,16 0 0 0 0 0.16 0.16 

Kostenrisico leidingen 0.04 0.08 0.08 0.04 0.08 0 0,0B 0.08 0.04 0,03 0,08 

Grondverwerving 0,04 0,02 0,06 0,Q6 0,04 O.oS 0.04 0,04 0.08 0,02 0,02 

Fasering 0.08 0,08 •.•3 0,08 0.08 0,04 0.08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Bestuurlijk/juridisch 0 0 0.04 0.08 0 0.08 0,04 0.04 O.oS 0 0,04 

Bereikbaarheid 0.04 0,04 0,04 0.04 0.04 0.08 0,04 0,04 0,04 0.04 0.04 

Totaal 0,54 0,56 0,56 0,44 0,51 0,38 0.44 0,4 0,43 0,56 0,6 

Duu'zaom bgscblkbaar grondwoier 

f luxveranderlng diepe WVP 0,08 0,08 0.06 0.06 0,08 0 0.06 0 0.02 0,08 0,08 

Fiuxverandering topsysieem 0.16 0,16 0,16 0,16 0.16 0.16 0,16 0,16 0,16 0,16 Q,l6 

Ontwikkel ing diepe waterktvalltelt 0,18 0.18 0.18 0,06 0,06 0,06 0,18 0,12 0.06 0,18 0,lS 

Invloed op zoel-brak grensvlak 0,16 0,16 0.16 0.16 0,12 0,16 0,16 0.16 0,12 • .16 0,16 

Schaaleffect 0,16 0,16 0,16 0.16 0.16 0,16 0.12 0,12 0.)6 0.16 0.16 

Totaal 0,74 0,74 0,71 0,6 0,58 0.54 0,68 0.56 0.51 0,74 0,74 
Verdroging 

0.54 0,68 0.56 0.51 0,74 

Aantasting PEHS en VSiH 0,22 Q,2 0,2 0,2 0,23 0,22 0.2 0.2 0.22 0,2 0,2 

Effecten op soorten FF en H8iV 0.21 0,2 0.23 0,21 0.2 0.21 0.19 0.2 0,2 0.2 0,2 

Effecten op soorten FF en HSiV 0.1 0.1 0.15 0,15 0,1 0.15 0.1 0,1 0.15 0,1 0,1 

Aantasting aquatische vegetaties 0.15 0,15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0.15 0,15 0.15 

Totaal 0.67 0,65 0,73 0,71 0,68 0,71 0.59 0,6 0,71 0,65 0,65 

Overige crfierio 

Chemicaliëngebruik 0.3Z 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.Ï2 0.32 0.32 0.32 0.32 

Energieverbruik 0.16 0.16 0.16 0,15 0,16 0.16 • ,16 0,16 0.16 0.16 0,16 

Waterverbruik O.OB 0.08 0.08 0.08 0,08 0,0a o,oS O.oS O.oS 0.08 0,08 

Atval productie 0,24 0,24 0,24 0,24 0.24 0.24 0,34 0,24 0,24 0.24 0.24 

Totaal 0,8 0,8 O.S 0.8 0,8 0,8 0.8 0,8 0.8 0,8 0,8 



HYDRON 
MlddenSedeiland 

Subas pecten A l t l Alt 3 Alt 3 Alt 4 Alt ; Alt 6 Alt 7 Alt 8 Alt 9 Alt 10 Alt 11 

Aantasting PEMS en V&H 

verdroging 033 0.33 0.33 0,33 0.33 0,33 0,33 0.33 0,33 0.33 0,33 
vergroving real l o o l l e s 0.27 0.2 0,2 0,2 0,33 0,27 O.J 0,2 0,27 0,2 0.2 

vergraving aanleg leidingen 0.27 0.27 0.27 0.27 0,27 0,27 0,27 0.27 0.27 0,27 0.27 

