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1.1 Beschrijving van de aalwfaag

Op 22 december 2008 ontvingen wij van Brabant ·Water te 's-Hertogenbosch een aanvraag in het

kader van de Grondwaterwet voor een onttrekkingsvergunning voor een winning van 3 miljoen m 3

perjaar op de winplaats Bedel, uit het diepe watervoerende pakket, gelegen op een diepte van 185
tot 325 meter minus maaiveld.
Naar vervvachting zijn 12 pompputten nodig, deze zullen worden gesitueerd op de kadastrale
percelen Gemeente Budel, Sectie K, nummers 4, 5, 12, 19, 570 en 1247.

De huidige begrenzing van het Waterwingebied blijft ongewijzigd. Bij het stoppen van de
middeldiepe winning en het starten van een diepe winning zal het bestaande

Grondwaterbeschermingsgebied, inclusief de I00 jaarszone, komen te vervallen en worden
vervangen door een boringsvrije zone.

Deze aanvraag maakt onderdeel uit van een optimalisatie van de watervvinningen te Nuland,

Aalsterweg (Eindhoven) en Budd. De verandering betreft een verplaatsing van 3 miljoen m3 per
jaar van Nuland-diep naar Budel-diep en een verplaatsing van 3,5 miljoen m 3 per jaar van Budel

middeldiep naar middeldiep te Aalsterweg/Genneper Parken in Eindhoven.
De aan1eiding voor deze verplaatsing is als voIgt samen te vatten:

@ De huidige diepe winning van rnaximaal 5 miljoen m 3 perjaar te Nuland is niet volledig te

realiseren door de toestroom van brak grondwater. Naast de diepe winning is ook een

vergunning aamvezig voor een middeldiepe winning van 5 miljoen m 3 per jaar te Nuland.

Dit deel van de vergunning zal niet veranderen.

@ De huidige middddiepe winning te Budd heeft een aanzienlijk effect op de te realiseren

natuurdoelen in de natte natuurparel Buulder broek.



Bet handhaven van een grondwaterwinning in deze regio wordt vanuit de

watervoorziening van belang geacht. Een diepe winning te Budel heeft weinig direct effect

op de natte natuurparel.

o In Eindhoven zUn problemen met grondwateroverlast. Vergroting van de middeldiepe

winning zal deze problemen verminderen. Om over voldoende ruimte te beschikken voor

de inrichting van het puttenveld en om eventuele gevolgen voor de natum te verminderen

zal het zwaartepunt van de winning in noordwestelijke richting worden verschoven en

worden gelokaliseerd in Genneper Parken.

De gehele optimalisatie is uitgewerkt in een Milieueffect rapport. Voor de besluitvorming in het

kader van de Grondwaterwet zijn twee vergunningaanvragen ingediend. Naast de onderhavige

aanvraag is er verdeI' een aanvraag ingediend voor een winning van 6 miljoen m 3 perjaar in

Genneper Parken te Eindhoven.

1.3 Huidige vergurmingsituatie

Voor de winplaats Nuland is een vergunning verleend voor een winning van 10 miljoen m 3 per

jaar, waarbij maximaal 5 miljoen m 3 uit het middeldiepe pakket mag worden onttrokken.

Voor de winplaats Budel is vergunning verleend voor een 'winning van 3,5 miljoen m 3 perjaar uit

het ondiepe pakket.

Op de winplaats Aalsterweg is een ondiepe winning van 5 miljoen toegestaan en een diepe winning

van 5,8 miljoen m 3 .

2. Milieu-effedrapportage

'2.1 MER-plicht

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 15.1 van de C-lijst van het Besluit milieu

effectrapportage 1994 (de onttrekking van grondwater aan de bodem alsmede de wijziging of

uitbreiding yen bestaande onttrekkingen). Dit betekent dat een milieueffectrapport (hierna te

noemen MER) is opgesteld. Bet MER is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming in het kader

van de aanvraag om een verg-unning op grond van de Grondwaterwet. Bet MER is bedoeld om de

gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu inzichtelijk te maken en zo de

milieubelangen een volwaardige plaats bij de besluitvorming op de aanvraag te geven.

Overeenkomstig het Besluit milieu-effectrapportage 1994, is het opstellen van een MER verplicht

voor zowel de aanvraag Eindhoven _.. Genneper Parken als voor de aanvraag voor Budel-diep.

Brabant \!Vater heeft er, gezicn de sterke samenhang tussen beide aanvragen, voor gekozen

hiervoor een MER op te stellcn.

'2.'2 Het milieueffedrapport (MER)

'2.'2.1 Verloop van de MER-procedure

Op 28 augustus 2007 zUn door ons de "Richtl~jnenMER, Optimalisatie waterwinningen Budel,

Eindhoven en Nuland" vastgesteld. Op 22 december 2008 hebben wij, tegelijk met de

vergunningaanvragen, de Milieueffectrapportage "Optimalisatie waterwinningen Budel,

Eindhoven en Nuland" van Brabant \lVater ontvangen.

\lVij hebben geoordeeld dat het MER voldoende uitlverking gaf aan de door ons opgestelde

richtlijnen en de wettelijke eisen die worden gesteld aan het ]\l1ER en achtten het MER daarom

aanvaardbaar.



Het milieueffectrapport heeft van 11 maart 2009 tot en met 21 april 2009 tel' inzage gelegen. Er

is geen gebruik gemaakt van de mogel~jkheidtot het houden van een hoorzitting. In totaal zijn

5 ziensvvijzen ingediencl, waarvoor wij verwijzen naar paragraaf 2.3.3. Door de Provinciale

Omgevingscommissie is op 14 mei 2009 advies uitgebracht en door de Commissie voor de m.e.r.

is haar toetsingsadvies uitgebracht op 18 mei 2009. Naar aanleiding van dit toetsingsadvies heeft
Brabant Water bij brief op 15 juli 2009 aanvullende informatie verstrekt.

2.:2.2 Ceordinatie met medebeveegd gezag

Coordinatie in het kader van m.e.r-procedure met een ander medebevoegd gezag is niet aan de

orde.

2.3 Overwegingen bii het MER

:2.3.1 Teetsingsadvies cemmissie veor de miliel.l-eHectrappertage

De commissie is van oordeel dat aIle essentiele informatie voor bes1uitvorming in het MER

aanwezig is. Het MER geeft voor de beschreven alternatieven in voldoende mate inzicht in de

daadwerkelijke effecten op hydro1ogie, natuur, bebouwing en landbouw van de beschreven
alternatieven.

De commissie adviseert verdeI':

1. voor het Buulder brock een GGOR vast te stellen en de verdere precisering van de

maatregelen, samen lTlet afspraken over de uitvoering door verschillende actoren, daar
onderdeel van uit te laten maken.

2. voor de winning op locatie Genneper Parken een bodemsaneringsprogramma voor het
intrekgebied van deze winning op te stellen.

3. voorafgaand aan het starten van de winning in de Genneper Parken een nadere

ecohydrologische (detail)ana1yse uit te voeren van de doorwerking van deze vvinning op het

Kanunnikesven om op basis daarvan(indien nodig) mitigerende maatregelen uit te werken.

4. effect van mitigerende maatregelen tegen wateroverlast in het landbouwgebied in kaart te

brengen voordat het besluit op de aanvraag wordt genomen en dit bijvoorbeeld in een

GGOR Buulder brock op te nemen, omdat mitigerende maatregelen voor de landbouw

mogelijk een verdrogend effect hebben voor de natuur.

5. te onderzoeken wat de te verwachten kwaliteit van het ruwe water is voordat de

vergunning definitiefwordt verleend in verband met mogelijke negatieve milieueffecten

van de toe te passen zuivering.

Naar aanleiding van dit toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. is op 15 juli 2009 van

Brabant Water een brief ontvangen met de volgende aanvullende informatie:

Genneper Parken/Kanunnikcsven

In 2008 heeft Brabant 'Water een ecohydrologische systeemanalyse voor het Kanunnikesven laten

uitvoeren. In de rapportage van dit ondcrzoek wordt een aantal maatregelen genoemd om

eventuele effecten op het Kanunnikesven te mitigeren. De eventuele uitwerking van de

mitigerende maatregelen voIgt indien de monitoring van effecten in het kader van het

evaluatieprogramma in het MER daar aanieiding toe geeft. Brabant 'Water is inmiddels in gesprek

getreden met het Brabant Landschap, beheerder van het Yen, en zal nog in 2009 afspraken maken

over monitoring en eventuele uitwerking van mitigerende maatregelen rone! het Kanunnikesven.

BuuIder broek

vVaterschap De Dommel is in het kader van het gebiedsproces Baronie-Cranendonk bezig met de

uitwerking van mitigerende maatregclen en de effecten daarvan. Voor de maatregcl 'drainage' zijn

de effecten reeds onderzocht.



Vooralsnog gaat voor mitigatie de voorkeur uit naar grondruil en schadevergoeding. AIs dit niet

mogelijk of ongewenst is, dan is drainage een optie.