0,B7 0.8 0 ^ 0,8 0.93 0,87 0.8 0,8 0.87 0.8 0,8 

Effecten op soonen f f er iV&H 

0.8 0,8 0.87 0.8 

verdroging planten 0.03 O.OÏ 0,07 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 0,07 0,07 0,07 

verdroging vogels 0,07 0,07 0,07 0,0} 0,07 0,01 0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 

verdroging amfibieën 0,07 0,07 0,07 0,03 0,07 0,03 0.03 0,03 0,03 0,03 0.03 

verdroging reptielen 0,07 0.07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

verdroging vissen 0,07 0,07 0.07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

verdroging vlinders e,3. ongewervelden 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0,07 0,07 0.07 0,07 0,07 0,07 

verdroging zoogdieren 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0.07 0.07 0.07 0,07 

vergraving planten •,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0.07 0,06 0,07 0,07 0.06 • ,06 

vergraving vogels a.04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 O.OJ 0,03 0,03 0,03 

vergraving amfibieën 0,04 0,04 0,06 0,07 0,04 0,07 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

vergraving reptielen 0.06 0.06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 

vergraving vissen a.06 0,06 0,07 0,07 0,04 0,07 0.07 0,07 0,04 0,07 0,07 

vergraving vlinders e.a. ongewervelden 0.06 0.06 0,07 0,07 0,06 0,07 0.07 0,07 0,07 0,07 0.07 

vergraving zoogdieren 0,04 0,04 0,06 0,06 0.04 0,06 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 

o,8ï 0.8 0.9' 0.8J 0,8 0,86 0,77 0.79 0,79 0,8 0,8 

Effecten op teriestilscfie vegetories 

0.8 0.9' 0.8J 0,8 0,86 0,77 0.79 0,79 0,8 

gevoelig en zeer gevoelig Unat grw en flun 0.1 0.1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

effecten op ecologische 5oortgroepen 0,ï 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0.3 0,3 0,4 0.3 0,3 

0.4 0.4 0.6 0,6 0.4 0.5 0,4 0.4 0,6 0,4 0,4 

D 



BIJLAGE 3 GEHANTEERDE GEWICHTENSETS BIJ 
GEVOELIGHEIDSANALYSE 

Cewfchteniet f 

Hoofdaspect Detbspect Rel beling 

deelaspecten 

Gewicht Subupecten Rel gewicht 

lubHpcctcn 

MllleuHpcacn 10 

Hydiologk Wijziging giwkwal. diep 5 1 verdroglrig 1 

Verandering zoet/brak 5 vergravtng real locaties i 

10 vergraving aanleg leidingen i 

Natuur Aantasting PEMS en V&H i.S 4 
Effecten Dp soorten FF en V&H 2.S 
Effecten op leiiesttlsche vcg. 2.S verdroging planten i 

Aantasting aquitlsche vegetaties 2.S verdroging vogels i 

10 verdroging amfibieSn i 

Londschop Landschapswaarde 2 1 verdroging reptielen i 

Atcheo logisch e waarden 4 verdroging vissen 1 

Cultuurhistorische objecten I verdroging vlinders e.a. ongewen/elden 1 

Aantasting aardw. Waarden 1 verdroging zoogdieren i 

10 veigravlng planten i 

Bodem en giondnoirivewnlteinl jingen I vetgraving vogels i jingen I 

vergraving amflbieCn i 

Energie rn grands toffenverbfuJIt ChemkallSngebrulk 4 2 wefgraving fepilelen i 

Energieverbruik 2 vergraving visset) 1 

waterverbruik 1 vergraving vlinders e.a. ongewervelden 1 

Afval productie ) vergraving zoogdieren i 

10 

Overige aipccten 10 

(.oudbouw Landbouwopbrengjiwijzigingen i gevoelig en zeer gevoelig Unat gn* en flux i Landbouwopbrengjiwijzigingen i 
effecten op ecologische soortgroepen i 

Hulfntegebrulli Rülmiegebrijlk op He locaile 3 f 

Ruimtebeslag leidingiracé 

Beperking gnw bescherming 

W/nnIngen van derden Binnen invloedsgebied 

Bcdrifftmatigc aspecten ID 

Kosten T 
Andere Ruwwa ter kwaliteit 1 

Bodem-en giwverontr. 

Spreiding 

Kostenrisico leidingen 

Grondverwerving 

Fasering 

Bestuur ll|k/jurfdlsch 

Bereikbaarheid 

tö 

PiwrmwihiH 10 

Ouunaam btictilkbaai Fluiverandering diepe WVP e 
grondwater Flu «verandering topsysteem 

Ontwikkeling diepe waterkwaliteit 

invloed op zoet-biak grensvlak 

Schaaleffect 

10 

Verdroging Aantasting PEHS en V8>H z.3 1 
Effecten op soorten FF en H&V 2,S 
Effecten op soorten FF eti HfcV J.5 
Aantasting aquatische vegetaties 2.Ï 