Brabant ''\Tater maakt met het waterschap concrete afspraken over de financiele bijclrage aan de

mitigerende maatregelen en over vercler participatie van Brabant vVater in het gebieclsproces

Baronie-Cranenclonck. Waterschap De Dommel stelt het GGOR vast nadat bij de groncleigenaren

onderzocht is welke aanvullende maatregelen kunnen worden genomen tel' optimalisatie van het

grond- en oppervlaktewaterregiem. Deze vaststelling vinclt waarschijnlijk in het nc0aar van 2011

plaats.
vVaterkwaliteit Genneper Parken

Brabant Water werkt sarnen met haar partners in Eindhoven aan de bescherming van de

grondwaterkwaliteit. Het Masterplan Eindhoven, dat bestuurlijk bekrachtigd is door gemeente

Eindhoven, gemeente Waalre, waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant en

Brabant vVater, beoogt het effect van de verontreinigingen in beeld te brengen, risico's aan te

geven en een saneringsaanpak te bewerkstelligen teneinde een goede grondwaterkwaliteit te

realiseren voor de drinkwatervoorziening zonder clat complexe aanvullende zuivering nodig is. Een

risico analyse is reeds uitgevoerd. Momenteel wordt door Brabant ''\Tater onderwek uitgevoerd

naar het netwerk van monitoringsputten om de ruwwaterkwaliteit te meten. Uit dit onderwek zal

naar verwachting blijken clat er meerdere monitoringsputten in 2009/2010 bijgeplaatst moeten

worden. De fasering (periode van 10 jaar) van de op te starten waterwinning' in de Genneper

Parken zal worden afgestemd op de uitvoering en de resultaten van de sanering. Informatie over

de te verwachten kwaliteit van het ruwe water is deels 211 beschikbaar en zal in de loop van 2010

nog worden aangevuld via de aanvullende monitoringsputten. Brabant Water zal pas starten met

de winning als de sanering zich in een vel' gevorderd stadium bevindt. Zij is van mening dat de te

verwachten kwaliteit van het ruwe water inderdaad onderzocht moet zijn op het moment dat met

de winning in Eindhoven zal worden gestart, maar dat het te nemen besluit over de

vergunningaanvraag niet in afwachting daarvan moet worden uitgesteld.

Naar aanleiding van het toetsingsadvies van de Commissie inzake het MER en de reactie van

Brabant Water daarop merken wij het volgende op:

Ad 1. Voor het Buulder broek zal door het waterschap De Dommel een GGOR worden

vastgesteld. De noodzakelijke mitigerende maatregelen die nodig zijn vanwege hogere

grondwaterstanden zullen hiervan onderdeel uitmaken. Zoals uit de brief van Brabant

''\Tater blijkt zullen door het waterschap De Dommel en Brabant vVater afspraken worden

gemaakt over de eventuele kosten van compenscrende maatregelen. Naar verwachting zal

het GGOR pas in 2011 worden vastgesteld.

Ad 2. Zoals uit de brief van Brabant vVater blijkt wordt voor de omgeving van de 'vvinning

Genneper Parken een Masterplan voor de bescherming van de grondwaterkwaliteit

opgesteld. De sanering van verontreinigde locaties zal onderdeel uitmaken van dit

Masterplan. Naar venvachting zal de uitvoering tot ca 10 jaar in beslag nemen en zal de

ingebruikname van de winning Genneper Parken worden afgestemd op de voortgang van

de saneringswerkzaamheden.

Ad 3. Door Brabant \'\Tater is een ecohydrologische systeemanalyse voor het Kanunnikesven

uitgevoerd. Door Brabant vVater zullen in de loop van 2009 afspraken met de beheerder

worden gemaakt over de specifieke monitoring en de eventuele mitigerende maatregelen.

Na het starten van de winning zal duidelijk worden welke effecten werkelijk optreden en

kunnen op basis van monitoringsgevens rnitigerende maatregclen worden vastgestcld.



Ad 4. Bet waterschap is bevoegd over de te nemen mitigerende maatregelen om wateroverlast in

landbouwgebieden te verminderen. Zoals aangegeven zal dit onderdeel uitmaken van het

vast te stellen GGOR. Besluitvorming op de onderhavige aanvraag aan te houden tot dat

het GGOR in 2011 is vastgesteld is niet gewenst.

Ad 5. Zoals uit de brief van Brabant vVater blijkt zal de ruvvwaterkwaliteit mede bepaald worden

door de uit te voeren bodemsaneringswerkzaamheden. Omvangrijke inspanningen op het

saneringsgebied z~jn pas te verwachten indien het waterleidingbedrijf de zekerheid heeft

dat een nieuwe winning in Genneper Parken is toegestaan. Bet aanhouden van de

besluitvorming over de onclerhavige aanvraag is niet gewenst.

2.3.2 Ahematieven

Per winplaats Budel, Eindhoven-Aalsterweg en Nuland-diep zijn meerdere alternatieven

uitgewerkt in het MER.
Voor Budel is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor mitigerende maatregelen om

wateroverlast te voorkomen en de mogelijkheden van een seizoensmatige verdeling van de

onttrekking, met een middeldiepe winning in de winter en een diepe winning in de zomer. De

seizoensmatige verdeling geeft echter maar beperkte voordelen en is bedrijfstechnisch moeilijk

uitvoerbaar. Dit alternatief is niet venler uitgewerkt.

Voor Eindhoven is onderzocht wat de mogelijkheden waren om de uitbreiding van 3,5 miljoen m 3

per jaar op Aalsterweg te laten plaatsvinden, eventueel in combinatie met een seizoensmatige

verdeling van de winning over diep en middeldiepe watervoerende lagen. Verder zijn nieuwe

locaties onderzocht in Genneper Parken, Vreedeoord en \Velschap. Voor Genneper Parken is

tevens een plusmodel onclerzocht waarbij naast een winning van 3,5 mi~joen m 3 per jaar een

winning van 6 miljoen m 3 perjaar is uitgewerkt, waarbij op Aalsterweg de winning met

2,5 milj oen m 3 per j aar wordt verminderd.

Voor de winplaats Nuland is aileen een vermindering van de diepe winning met 3 miljoen m 3 per

jaar uitgewerkt.

Als voorkeursalternatief (VI<A) is door Brabant vVater gekozen voor:

@ Onttrekking van 3 miljoen m 3 per jaar te Budel-diep;

@ Onttrekking van 6 miljoen m 3 perjaar middeldiep te Eindhoven/Genneper Parken,

Samen met:

e Vcrmindering van de winning Nuland-diep met 3 miljoen m 3 per jaar

@ Stoppen van de winning van 3,5 miljoen m 3 per jaar middeldiep te Budel;

@ Verminderen van de middeldiepe winning Aalsterweg met 2,5 mi!joen m3 perjaar;

@ Uitbreiding van het meetnet waterkwaliteit in Eindhoven, opstellen gebiedsdossier en

onderzoek starten naar bodemverontreiniging en aanvullende zuivering;

@ meewerken met Waterschap en landbouwbedrijfsleven rand Budel, aan de aanpak van

eventuele natschade bij hydrologisch herstel van de natte natuurparel Buulder broek;

Al deze stappen dragen bij aan de doelstellingen gericht op hydrologisch herstel van Buulder

broek, het oplossen van de grondwateroverlast in Eindhoven en het voorkomen van problemen

lTlet verzilting in Nuland.

Ais Meest ~lilieuvriendeliikAlternatief (MMA) is omschreven

Bet NIl\!JA omvat het VI<:A met cen aantal aanvullende maatregelen:

@ Brabant vVater zal meedenken met vVaterschap Dc Dommel over de optimalisatie van de

natuurontwikkeling in Buulder broek. Dc voor dit MER ontv\~kkelde rekenmoclellen

worden hiervoor beschikbaar gestcld;



'I> Brabant vVater zal naar verwachting stappen zetten voor het vernatten van het Groot

Huisven in watervvingebied Groote Heide (gelegen in het Natura 2000 gebied) en daar in

het kader van de adoptie van de heikikker mogelijk faunatunnels en kikkerpoelen

aanleggen.

'I> Brabant vVater overlegt met gemeente Eindhoven over milieuvriendelijke koude-warmte

opslag langs de rand van het beschermingsgebied op basis van het 'nee, tenzij- principe
met strakke criteria;

@ Brabant ';Vater maakt met de gemeente Eindhoven en \Vaalre afspraken hoe om te gaan

met bodemverontreinigingen;

@ Brabant vVater k~jkt samen met gemeente Eindhoven en Brabants Landschap naar

mogelijke optimalisatie van de (grond)watersituatie rond Kanunnikesven in relatie tot de

hoogveenvegetatie daar.

2.3.3 Inspmakreadies en adviezen

Naar aanleiding van de ter inzage legging van het MER en de vergunningaanvraag hebben wij

vijf schriftelijke zienswijzen ontvangen.

De heer/mevrouw De Vries te Soerendonk geeft aan dat de berekeningen zijn gemaakt voor de

gemiddeld hoogste grondwaterstanden, maar dat deze ook voor de hoogste grondwaterstanden

moet worden uitgevoerd. In het rapport dient verder ingegaan te worden op de technische

hulpmiddelen die mogelijk zijn om schade aan landbouw te voorkomen en welke maatregelen

genomen mogen worden en wie hierover beslist. Ten aanzien van de in te stellen boringsvrije zone

wordt opgemerkt dat deze beperkt moet worden tot het pakket van ""inning, om koude/warmte

opslag mogelijk te maken. Naast het stoppen van de middeldiepe winning is het waterschap ook

bezig met een herinrichting van de Buulder Aa. Verwacht kan worden dat hierdoor ook een

vernatting op gaat treden. Het Milieueffectrapport geeft onvoldoende inzicht in de combinatie van

effecten en onvoldoende duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor deze ingrepen. De

rapporten geven onvoldoende duidelijkheid over de afhandeling van optredende schade. Tot slot

wordt aandacht gevraagd voor mogelijke afwijkingen die kunnen ontstaan over de berekende

efIecten en de feitelijk optredende effecten.

De Vlaamse Overheid te Brussel geeft aan dat zij akkoord kunnen gaan met de conclusies van het

MER.

Brabantse Milieufederatie te Tilburg geefl aan dat het stoppen van de middeldiepe winning te

Budel en het herinrichten van de natte natuurparel Buulder broek door waterschap De Dommel,

volledig gericht moet z~jn op herstel van de grondwaterafhankelijke natuur. Zij geeft aan dat naast

herstel van de grondwaterstanden ook het bodemgebruik hierbij een belangrijke rol speelt.

Verder wordt aandacht gevraagd voor de negatieve gevolgen van de winningsuitbreiding in

Eindhoven. Mitigatie en compensatie wordt van belang geacht voor de negatieve gevolgen voor de

bloemrijke graslanden bij Stratum en de moerasgebieden en clzenbroekbos langs de Tongelreep.

Verder wordt verzocht concrete maatregelen te onderzoeken en te benoemen om de negatieve

gevolgen voor het Kannunikensven te voorkomen. Verder wordt verzocht de problematiek van

grondwateronttrekking in relatie met bodemverontreinigingen nader uit te werken.

Tot slot wordt aangegeven dat zij kunnen instemmen met de vermindering van de diepe winning

te Nuland.



De heer/mevrouw Van Lievenoogen te Soerendonk is van mening dat de effecten van het stoppen

van de middddiepe winning te Budel bepaald moeten worden ten opzichte van de vergunde

hoeveelheid en niet ten opzichte van de feitel~jke onttrekking. Aangegeven wordt dat in

januari 2009 een hoorzitting plaats zau vinden, dit is niet gebeurd. Als belangrijkste punt wordt de

mogelijk optredende natschade gezien, waarbij de verwaehte grondwaterstandstUging boven op de
al opgetreden stUging zal plaatsvinden. Het wordt noodzakelijk geacht dat eerst meer duidelijkheid

ontstaat over de gevolgen van het stoppen van de winning en de te nemen maatregelen, voordat

besluiten over een verdere vermindering worden genomen.

De Vlaamse Milieumaatschappij te Brussel geeft aan dat het diepe watervoerende pakket, waar de

nieuwe winning te Budel is gepland, in Belgie in het ontwerp stroomgebiedbeheerplan, als

afzanderlijk waterlichaam is aangegeven. Dit waterlichaam is afgebakend als MS_0200_GWL_2,

en verkeert in slechte kwantitatieve toestand. ZU zijn van mening dat het effect van de diepe

winning op de diepe watervoerende pakketten te weinig is onderzacht, mede in relatie met andere

diepe winningen. Nadere uitwerking, monitoring en periodieke rapportages worden noodzakelijk

geacht.

De ingebrachte reacties zijn als voIgt samen te vatten:

1. Wateroverlast voor de landbouw in Budel:

Gevreesd wordt dat een aantallandbouvvpercelen schade zuI1en ondervinden door te hoge

grondwaterstanden. Het gaat hierb~j am de gevolgen van het stoppen van de middeldiepe

winning, in combinatie met de al opgetreden vermindering van de middeldiepe onttrekking

Rudel en de herstelmaatregelen van de natte natuurparel Buulder broek die het waterschap

De Dommel neemt.

2. Gevolgen voor de natuur:

Door uitbreiding en verplaatsing van de middeldiepe winning in Eindhoven wHen

natuurwaarden in het dal van de Dommel en de Tongelreep mogelijk beperkt worden en kan

de gewenste natuurontwikkeling bij het Kannunikesven nadelig worden be'invloed. Voor het

herstel van Buulder broek wordt aangegeven dat naast herstel van de grandwaterstanden ook

aandacht voor het bodemgebruik van belang is voor herstel van de natte natuurparel.

3. Effect diepe Vv'inning te Budd:

In het Stroomgebiedsbeheersplan dat door Vlaanderen is opgesteld, als uitvoering van de

Kaderrichtlijn Water (KRvV), is aangegeven dat diep gelegen grondwaterlichamen in Belg'ie

kwantitatief niet op orde zijn. Deze diep gelegen watervoerende lagen staan in direct contact

met de bodemlaag waaruit de voorgenomen diepe winning te Budd zal plaatsvinden.

4. Grondwaterkwaliteit in Eindhoven:

Aandacht wordt gevTaagd voor de bodemverontreinigingsproblematiek in steddijk gebied van

Eindhoven en de kwaliteitsontwikkeling van het te onttrekken grondwater.

Reactie op de zienswijzen:

Ad. 1. vVateroverlast vaal' de landbouw in Budel:
Door vermindering van de middeldiepe winning zuHen de grondwaterstanden stU gen.
Voor de dragere delen van het gebied zal dat verminderde droogteschade tot gevolg
hebben en Vaal' de natte delen zal dit resulteren in een beperking van de
gebruiksmogelijkheden van de landbouwgronden. Door het waterschap zal een pakket van
maatregelen worden opgesteld om de gevolg'en voor de verhoogde gTondwaterstanclen te
beperken. Of de verhoogde grandwaterstand is veraorzaakt door de vermindering van de
winning in het verleden, de aangevraagde vermindering van de winning Bude! ofherstcl
maatregelen voor Buulcler broek van het waterschap is hierbij mindel' van belang.



Ad 2. Gevolgen voor de natuur:
Door de nieuwe "vinplaats Genneper Parken zal in het nabij ge!egen dal van de Dommd
en de Tonge!reep de grondwaterstand verlaagd worden. Natuurwaarden zullen hiervan
nadee! kunnen ondervinden. Bet waterleidingbedrijf is gehouden de nadelige effecten
zoveel mogdijk te voarkomen of te ondervangen. Naar verwachting zullen de
mogel~jkhedenom de gevolgen ter plaatse te ondervangen echter beperkt zUn. Bier staat
echter tegenover dat door het stoppen van de middeldiepe winning in Budel een
belangrijke bijdrage wordt geleverd aan herstel van de natuurwaarden aldaar.
Bet Kannunikesven ligt op de rand van het invloedsgebied. Op basis van
monitoringsresultaten moet duidelijk worden of dit gebied be'invloed wordt en welke
maatregelen mogeluk zijn om deze effecten te ondervangen.
Welke maatregelen, naast herstel van de grondwaterstanden, naodzakelijk zUn om de
natuurwaarden van het Buulder brock te herstellen, zullen opgenomen moeten worden in
het beheerplan voor dit gebied. In het kader van de besluitvorming over deze
vergunningaanvraag zijn hieraan geen voorwaarden te stellen.

Ad 3. Effect diepe winning Budel:
Een diepe winning te Budel heeft een groot effect op de stijghoogte in de diep gelegen
watervoerende lagen. Door de grote weerstand van de afdekkende k1eilagen worden deze
effecten over een groat gebied gespreid en zullen deze ook in het in Belgie gelegen diepe
pakket merkbaar zijn. In het MER is vastgesteld dat deze diepe verlagingen een
verwaarloosbaar effect hebben op de ondiepe grondwaterstand, omdat in de directe
omgeving van de winplaats dit effect volledig gecompenseerd wordt door de verminderde
middeldiepe winning en op afstand dit effect te klein is.
Voor het Stroomgebiedsbeheersplan van de Maas is de toestand van de verschillende
grondwaterlichamen bepaald. De diepe winning te Budelligt in het grondwaterlichaam
Slenk-diep Maas (NLGWOO 18), en de kwantitatieve en chemische toestand is als goed
beoordeeld.
De systematiek van indelen en beoordelen van grondwaterlichamen is tussen Belgie en
Nederland verschillend. Door dit verschil in aanpak is afstemming van plannen bijzonder
lastig en zal dit niet plaatsvinden voordat de plannen worden vastgesteld. Door
Vlaanderen is dan oak niet aangegeven dat de gevraagde uitbreiding niet mogelijk zou
zijn, maar is verzocht met de monitoring rekening te houden met de situatie in Belgie.

Ad 4. Grondwaterkwaliteit in Eindhoven:
Bet ondiepe en middeldiepe grondwater is door mensel~jk handelen beinvloed. Dit stelt
extra eisen aan de omvang en intensiteit van de zuivering. Op de huidige middeldiepe
winning op Aalsterweg zijn al maatregclen genomen om de waterkwaliteit te beschermen.
Bet waterleidingbedrijf zal voor de nieuwe winlocatie op Genneper Parken vooraf de
beclreigingen in beeld brengen opdat saneringswerkzaamheclen tot uitvoering kunnen
komen. Daarom wordt verwacht dat de fasering met betrekking tot realisatie nog tot
mogelijk 10 jaar kan gaan duren voorclat de ""inning op Genneper Parken plaats kan
vinden.

2.3.4 Advies Pn:windCllle Omgevii1lgscommissie

Door de Provinciale Omgevingscommissie (POC) is op 14 mei 2009 advies uitgebracht

De poe aclviseert in het besluitvormingstraject een zorgvuldige afweging te maken tussen diepe en

middeldiepe winningen, waarbij naast milieuaspecten ook rekening gehouden wordt rnet de

economische aspecten van de winningen.

De poe kan instemmen met de cliepe winning te Budel, waarbij de rniddeldiepe winning wordt

beihndigd. Ten aanzien van de uitbreiding van de winning in Genneper Parken vraagt z~j

aandacht voor de problemen in de stad met grondwater en bodemverontreiniging. Verder worclt

aandacht gevraagd voor mogelijke gevolgen voor de natuurwaarden, het wordt van belang geacht

achteruitgang te voorkomen.



Geadviseerd wordt concrete n1aatregelen te onderzoeken en deze mee te nemen in de

besluitvorming. Bijzonclere aandacht is hierbij nodig voor de mogel~jke effecten op het Natura
2000 gebied Groote Heide ~ De Plateaux.

Reactie op het advies van de Provinciale Omgevingscommissie.