Overige ctiterio Chemkalitngebrulk 1 

Eneigieverbiuik 

Waterverbruik 

Afval pioductle 



HYDRON 
Midden-Neder /and 

Ce wJch teniet 2 
Hoofdi ipcct 

Alle aspecten hebben evenredige genie h(verdeling 

Dedaipcct Rel beling 

deelispecten 

C c w k h t Subiipecten Rd gewicht 

MibHpccten 

MilleuMpecten 10 

Hyöiologlt n i j i i g i n g grwkwal . diep 5 1 verdroging l 

Verandering zoel /brak 5 vergraving teal locaties i 

10 vergravingaantegle id ingen i 

Natuui Aantast ing PEHS en V&H 3.5 1 

Effecten op soorten FF en V&H 2.5 
Effecten op tertestrische veg. 2.5 verdroging planten i 

Aantast ing aqu i l l sche vegetaties 2.S verdroging vogels l 

to veidroging amf ibieün 1 

Landichop Landschapswaarde 2.5 X vecdroging reptielen i 

Archeologischewaarden 2.5 verdroging vissen l 

Cultuurhistorische objecten 2.5 verdroging vlinders e.a. ongewervelden i 

Aantast ing aard». Waarden 1.5 verdfoging zoogdieren 1 

10 vergraving planten l 

Bodem en grondwotervefonireln gingen 1 vergraving vogels 1 gingen 1 

vergraving amflbieSn i 

energie rn giondstoffemiibiulk CherTikaliëngebfutk 2.5 1 vergraving reptielen i 

Energieverbruik 2,5 vergraving vissen 1 

Waterverbruik 2,5 vergraving vlinders e.a. ongewervelden i 

Afvalproductle 2.5 vetgiaving zoogdieren i 

10 H 

Ov« i i | « aipccten 10 

Landbouw L indbouwopbrengstw l j i lg lngen Ï .Ö gevoelig en ïeef gevoelig Unat grw en f i n i L indbouwopbrengstw l j i lg lngen Ï .Ö 
elf eet en op ecologische soortgroepen \ 

Rulmtfgfbiulk Ruimtegebruik op de locatie 3.3J hii 

Andere 

Ruimtebeslag leidlngtracé 3.3J 
Beperking grw bescherming 3.BB 

10 

Winningen van derden Binnen Invloedsgebied J.31 

Bedrijfsmatige aipecten 10 

Kosten f 
Huwwaterkwall tett 1.25 
Bodem-en gnwverontr. 1.2S 

Spreiding U 5 
Kostenrislco leidingen 1.25 

Ctondvenwerving 1,25 
Fasering 

Bestuurli|k/]uTidisch 1,25 

Bereikbaarheid 1.25 

DuuriMfnhcId 10 

Duuriaam beschikbaar 

giondwotCJ 

Veidioglng 

Fiuivetanderlng diepe WVP } . » 
Flu«verandering topsysleem 

Ontwikkel ing diepe waterkwal i te i t 

Invloed op zoet-brak grensvlak 

Schaaleffect 

Aantast ing PEHS en V&H 

Effecten op soorten FF 

l,S 1.J3 
enHSiV 2,5 

Effecten op soorten FF en H&V 2,5 
Aantast ing aquatlsche vegetaties 2,5 

Overige criterlo ChemlcaliSngebruik 2,5 i.n 
Energieverbruik 2.5 
Waterverbruik 2.5 
Afval product Ie 2.5 



Bijlage 3 Gehanteerde gewichtensets bij gevoeligheidsanalyse 

Ccwfch teniet j Elk slechist scorende deel- en subaspecl hebben het zwaarste gewicht gekregen 

Hoofdaspect DeciHpect Rel belang 

deelaspecten 

Gewicht 

10 

Subaspecten Rel gewricht 

subaspecten 

Milieuaspecten 

Gewicht 

10 

Subaspecten 

Hydiologie wijziging gtwkwal, diep 10 1 verdroging 0 

Verandering zoet/brak 0 Vergraving real locaties 0 

10 vergraving aanleg leidingen l 
Natuur Aantasting PEHS en V&H 

Effecten op soorten FF en V&H 

Effecten op teTrestrische veg. 