Vanuit meerdere opties spelen economische aspecten een 1'01 in de beoordeling van aanvragen

voor verg"unningen en deze zijn verwerkt in de beoordeling van de alternatieven in het MER.

Door het waterleidingbedrijf is aangegeven dat een Masterplan voor Genneper Parken zal worden

opgesteld met de betrokken part~jen om een verantwoorde waterkwaliteit te verkrijgen en te
behouden.

De natuureffecten langs de Dommel en Tongelreep zijn niet geheel uit te sluiten. Op basis van

monitoringgegevens zal beoordeeld moeten worden welke maatregelen nodig en mogelijk zijn.

Hier staat tegenover dat een aanzienlijke verbetering gaat optreden bij de natte natuurparel het
Buulder broek.

Een belangrijk uitgangspunt voor het samenstellen van het voorkeursaltcmatief was het

voorkomen van cen nadelig effect op het Natura 2000 gebied Groote Heide ~ De Plateaux. Dit is

bereikt door een dee! van de bestaande middeldiepe winning te Aalsterweg in noordwestelijke

richting te verplaatsen. Hierdoor neemtjuist het hydrologisch effect in zuidoostelijke richting af en

is er geen nadelig effect op het Natura 2000 gebied.

2.4 Evaluatie

Uit het onderzoek en de ingekomen reacties blijkt dat de evaluatie zich in het bijzonder moet

richten op:

@ De ontwikkelingen in de waterkwaliteit van het te onttrekken grondwater in Genneper Parken;

@ De gevolgen de ",rinning Genneper Parken op de natuurwaarden van het Kannunikesven en

de natuurterreinen in het dal van de Dommel en Tongelreep;

@ De ont\\rikkeling van de diepe st~jghoogtedoor de diepe 'winning Budel in de richting van de

Belgische grens

@ Beperkingen van de gebruiksmogelijkheden van natte landbouwgronden in de omgeving van

de winning Bude!;

Ten aanzien van de waterkwaliteit in samenhang met bodem- en grondwatersanering is al

voorzien in het opgestelde Masterplan door Brabant Water in nauwe samenwerking met de

gemeente Eindhoven, provincie en waterschap De Dommel. Omdat het belang voor dit plan bij

het waterleidingbedrijf zelf is gelegen zijn specifieke voorschriften in de watervergunning niet

nodig.

Het starten van de onttrekking op winplaats Genneper Parken zal naar verwachting nogjaren

duren. Vooral in stedelijke gebieden kunnen de omstandigheden zich snel wijzigen door nieuw

optredende ontwikkelingen. Bet is van belang een meetplan op te stellen dat aansluit bij de

feitelijke omstandigheden van het moment van optredende veranderingen. Een jaar voordat dan

de winning gebruik gemaakt gaat worden dient in overleg met de natuurterreinbeherende

instanties een meetplan worden opgesteld, welke door de provincie zal worden vastgesteld.

Om de gevolgen van de diepe winning te kunnen beoordelen dient een meetplan te worden

opgesteld. Specifieke aandacht is hierbij nodig voor de gevolgen richting Belgie. Locatie en

frequentie van metingen, maar ook de ~jze van evaluatie wordt hierin vastgelegd. Brabant 'Water

dient over dit meetplan overleg te voeren met de Vlaamse Milieumaatschappij. De provincie zal

het meetplan en de wijze van evaluatie van de effecten vaststellen.



In de omgeving van de natte Natuurparel Buulder broek zal de grondwaterstand gaan stijgen. Het

verminderen/ stoppen van de middelcliepe winning Budel vormt een onderclee! van het herstelplan

voor dit natuurgebied. Het waterschap is bevoegd gezag voor zover het gaat om het trefTen van

ondervangende maatregelen. Bet waterschap zal monitoren wat de effectiviteit en de gevolgen van

de maatregelen zijn. In overleg tussen het waterschap en Brabant Water client het bestaande

monitoringsplan voor cle middeldiepe winning aangepast te 'Norden.

3. Procedure van de aanvraag om Gn:mdwaterwetvergunning

De aanvraag is door ons op 22 december 2008 ontvangen en is door ons doorgestuurd naar de

wettelijke adviseurs
Deze aanvraag maakt onderdeel uit van een optimalisatie van de waterwinningen te Nuland,

Aalsterweg (Eindhoven) en Budel. De verandering betreft een verplaatsing van 3 miUoen m 3 per

jaar van Nuland-diep naar Budel-diep en een verplaatsing van 3,5 miljoen m 3 per jaar Bude!

middeldiep naar middeldiep te Aalsterweg/Genneper Parken in Eindhoven.

De aanleiding voor deze verplaatsing is als voIgt samen te vatten:

@l De huidige diepe winning van maximaal 5 miUoen m 3 perjaar te Nuland is niet volledig te

realiseren door de toestroom van brak grondwater;

@l De huidige middeldiepe winning te Rudel heeft een aanzienlijk effect op de te realiseren

natuurdoelen in de natte natuurparel Buulder broek. Het handhaven van een

grondwaterwinning in deze regio wordt vanuit de watervoorziening van belang geacht.

Een diepe winning te Budel heeft geen effect op de natte natuurparel.

@ In Eindhoven zijn problemen met grondwateroverlast. Vergroting van de middeldiepe

winning zal deze problemen verminderen. Om over voldoende ruimte te beschikken voor

de inrichting van het puttenve!d en om eventuele gevolgen voor de natuur te verminderen

zal het zwaartepunt van de vvinning in noordwestelijke richting worden verschoven en

worden gelokaliseerd in Genneper Parken.

Dit besluit gaat specifiek in op de verplaatsing van de diepe winning van Nuland naar Budel, de

verplaatsing van de middeldiepe winning van Bude! naar Eindhoven zal in een afzonderlijk besluit

vorm worden gegeven.

4. Gevolgen van aangevraagde verplaatsing

Bude!: Het starten van een diepe winning te Bude!leidt tot een daling van de stijghoogte in het

diepe pakket . Deze daling is maximaal 4 meter tel' plaatse van de winputten en neemt met

toenemende afstand af. De verIaging strekt zich uit over een groot gebied. Verlagingen in het

winningpakket van meer dan 25 em komen voor tot een afstand van ca 15 km van de winning.

De diepe verlaging werkt door naar het middeldiepe pakket. In de omgeving van de winplaats

wordt deze verlaging ruimschoots gecompenseerd door de verhoging die het gevolg is van het

stoppen van de middeldiepe winning. Op grotere afstand heeft de huidige middeldiepe winning

geen effect en treden er in het middeldiepe pakket en nabij maaiveld zeer geringe

grondwaterstandverlagingen op als gevolg van de diepe winning, deze zijn kleiner dan 1 em.

De diepe vvinning in combinatie met het stoppen van de middeldiepe winning heeft een gunstig

effect op de na te streven waardevolle natuurdoelen in de omgeving van de winplaats. In de

verdere omgeving is ele berekende verlaging zo klein dat deze een te verwaarlozen efiect op de

natuurwaarden heeft.



Voor de landbouw kan op een aantalloeaties nabij de winplaats een zodanige grondwaterstand

verhoging optreden dat deze beperkingen gaat stellen aan de gebruiksmogelijkheden van de grond.

Zeer kleine verlagingen op grotere afstand van de winning zijn voor de landbouw niet relevant.

Bij het stoppen van de midde!diepe winning en het starten van een diepe onttrekking zal het

bestaande Grondwaterbesehermingsgebied komen te vervallen en worden vervangen door een
boringsvrije zone. De omvang van de boringsvrije zone is veel kleiner dan het huidige

grondwaterbesehermingsgebied.

Nuland: Een vermindering van de vergunningseapaeiteit met 3 miljoen m3 van de diepe V\0nning,

zal tot maximaal 10 em grondwaterstandverhoging tot gevolg hebben. Voor de landbouw en de

natuur zal deze verhoging over het algemeen een gunstig effect hebben. Optredende wateroverlast

is niet te verwachten. De beschermingszones rond de winning Nuland worden bepaald door de

middeldiepe winning. Omdat dit dee! van de vergunning zich niet vvijzigt zal ook het

grondwaterbeschermingsgebied geen wijziging ondergaan.

5. Afweging van belangen

De aangevraagde verplaatsing van de diepe winning van Nuland naar Budd maakt onderdeel uit

van een optimalisatie van de V\0nningen Nuland, Budel en Eindhoven-Aalsterweg. De totale

vergunningsomvang neemt niet toe en ook de verdeling over de watervoerende lagen blijft gel~jk.

Door de aangevraagde verplaatsingen wordt bereikt:
@ dat in het diepe pakket te Nuland de winning wordt beperkt, waardoor de risico's op verzilting

verminderen;

e dat een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het herstel van de natte natuurparel het

Buulder broek, voor een aantallandbouwpercelen kan dit tot gevolg hebben dat zonder

aanvullende maatregelen de gebruiksmogelijkheden worden beperkt door wateroverlast. Op

grotere afstand van de mnplaats zal door de diepe winning te Budd een verwaarloosbaar

effect op de natuur optreden;

$ dat in Eindhoven een belangrijke bijdrage wordt ge!everd aan het verrninderen van de

wateroverlast.

De gevolgen van de verplaatsing van de diepe winning van Nuland naar Rude! zijn klein. Blijvende

aandacht is nodig om te voorkomen dat in de diepe lagen een overonttrekking plaats gaat vinden.

Bij de huidige winningsomvang is hiervan geen sprake. Ten aanzien van de problematiek van de

diep gelegen watervoerende lagen in Vlaanderen is het van belang dat goede monitoring en

rapportage plaats gaat vinden van de optredende veranderingen. Door de aanvrager zal een

monitoringsplan opgeste!d moeten worden waar ook diepe waarnemingsputten dee! van zullen uit

maken, om eenjuist bee!d te krijgen van de gevolgen ook in de richting van Vlaanderen.

Voor het realiseren van een deel van de voorgenomen optimalisatie zal vee! t~jd nodig zijn. Bet

verplaatsen van de middeldiepe winning Bude! naar het nieuw in te richten wingebied Genneper

Parken te Eindhoven zal naar verwachting tussen 5 en 10 jaar in beslag nemen. Omdat echter een

volledige winning van 5 miljoen m 3 uit het diepe pakket in Nuland niet gewenst is kan de

verplaatsing van de diepe winning in werking treden op het moment dat dit besluit onherroepelijk

is geworden.

Vergroting van de totale winning in Bude! is niet gewenst. Als voorwaarde zal worden opgenomen

dat som van middeldiepe en diepe winning te Budel niet grater mag zijn dan de huidige

middcldiepe winning van 3.5 mi~joen m 3 perjaar.



De beschermingszones rond de winning Nuland zullen niet wijzigen. De in te stellcn boringsvr~je

zone voor een diepe winning te Budelligt binnen het huiclige grondwaterbeschermingsgebied.

Besluitvorming hierover vindt niet plaats in onderhavig besluit, maar vindt plaats in een vvijziging

van de Provinciale milieuverordening.

Gelet op het voorgaande zijn we van mening dat de gevraagde verplaatsing van de diepe winning

van Nuland naar Budel kan worden verleend.

6. Besluit

Gelet op de Grondwaterwet besluiten wij:

1. Besluit met betrekking tot de winplaats Nuland:

Besluit, nr: 22878, d.d. 11-03-1988, het gedeelte "Aan NV Nutsbedrijf[...J en NAP -70 m" , te

vervangen door: Aan Brabant "Vater NV vergunning te verlenen voor het onttrekken van water

aan de bodem op het pompstation Nuland tot een maximum van 5 miljoen m 3 per jaar en

500.000 m 3 per maand uit het middeldiepe watervoerende pakket tussen 30 en 80 meter onder

maaiveld en 2 miljoen m 3 perjaar en 200.000 m 3 per maand uit het diepe watervoerende pakket

tussen 105 en 140 meter onder maaiveld.

II. Besluit met betrekking tot de winplaats Budel:

Aan Brabant Water l\TV vergunning te verlenen voor het onttrekken van water aan de bodem op

de winplaats Bude!, Kadastrale percelen Gemeente Bude!, Sectie K, nummers 4, 5, 12, 19,570

en 1247, tot een maximum van 3 miljoen m 3 per jaar en 300.000 m 3 per maand uit het diepe

watervoerende pakket tussen 185 en 325 meter onder maaive!d, onder de voorwaarde dat in de

overgangstijd, tot uiterlijk 1januari 2020, de totale onttrekking van de middeldiepe winning en de

cliepe winning te Bude! samen niet meer bedragen dan 3,5 miljoen m3 perjaar en 350.000 m 3 per

maand.

III. Bet onttrokken water dient gebruikt te worden voor de bereiding van drinkwater voor de

openbare drinkwatervoorziening.

IV. Aan besluit de volgende voorschriften te verbinden:

a. Een j aar voordat van de V\.~nning Genneper Parken gebruik gemaakt wordt, dient een

monitorings- en evaluatieplan te worden opgesteld in overleg met de

natuurterreinbeherende instanties, dit plan dient tel' goedkeuring bij ons te worden

ingediend;

b. Zes maanden voordat van de diepe winning Bude! gebruik gemaakt wordt, dient een

monitorings- en evaluatieplan te worden opgesteld in overleg met de Vlaamse

Milieumaatschappij, dit plan dient tel' goeclkeuring bij ons te worden ingediend;



c. In overleg met waterschap De Dommel client het bestaancle meetplan voor de

middeldiepe winning Budel te \Norden herzien, dit plan dient tel' goedkeuring bij ons

te worden ingediend.

's-Hertogenbosch,

Gedeputeerde Staten van Noorcl-Brabant,

namens deze,

drs. A.F. de Goede,

bureauhoofd Grondwater.
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Staten van Noord..Brabant
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van Brabant \Vater te 's-Hertogenbosch, om een

vergunning krachtens de Grondwaterwet voor een

middeldiepe grondwateronttrekking te Eindhoven 

Genneper Parken.



OntW.erpbeschikking

Brabant Water NY

Postbus 1068
5200 BC 's-HERTOGENBOSCH

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Grondwaterwet, Eindhoven - Genneper
Parken.

1. Aanvraag

1.1 Beschriiving van de aanvrClag

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 Me 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 61411 15

info@brabant.nl

www.brabant.nl

Bank ING 67.45.60043

Postbank 1070176

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1611667

Op 22 december 2008 hebben wij van Brabant vVater:Nv te 's-Hertogenbosch een aanvraag

ontvangen voor een vergunning krachtens de Grondwaterwet voor het onttrekken van grondwater
ten behoeve van de openbare watervoorziening. De aanvraag voorziet in een middeldiepe vv-inning

van 6 miljoen m 3 per jaar op de nieuw in te rich ten winplaats Genneper Parken te Eindhoven. De

winning zal plaatsvinden uit het middeldiepe watervoerende pakket, gelegen op een diepte van 25
tot 80 meter minus maaiveld. Naar verwachting zijn circa 10 pompputten nodig, deze zullen

worden gesitueerd op de kadastrale percelen Gemeente Gestel, sectie A, nummer 6068 en 6078,

en sectie C, nummer 3881.

De totale middeldiepe winning in zuidoost Noord-Brabant zal niet worden uitgebreid omdat de

middeldiepe vvinning te Eindhoven - Aalsterweg met 2,5 miljoen m 3 perjaar wordt verminderd en
de middeldiepe \vinning te Budel van 3,5 miljoen m 3 perjaar zal worden beeindigd. Vaor

Aalsterweg is nu een vergunning beschikbaar voor een middeldiepe winning van 5 miljoen rn3 per

jaar, deze zal dus gehalveerd worden. De kadastrale aanduiding van het puttenveld blijft gelijk.
Voor Aalsterweg is ook een vergunning beschikbaar Vaal' een winning van 5,8 rniljoen m 3 perjaar

uit het diepe pakket, gelegen op 200 tot 280 meter minus maaiveld. De vergunning voor de diepe

winning wordt niet gewijzigd.

De huidige begrenzing van het waterwingebied Vaal' Aalsterweg blijft ongevv~jzigd. Voor

Genneper Parken zal een nieuw waterwingebied aangewezen worden. De begrenzing van het

gronclwaterbeschermingsgebied zal oak aangepast worden.



In het bij de aanvraag gevoegde milieueffectrapport is een indicatie gegeven van de ligging van de

verschillende gebieden. Besluitvorming over de waterwingebieden en de beschermingszone zal

plaatsvinden door een vvijziging van de Provinciale milieuverordening (PMV).

1.2 Acmleiding voor net indienen van de aanvraag

Deze aanvraag maakt onderdeel uit van een optimalisatie van de waterwinningen te Nuland,

Eindhoven (Aalsterweg) en Budel. De verandering betreft een verplaatsing van 3 miljoen m 3 per

jaar van Nuland-diep naar Budel-diep en een verplaatsing van 3,5 miljoen m3 perjaar van Budel

middeldiep naar middeldiep te Aalsterweg/Genneper Parken in Eindhoven.

De aanleiding voor deze verplaatsing is als voIgt samen te vatten:

@ De huidige diepe winning van maximaal 5 miljoen m3 per jaar te Nuland is niet volledig te

realiseren door de toestroom van brak grondwater. Naast de diepe winning is ook

vergunning verleend voor een middeldiepe winning van 5 miljoen m3 per jaar te Nuland.

Dit deel van de vergunning zal niet veranderen.

@ De huidige middeldiepe winning te Budel heeft een aanzienlijk effect op de te realiseren

natuurdoelen in de natte natuurparel Buulder broek. Bet handhaven van een grondwater

winning in deze regio wordt vanuit de watervoorziening van belang geacht. Een diepe

V\Tinning te Budel heeft een gering direct eftect op de natte natuurparel.

@ In Eindhoven zijn problemen met grondwateroverlast. Vergroting van de middeldiepe

winning zal deze problemen verminderen. Om over voldoende ruimte te beschikken voor

de inrichting van het puttenveld en om eventuele gevolgen voor de natuur te verminderen

zal het zwaartepunt van de winning in noordwestelijke richting worden verschoven en

worden gelokaliseerd in Genneper Parken.

De gehele optimalisatie is uitgewerkt in een milieueffectrapport. Voor de besluitvorming in het

kader van de Grondwaterwet zijn twee vergunningaanvragen ingediend. Naast de onderhavige

aanvraag is een aanvraag ingediend voor een winning van 3 miljoen m3 perjaar op de winplaats te

Budel.

1.3 Huidige vergurmingsituatie

Voor de winplaats Nuland is een vergunning verleend voor een winning van 10 miljoen m 3 per

jaar, waarbij maximaal 5 miljoen m 3 per jaar uit het middeldiepe pakket mag worden onttrokken.

Voor de winplaats Budel is vergunning verleend voor een winning van 3,5 miljoen m 3 per jaar uit

het ondiepe pakket.

Op de winplaats Aalsterweg te Eindhoven is vergunning verleend voor een ondiepe winning van

5 miljoen m 3 perjaar en een diepe winning van 5,8 miljoen m 3 perjaar.