Aantasting aquatlsthe vegetaties 

vetd'Oging planten 

veriliaging vogels 

verdioging amf Iblein 

Undschop Landschapswaaide verilTOging reptielen 

Archeologische waarden verdroging vissen 

Cultuurhistorische objecten verdroging vlinders e.a. ongewen/elden O 

Aantasting aardw. Waarden verdroging zoogdieren 

Bodem en grondwotrrveionirelnigfngen 

vergiaving planten 

verguving vogels 

vergraving amflbleên 

Eneigjeen gfondstoffenvnbfuik 

RuJmtegebiulh 

Andcrt 

Chemicallêngebrulk 1.5 1 vergraving reptielen D 

Energieverbruik 1.5 vergraving vissen • 
Waterverbruik 1.5 vergraving vlinders e.a. ongewenelden • 
Afval product Ie 2.S vergraving zoogdieren 0 

10 n 
Overige aspecten 10 

tondbouw Landbouwopbrengstwl)zlglngen 1 gevoelig en zeer gevoelig Unai grw en t lu i i 

effecten op ecologische soortgroepen o 

Rjlmtegebruik op de locatie 

Ruimtebeslag leidingtracé 

Beperking gr» bescherming 

Winningen von derden Binnen invloedsgebied 1 

Bcdriifimatlge aspecten 10 

Kosten 7 
Ruwwaterkwaliteit 10 

Bodem-en grwveiontt. 

Spieiding 

Kostenrislco leidingen 

Grondverwerving 

Fasering 

Bestuurlijk/juridisch 

Bereikbaarheid 

Duunaamhcld 10 

Duofzoom beschIkboDf 

grandwoter 

Fluiveranderlng diepe WVP 

fluxverandering topsysieem 
10 

Ontwikkeling diepe waterkwaliteit 

Invloed op zoet-brak grensvlak 

Schaaleffect 

10 

Verdroging Aantasting PEHS en V&H 

Effecten op soorten ff en HSiV 

Effecten op soorten f F en H&V 

Aantasting aquatlsche vegetaties 

Overige criterlo Chemlcalléngebrulk 1.5 
Energieverbruik 1.5 
Waterverbruik 1.5 
Afval product Ie 1.5 

10 



HYDRON 
Midden-Nederland 

Cewlchttnset 4 Cekt^en p» hnotdaipea: natuur Ijagste gewicht. wInIngen van derden waarste gewlchl, koilen/andere omgedrajid, verdroging minder bflangrijk 

Hoofdiipcït •eeiispcct Rel beling 

deelaspecten 

Gewicht Subaspecten Rel gewicht 

subaspecten 

Mliicujtpccten 10 

Hydfologle Wliilglnggrwkwil. diep 5 I verdioging 1 

Verandering ia et/brak S vergravlng real iocalles 1 

10 wrgravlng aanleg leidingen 1 

Natuui Aantasting PEHS en V&H ï.5 
ttfecten op soorten f F en V&H 1.5 
Effecten op terresHlsche veg. 1.5 verdroging planten 

Aantasting aquatlsche vegetaties 1.5 verdroging vogels 

veidroging amflBleén 

Landsc'iap Landschapswaarde veidroging reptielen 

Atcheologische waarden veidroging vissen 

Cultuurhistorische ob|ecten 

Aantasting aardw. Wa,irclni 

veidroging vlinders e.a. ongewerveiden 

verdroging zoogdieren 

10 vergravlng planten I 

Bodem en gtondwoterveronrrelnlglngen 1 vergravlng vogels 1 1 

vergravlng amflfieên 1 

Energie en grondstoffenverbruik Chemicail(fngebruJI( vergravlng lepiiclen 

Bulmtegeörulli 

Duunaamheld 

Duurioom beschltbodi 

grondwolfi 

Energieverbruik vergravlng vissen 

Waterverbruik vergravlng vlinders e.a. ongewerveiden 

Afvalproductle vetgraving loogd leien 

10 "4 
Overige aspecten 10 

landbouw Landbonwopbrengstwijiiglngen 1 gevoelig en zeer gevoelig Unat gtw en flux 1 Landbonwopbrengstwijiiglngen 1 
effecten op ecologische soortgroepen 1 