2. Milieu-eHedrapporfage

2.1 MER-plicht

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 15.1 van de C-lijst van het Besluit milieu

eftectrapportage 1994 (de onttrekking van grondwater aan de bodem alsmede de wijziging of

uitbreiding ven bestaande onttrekkingen). Dit betekent dat een rnilieueffectrapport (hierna te

noemen MER) is opgesteld. Bet MER is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming in het kader

van de aanvraag om een vergunning op grond van de Grondwaterwet.



Het MER is bedoeld om de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu inzichtelijk te

maken en zo de milieubelangen een volwaardige plaats bij de besluitvorming op de aanvraag te

geven.

Overeenkomstig het Besluit milieu-effectrapportage 1994, is het opstellen van een MER verplicht

voor zowel de aanvraag Eindhoven - Genneper Parken als voor de aanvraag voor Budel-diep.

Brabant Water heeft er, gezien de sterke samenhang tussen beide aanvragen, voor gekozen

hiervoor een MER op te stellen.

2.2 Het milieueHedrapport (MER)

2.2.1 Verloop van de MER-procedure

Op 28 augustus 2007 zijn door ons de "Richtlijnen MER, Optimalisatie waterwinningen Budel,

Eindhoven en Nuland" vastgesteld. Op 22 december 2008 hebben w~j, tegelijk met de

vergunningaanvragen, de Milieueffectrapportage "Optimalisatie waterwinningen Budel,

Eindhoven en Nuland" van Brabant vVater ontvangen.

Wij hebben geoordeeld dat het MER voldoende uitwerking gaf aan de door ons opgestelde

richtlUnen en de wettelijke eisen die worden gesteld aan het MER en achtten het MER daarom

aanvaardbaar.

Het milieueffectrapport heeft van 11 maart 2009 tot en met 21 april 2009 tel' inzage gelegen. Er

is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. In totaal zijn

5 zienswijzen ingediend, waarvoor wij verwijzen naar paragraaf 2.3.3. Door de Provinciale

Omgevingscommissie is op 14 mei 2009 advies uitgebracht en door de Commissie voor de m.e.r.

is haar toetsingsadvies uitgebracht op 18 mei 2009. Naar aanleiding van dit toetsingsadvies heeft

Brabant Water bU brief op 15 juli 2009 aanvullende informatie verstrekt.

2.2.2 Coordinatie met medebevoegd gezag

Coordinatie in het kader van m.e.r-procedure met een ander medebevoegd gezag is niet aan de

orde.

2.3 Overwegingen bij het MER

2.3.1 Toetsingsadvies commissie voor de milieu-effedrapportage

De Commissie is van oordeel dat alle essentiele informatie voor besluitvorming in het MER

aanwezig is. Het MER geeft voor de beschreven alternatieven in voldoende mate inzicht in de

daadwerkelijke effecten op hydrologie, natuur, bebouwing en landbouw van de beschreven

alternatieven.

De commissie adviseert verdeI':

1. voor het Buulder broek een GGOR vast te stellen en de verdere precisering van de

maatregelen, samen met afspraken over de uitvoering door verschillende actoren, daar

onderdeel van uit te laten maken.

2. voor de winning op locatic Genneper Parken een bodemsaneringsprogramma voor het

intrekgebied van deze winning op te stellen.

3. voorafgaand aan het starten van de winning in de Genneper Parken een nadere

ecohydrologische (detail)analyse uit te voeren van de doorwerking van deze vvinning op het

Kanunnikesven om op basis daarvan(indien nodig) mitigerende maatregelen uit te werken.

4. effect van mitigerende maatregelen tegen wateroverlast in het landbouwgebied in kaart te

brengen voordat het besluit op de aanvraag wordt genomen en dit bijvoorbeeld in een

GGOR Buulder broek op te nemen, omdat mitigerende maatregelen voor de landbouw

mogelUk een verdrogend effect hebben voor de natuur.



5. te onderzoeken wat de te verwachten kwaliteit van het ruwe water is voordat de

vergunning definitief wordt verleend in verband met mogelijke negatieve milieueffecten

van de toe te passen zuivering.

Naar aanleiding van dit toetsingsadvies van de Commissie inzake het MER hebben wij op

15 juli 2009 van Brabant 'Vater een brief ontvangen met de volgende aanvullende informatie:

Genneper Parken/Kanunnikesven

In 2008 heeft Brabant 'Vater een ecohydrologische systeemanalyse voor het Kanunnikesven laten

uitvoeren. In de rapportage van dit onderzoek wordt een aantal maatregelen genoemd om

eventuele effecten op het Kanunnikesven te mitigeren. De eventuele uitwerking van de

mitigerende maatregelen voIgt indien de monitoring van effecten in het kader van het evaluatie

programma in het MER daar aanleiding toe geeft. Brabant Water is inmiddels in gesprek getreden

met het Brabant Landschap, beheerder van het Yen, en zal nog in 2009 af.spraken maken over

monitoring en eventuele uitwerking van mitigerende maatregelen rond het Kanunnikesven.

Buulder broek

Waterschap De Dommel is in het kader van het gebiedsproces Baronie-Cranendonk bezig met de

uitwerking van mitigerende maatregelen en de effecten daarvan. Voor de maatregel 'drainage' zijn

de effecten reeds onderzocht. Vooralsnog gaat voor mitigatie de voorkeur uit naar grondruil en

schadevergoeding. Als dit niet mogelijk of ongewenst is, dan is drainage een optie.

Brabant Water maakt met het waterschap concrete afspraken over de financieJe bijdrage aan de

mitigerende maatregelen en over verdere participatie van Brabant 'Vater in het gebiedsproces

Baronie-Cranendonck. Waterschap De Dommel stelt het GGOR vast nadat bij de grondeigenaren

onderzocht is welke aanvullende maatregelen kunnen worden genomen tel' optimalisatie van het

grond- en oppervlaktewaterregiem. Deze vaststelling vindt waarschijnlijk in het najaar van 2011

plaats.

Waterkwaliteit Genneper Parken

Brabant vVater werkt samen met haar partners in Eindhoven aan de bescherming van de

grondwaterkwaliteit. Bet Masterplan Eindhoven, dat bestuurlijk bekrachtigd is door gemeente

Eindhoven, gemeente vVaalre, vVaterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en Brabant

vVater, beoogt het effect van de verontreinigingen in beeld te brengen, risico's aan te geven en een

saneringsaanpak te bewerkstelligen teneinde een goede grondwaterkwaliteit te realiseren voar de

drinkwatervoorziening zonder dat complexe aanvullende zuivering nodig is. Een risico analyse is

reeds uitgevoerd. Momenteel wordt door Brabant 'Vater onderzoek uitgevoerd naar het netwerk

van monitoringsputten om de ruwwaterkwaliteit te meten. Uit dit onderzoek zal naar verwachting

blijken dat er meerdere monitoringsputten in 2009/2010 bugeplaatst moeten worden. De fasering

(periode van 10 jaar) van de op te starten waterwinning in de Genneper Parken zal worden

afgestemd op de uitvoering en de resultaten van de sanering. Informatie over de te ver'vvachten

kwaliteit van het ruwe water is deels al beschikbaar en zal in de loop van 2010 nog worden

aangevuld 'via de aanvullende monitoringsputten. Brabant Water zal pas starten met de winning

als de sanering zich in een vel' gevorderd stadium bevindt. Zij is van mening dat de te verwachten

kwaliteit van het ruwe water inderdaad onderzocht moet zijn op het moment dat met de winning

in Eindhoven zal worden gestart, maar dat het te nemen besluit over de vergunningaanvraag niet

in afwachting daarvan moet worden uitgesteld.



N aar aanleiding van het toetsingsadvies van de Commissie inzake het MER en de reactie van

Brabant 'Water daarop merken wij het volgende op:

Ad 1. Voor het Buulder brock zal door het waterschap De Dommel een GGOR worden

vastgesteld. De noodzakelijke mitigerende maatregelen die nodig zijn vanwege hogere

grondvvaterstanden zullen hiervan onderdeel uitmaken. Zoals uit de brief van Brabant

vVater blijkt zullen door het waterschap De Dommel en Brabant 'Water afspraken worden

gemaakt over de eventuele kosten van compenserende maatregden. Naar verwachting zal

het GGOR pas in 2011 worden vastgesteld.
Ad 2. Zoals uit de brief van Brabant Water blijkt is voor de omgeving van de vA/inning Genneper

Parken een Masterplan voor de bescherming van de grondwaterkwaliteit opgesteld. De

sanering van verontreinigde locaties zal onderdeel uitmaken van dit Masterplan. Naar

verwachting zal de uitvoering tot circa 10 jaar in beslag nemen en zal de ingebruikname

van de winning Genneper Parken worden afgestemd op de voortgang van de

saneringswerkzaamheden.

Ad 3. Door Brabant Water is een ecohydrologische systeemanalyse voor het Kanunnikesven

uitgevoerd. Door Brabant vVater zullen in de loop van 2009 afspraken met de beheerder

worden gemaakt over de specifieke monitoring en de eventuele mitigerende maatregelen.

Na het starten van de winning zal duidelijk worden welke effecten werkelijk optreden en

kunnen op basis van monitoringsgevens mitigerende maatregelen worden vastgesteld.

Ad 4. Bet waterschap is bevoegd over de te nemen mitigerende maatregelen om wateroverlast in

landbouwgebieden te verminderen. Zoals aangegeven zal dit onderdeel uitmaken van het

vast te stellen GGOR. Besluitvorming op de onderhavige aanvraag aan te houden totdat

het GGOR in 2011 is vastgesteld is niet gewenst.

Ad 5. Zoals uit de brief van Brabant Water blijkt zal de ruwwaterkwaliteit mede bepaald worden

door de uit te voeren bodemsaneringswerkzaamheden. Omvangr~ke inspanningen op het

saneringsgebied z~jn pas te verwachten indien het waterleidingbedrijf de zekerheid heeft

dat een nieuwe winning in Genneper Parken is toegestaan. Bet aanhouden van de

besluitvorming op de onderhavige aanvraag is niet gewenst.

2.3.2 Ahematieven

Per winplaats Budd, Eindhoven-Aalsterweg en Nuland-diep zijn meerdere alternatieven

uitgewerkt in het MER.

Voor Budel is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor mitigerende maatregelen om

wateroverlast te voorkomen en de

mogelijkheden van een seizoensmatige verdeling van de onttrekking, met een middeldiepe winning

in de winter en een diepe 'winning in de zomer. De seizoensmatige verdeling geefl echter maar

beperkte voordelen en is bedrijfstechnisch moeilijk uitvoerbaar. Dit alternatief is niet verder

uitgewerkt.

Voor Eindhoven is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de uitbreiding van 3,5 miljoen m 3

per jaar op Aalsterweg te laten plaatsvinden, eventueel in combinatie met een seizoensmatige

verdeling van de yvinning over diep en middeldiepe watervoerende lagen. Verder zijn nieuwe

locaties onderzocht in Genneper Parken, Vredeoord en Wdschap. Voor Genneper Parken is

tevens een plusmodel onderzocht waarbij naast een winning van 3,5 miljoen m 3 per jaar een

winning van 6 miljoen m3 per jaar is uitgewerkt, waarbij op Aalsterweg de winning met

2,5 miljoen m 3 perjaar wordt verminderd.

Voor de winplaats Nuland is alleen een vermindering van de diepe winning met 3 miljoen m 3 per

jaar uitgewerkt.



Als voorkeursalternatief (VKA) is door Brabant \Vater gekozen voor:

4Il Onttrekking van 3 miljoen m 3 perjaar te Budel-diep;

4Il Onttrekking van 6 miljoen m 3 perjaar middeldiep te Eindhoven/Genneper Parken,

Samen met:

$ Vermindering van de winning Nuland-diep met 3 miljoen m 3 perjaar;

$ Stoppen van de winning van 3,5 mi~oen m 3 per jaar middeldiep te Budel;

4Il Verminderen van de middeldiepe winning Aalsterweg met 2,5 milj oen m 3 per j aar;

$ Uitbreiding van het meetnet waterkwaliteit in Eindhoven, opstellen gebiedsdossier en

onderzoek starten naar bodemverontreiniging en aanvullende zuivering;

4Il meewerken met Waterschap enlandbouwbedrijfsleven rond Budel, aan de aanpak van

eventuele natschade bij hydrologisch herstel van de natte natuurparel Buulder brock;

Al deze stappen dragen bij aan de doelstellingen gericht op hydrologisch herstel van Buulder

brock, het oplossen van de grondwateroverlast in Eindhoven en het voorkomen van problemen

met verzilting in Nuland.

Als Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) is omschreven:

Het MMA omvat het VKA met een aantal aanvullende maatregelen:

$ Brabant Water zal meedenken met \Vaterschap De Dommel over de optimalisatie van de

natuurontwikkeling in Buulder broek. De voor dit MER ontwikkelde rekenmodellen

worden hiervoor beschikbaar gesteld;

'" Brabant vVater zalnaar verwachting stappen zetten voor het vernatten van het Groot

Huisven in watervvingebied Groote Heide (gelegen in het Natura 2000 gebied) en daar in

het kader van de adoptie van de heikikker mogel~jk faunatunnels en kikkerpoelen

aanleggen;

@I Brabant Water overlegt met gemeente Eindhoven over milieuvriendelijke koude-warmte

opslag langs de rand van het beschermingsgebied op basis van het 'nee, tenzij- principe

met strakke criteria;

'" Brabant Water maakt met de gemeente Eindhoven en vVaalre afspraken hoe om te gaan
met bodernverontreinigingen;

@I Brabant vVater kijkt samen met gemeente Eindhoven en Brabants Landschap naar

mogelijke optimalisatie van de (grond)watersituatie rond Kanunnikesven in relatie tot de

hoogveenvegetatie daar.

2.3.3 Il1lspraakreadies en adviezen

Naar aanleiding van de tel' inzage legging van het MER en de vergunningaanvraag hebben wij vijf

schriftelijke ziensvvijzen ontvangen.

De heer/mevrouw De Vries te Soerendonk geeft aan dat de berekeningen zijn gemaakt voor de
gemiddeld hoogste grondwaterstanden, maar dat deze ook voor de hoogste grondwaterstanden
moeten worden uitgevoerd. In het rapport dient verdeI' ingegaan te worden op de technische
hulpmiddelen die mogelijk z~jn om schade aan landbouw te voorkomen en welke maatregelen
genomen mogen worden en wie hierover beslist. Ten aanzien van de in te stellen boringsvrije zone
wordt opgemerkt dat deze beperkt moet worden tot het pakket van vvinning, om koude/warmte
opslag mogelijk te maken. Naast het stoppen van de middeldiepe winning is het waterschap ook
bezig met een herinrichting van de Buulder Aa. Verwacht kan worden dat hierdoor ook een
vernatting op gaat treden. Bet Milieueffectrapport geeft onvoldoende inzicht in de combinatie van
dIecten en onvoldoende duidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor deze ingrepen. De
rapporten geven onvoldoende duidelijkheid over de afhandeling van optredende schade.



Tot slot wordt aandacht gevraagd voor mogelijke afwijkingen die kunnen ontstaan over de
berekende effecten en de feitelijk optredende effecten.
De Vlaamse Overheid te Brussel geeft aan dat zij akkoord kunnen gaan met de conclusies van het
MER.
Brabantse Milieufederatie te Tilburg geeft aan dat het stoppen van de middeldiepe winning te
Budel en het herinrichten van de natte natuurparel Buulder brock door waterschap De Dommel,
volledig gericht moet zijn op herstel van de grondwaterafhankel~jkenatuur. Zij geeft aan dat naast
herstel van de grondwaterstanden ook het bodemgebruik hierbij een belangrijke rol speelt.
VerdeI' wordt aandacht gevraagd voor de negatieve gevolgen van de vvinningsuitbreiding in
Eindhoven. Mitigatie en compensatie wordt van belang geacht voor de negatieve gevolgen voor de
bloemrijke graslanden b~j Stratum en de moerasgebieden en elzenbroekbos lang's de Tongelreep.
VerdeI' wordt verzocht concrete maatregelen te onderzoeken en te benoemen om de negatieve
gevolgen voor het Kannunikensven te voorkomen. VerdeI' wordt verzocht de problematiek van
grondwateronttrekking in relatie met bodemverontreinigingen nader uit te werken.
Tot slot wordt aangegeven dat zij kunnen instemmen met de vermindering van de diepe winning
te Nuland.
De heel' / mevrouw Van Lievenoogen te Soerendonk is van mening dat de effecten van het stoppen
van de middeldiepe winning te Budel bepaald moeten worden ten opzichte van de vergunde
hoeveelheid en niet ten opzichte van de feitelijke onttrekking. Aangegeven wordt dat in j anuari
2009 een hoorzitting plaats zou vinden, dit is niet gebeurd. Als belangrijkste punt wordt de
mogelijk optredende natschade gezien, waarbij de verwachte grondwaterstandstijging boven op de
al opgetreden stijging zal plaatsvinden. Het wordt noodzakelijk geacht dat eerst meer duidelijkheid
ontstaat over de gevolgen van het stoppen van de v\Tinning en de te nemen maatregelen, voordat
besluiten over een verdere vermindering worden genonlen.
De Vlaamse Milieumaatschappij te Brussel geeft aan dat het diepe watervoerende pakket, waar de
nieuwe winning te Budel is gepland, in Belgie in het ontwerp stroomgebiedbeheerplan, als
afzonderlijk waterlichaam is aangegeven. Dit waterlichaam is afgebakend als MS_0200_GWL_2,
en verkeert in slechte kwantitatieve toestand. Z~j zijn van mening dat het effect van de diepe
winning op de diepe watervoerende pakketten te weinig is onderzocht, mede in relatie met andere
diepe winningen. Nadere uitwerking, monitoring en periodieke rapportages worden noodzakelijk
geacht.

De ingebrachte reacties zijn als voIgt samen te vatten:

1. Wateroverlast voor de landbouw in Budel:

Gevreesd wordt dat een aantallandbouwpercelen schade zullen ondervinden door te hoge

grondwaterstanden. Het gaat hierbij om de gevolgen van het stoppen van de middeldiepe

winning, in combinatie met de al opgetreden vermindering van de middeldiepe onttrekking

Budel en de herstelmaatregelen van de natte natuurparel Buulder brock die het waterschap

De Dommel neemt.

2. Gevolgen voor de natuur:

Door uitbreiding en verplaatsing van de middeldiepe winning in Eindhoven zullen

natuurwaarden in het dal van de Dommel en de Tongelreep mogelijk beperkt worden en kan

de gewenste natuurontwikkeling bij het Kannunikesven nadelig worden bei'nvloed. Voor het

herstel van Buulder brock wordt aangegeven dat naast herstel van de grondwaterstanden ook

aandacht voor het bodemgebruik van belang is voor herstel van de natte natuurparel.