Ruimtegebruik op de locatie 

Ruimtebeslag leidingtracé 

Beperking grw bescherming 

10 

KVIrinlngrn von derden Binnen invloed^gebied € 

Bedrijfsmatige atpe<ten 10 

Kosten I 
Andere Ruwwaierkwailteli 2 7 

Bodem-en grwverontt. 1 

Spreiding 2 

Kostenrisico leidingen 1 

Grondverwerving t 

Fasering ! 
Sestuuriijk/luiidisch 1 

Bfreikbaaiheid 1 

to 

10 
Fluiverarderlng diepe WVP 2 

Fiuxveranderlng topsysteem ;• 

Ontwikkeling diepe waterkwaliteit 2 

Invloed op zoet-brak grensvlak 

Schaaieftect 

Verdroging Aantasting PEHS en V&H i 5 _ 

Effecten op soorten Ff en H&V 2.5 

Effecten op soorten Ff en HiV 2.S 
Aantisting aquatische vegetaties 2,5 

Overige (riterio Chemkaiiïngebrulk 

Eneigieveibiuik 

Waterverbruik 

Afvalproductle 



BIJLAGE 4 SCORETABEL NA MITIGERENDE MAATREGELEN 7 

Hooldispect DcciMpMt Sub*)p<ct A h i A K l AK3 Alt4 AhS Mtt M t 7 Ah 8 Ut 9 AK lO A K 11 
Uil l ïui i iwctcn 

Hydrolog/c wlj i lRinfj Rmvkwal, diep -1 - I -1 •4 -4 -4 -2 -i -4 -1 -1 
Veisndering lOet/brak -1 -1 -1 •1 - ] -1 -1 -1 -2 -1 -1 

Hotuui Aantasting PEHS en V&H verdroRlrig • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

irergravlne leal loc^ifes 0 -1 -1 •1 0 0 -1 • ! D -1 -1 
verjtiavin^ anltg leidingen 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 
verdiORing planten -a -2 D -2 •2 0 •2 •1 0 0 0 
vet droging vogels 0 0 • -2 0 -1 -1 '2 -3 -1 -1 
verdroging ^rnflblefn 0 0 0 •2 0 -2 •1 •2 -2 - i -1 
verdroging teptleien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
verdroging vissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
verdroging vlinders 
e.a. ongewerveld er 

0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

verdroging i oogdie ren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
vergraving p i j n e n 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
vergraving vogels -1 •2 •2 -1 •2 -1 •2 •7 •2 •2 -! 
veigraving amflbleïn 0 D 0 0 • 0 0 0 0 0 0 

vergraving reptielen 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 
vergraving vissen • 0 0 0 0 0 0 0 D 13 0 
vergraving vlinders 

e.a. ongewervelden 

0 0 0 0 D 0 0 0 0 0 Q 

vergraving zoogdieren 

Effecten op terrestrische veg, gevoelig en zeer gevoelig 
Una lg rwen Flut 

Londschop 
Ajnia^r ing aquJtlst l ievegeialles 

effecten op ecologische 

soortgmepen  

Landschjpsivaarde 

Afclieolofiischf waarden 

Culiuu'Mstofische ob)ecten 
Aantasting aardw. Waarden 

-3 -3 

Bodem en gfondivnlervffoncreinlflingw 

ChemlcaliengebrulK Energie en 
grondsrofffnverbruili Energieverbruik 

waterverbruik 

Afvalproduct! e 
Ovtrl ie aipecltn 

landbouw Landbouwopbrenptwljiiglngen n.o. 

BuinHegebrulli Riilmtegebtuik op de lotal ie 

Ruimtebeslag lcldln|jtraee 
Bepe'king giw besclierming 

Winningen von deiden Binnen Invloedsaebled 

»«dri ) f t iMt l | t t i p K M n 
Kosten -4 
Andere Ruwwalerkwalll«lt • 4 •4 -4 

flodem-en grwveionir. 

Spreiding 
KostertrlsicQ leidingen 
Crondvenwenilnj^ 

Fasering 

Bestu IJ r l i |k/ iur idi ich 
Bereikbaarheid 

• 4 * 

-i ±_ 
Duunaamhctd 
Ouu'iaam bescWIiboof Flmverandering diepe WVP 
grondwoter Fluiiveranderlng lopsysteem 

Ontwikkeling diepe waterkwaliteit 

Invloed op zoel-brak grensvlak 
Schaaleffect 

-4 

Wnfioglng Aantasting PEHS en V&H Idem milieuaspect natuur 

Effecten op soorten Ff en H t V idem milleiiaspect natuur 

Effecten op soorten Ff en HScV Mem milieuaspecl natuur 

Aantasting aquatische vegetaties Idem milieuaspect natuur 

Overige crllerlo Chemlcallïngebrulk -1 -1 -r •1 -1 -1 - l '1 1 -1 -1 
Energieverbruik -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

Waterverbruik -1 -1 -1 -1 '1 -1 -1 -1 -r -t 

Afval productie •1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 



HYDRON Ma. 
Ulddrn-Nedeiland 
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