3. Effect diepe winning te Budel:

In het Stroomgebiedsbeheersplan dat door Vlaanderen is opgesteld, als uitvoering van de

Kaderrichtlijn Water (KRW), is aangegeven dat diep gelegen grondwaterlichamen in Belgie

kwantitatiefniet op orde zijn. Deze diep gelegen watervoerende lagen staan in direct contact

met de bodemlaag waaruit de voorgenomen diepe winning te Budel zal plaatsvinden.



4. Grondwaterk\valiteit in Eindhoven:

Aandacht wordt gevraagd voor de bodemverontreinigingsproblematiek in stedelijk gebied van

Eindhoven en de kwaliteitsontwikkeling van het te onttrekken grondwater.

Reactie op de zienswijzen:

Ad. 1. vVateroverlast voor de landbouw in Budel:
Door vermindering van de middeldiepe winning zullen de grondwaterstanden stijgen.
Voor de drogere delen van het gebied zal dat venninderde droogteschade tot gevolg
hebben en voor de natte delen zal dit resulteren in een beperking van de
gebruiksmogel~jkhedenvan de landbouwgronden. Door het waterschap zal een pakket van
maatregelen worden opgesteld om de gevolgen voor de verhoogde grondwaterstanden te
beperken. Of de verhoogde grondwaterstand is veroorzaakt door de vermindering van de
winning in het verleden, de aangevraagde vermindering van de winning Buclel of herstel
maatregelen voor Buulder brock van het waterschap is hierbij nlinder van belang.

Ad 2. Gevolgen voor de natuur:
Door de nieuwe winplaats Genneper Parken zal in het nabij gelegen dal van de Dommel
en de Tongelreep de grondwaterstand verlaagd worden. Natuurwaarden zullen hiervan
nadeel kunnen ondervinden. Het waterleidingbedrijf is gehouden de nadelige effecten
zoveel mogelijk te voorkomen ofte ondervangen. Naar verwachting zullen de
mogelijkheden om de gevolgen tel' plaatse te ondervangen echter beperkt zijn. Hier staat
echter tegenover dat door het stoppen van de middeldiepe yvinning in Budel een
belangrijke bijdrage wordt ge!everd aan herste! van de natuurwaarden aldaar.
Het Kannunikesven ligt op de rand van het invloedsgebied. Op basis van
monitoringsresultaten moet duidelijk worden of dit gebied be"invloed wordt en welke
maatregelen mogelijk zijn om deze effecten te ondervangen.
\\Telke maatregelen, naast herstel van de grondwaterstanden, noodzakelijk zijn om de
natuurwaarden van het Buulder broek te herstellen, zullen opgenomen moeten worden in
het beheerplan voor dit gebied. In het kader van de besluitvorming over deze
vergunningaanvraag zijn hieraan geen voorwaarden te stellen.

Ad 3. Effect diepe Y\rinning Budel:
Een diepe winning te Budel heef!: een groot effect op de stijghoogte in de diep gelegen
watervoerende lagen. Door de grote weerstand van de afdekkende kleilagen worden deze
effecten over een groot gebied gespreid en zullen deze ook in het in Belgic gelegen diepe
pakket merkbaar zijn. In het MER is vastgesteld dat deze diepe verlagingen een
verwaarloosbaar effect hebben op de ondiepe grondwaterstand, omdat in de directe
omgeving van de winplaats dit effect volledig gecompenseerd wordt door de verminderde
middeldiepe winning' en op afstand dit effect te klein is.
Voor het Stroomgebiedsbeheersplan van de Maas is de toestanc! van de verschillende
grondwaterlichamen bepaald. Dc diepe winning te Budelligt in het grondwaterlichaam
Slenk-diep Maas (NLG\rVOO 18), en de kwantitatieve en chemische toestand is als goed
beoordeeld.
De systematiek van indelen en beoordelen van grondwaterlichamen is tussen Belgic en
Nederland verschilJend. Door dit verschil in aanpak is afstemming van plannen bijzonder
lastig en zal dit niet plaatsvinden voordat de plannen worden vastgesteld. Door
Vlaanderen is dan ook niet aangegeven dat de gevraagde uitbreiding niet mogelijk zou
zijn, maar is verzocht met de monitoring rekening te houden Inet de situatie in Belgic.



Ad 4. Grondwaterkwaliteit in Eindhoven:
Het ondiepe en middeldiepe grondwater is door menselijk handelen beinvloed. Dit stelt
extra eisen aan de omvang en intensiteit van de zuivering. Op de huidige middeldiepe
winning op Aalsterweg zijn al maatregelen genomen om de vvaterkwaliteit te beschermen.
Het waterleidingbedrijf zal voor de nieuwe winlocatie op Genneper Parken vooraf de
bedreigingen in beeld brengen opdat saneringswerkzaamheden tot uitvoering kunnen
komen. Daarom wordt verwacht dat de fasering met betrekking tot realisatie nog tot
mogelijk 10 jaar kan gaan duren voordat de winning op Genneper Parken plaats kan
vinden.

2.3.4 Advies Provindale Omgevingscommissie

Door de Provinciale Omgevingscommissie (POC) is op 14 mei 2009 advies uitgebracht.
De poe adviseert in het besluitvormingstraject een zorgvuldige afweging te maken tussen diepe en
middeldiepe winningen, waarbij naast milieuaspecten ook rekening gehouden wordt met de
economische aspecten van de winningen.
De poe kan instemmen met de diepe winning te Budel, waarbij de middcldiepe winning wordt
beeindigd. Ten aanzien van de uitbreiding van de winning in Genneper Parken vraagt zij
aandacht voor de problemen in de stad met grondwater en bodemverontreiniging'. VerdeI' wordt
aandacht gevraagd voor mogelijke gevolgen voor de natuurwaarden, het wordt van belang geacht
achteruitgang te voorkomen. Geadviseerd wordt concrete maatregelen te onderzoeken en deze
mee te nemen in de besluitvorming. Bijzondere aandacht is hierbij nodig voor de mogelijke
effecten op het Natura 2000 gebied Groote Heide - De Plateaux.

Reactie op het advies van de Provinciale Omgevingscommissie:
Vanuit meerdere opties spelen economische aspecten een rol in de beoordeling van aanvragen
voor vergunningen en deze zijn verwerkt in de beoordeling van de alternatieven in het MER.
Door Brabant \!\Tater is aangegeven dat een Masterplan voor Genneper Parken is opgesteld met de
betrokken partijen om een verantwoorde waterkwaliteit te verkrijgen en te behouden.
De natuureffecten langs de Dommel en Tongelreep zijn niet geheel uit te sluiten. Op basis van
monitoringgegevens zal beoordeeld moeten worden welke maatregelen nodig en mogelijk z~jn.

Hier staat tegenover dat een aanzienl~jkeverbetering gaat optreden bij de natte natuurparel het
Buulder broek.
Een belangrijk uitgangspunt voor het samenstellen van het voorkeursalternatief was het
voorkomen van een nadelig effect op het Natura 2000 gebied Groote Heide - De Plateaux. Dit is
bereikt door een deel van de bestaande middeldiepe winning te Aalsterweg in noordwestelijke
richting te verplaatsen. IIierdoor neemt juist het hydrologisch effect in zuidoostelijke richting af en
is er geen nadelig effect op het Natura 2000 gebied.

2.4 Evaluatie

Uit het onderzoek en de ingekomen reacties blijkt dat de evaluatie zich in het bijzonder moet

richten op:
@ De ontwikkelingen in de waterkwaliteit van het te onttrekken grondwater in Genneper Parken;

@ De gevolgen van de winning Genneper Parken op de natuurwaarden van het Kannunikesven

en de natuurterreinen in het dal van de Dommel en Tongelreep;

@ De ontwikkeling van de diepe stijghoogte door de diepe winning Budd in de richting van de

Belgische grens;

@ Beperkingen van de gebruiksmogelijkheden van natte landbouwgronden in de omgeving van

de winning Budel;



Ten aanzien van de waterkwaliteit in samenhang met bodem- en grondwatersanering is al

voorzien in het door Brabant "Vater, in nauwe samenwerking met de gemeente Eindhoven,

provincie en waterschap De Dommel, opgestelde Masterplan. Omdat het belang voor dit plan bij

Brabant Water zelf is gelegen zijn specifieke voorschriften in de watervergunning niet nodig.

Bet starten van de onttrekking op vvinplaats Genneper Parken zal naar verwachting nog jaren

duren. Vooral in stedeluke gebieden kunnen de omstandigheden zich snel wijzigen door nieuw

optredende ontvvikkelingen. Het is van belang een meetplan op te stellen dat aansluit bU de

feitel~jke omstandigheden van het moment van optredende veranderingen. Een jaar voordat van

de winning gebruik gemaakt gaat worden dient in overleg met de natuurterreinbeherende

instanties een meetplan te worden opgesteld, welke door de provincie zal worden vastgesteld.

Om de gevolgen van de diepe winning te kunnen beoordelen dient een meetplan te worden

opgesteld. Specifieke aandacht is hierbu nodig voor de gevolgen richting Belgie. Locatie en

frequentie van metingen, maar oak de wijze van evaluatie wordt hierin vastgelegd. Brabant Water

dient over dit meetplan overleg te voeren met de Vlaamse MilieumaatschappU. De provincie zal

het meetplan en de wijze van evaluatie van de effecten vaststellen.

In de omgeving van de natte natuurparel Buulder brock zal de grondwaterstand gaan stijgen. Het

verminderen/stoppen van de middeldiepe winning Budel vormt een onderdeel van het herstelplan

voor dit natuurgebied. Bet waterschap is bevoegd gezag voor zover het gaat om het treffen van

ondervangende maatregelen. Bet waterschap zal monitoren wat de effectiviteit en de gevolgen van

de maatregelen zUn. In overleg tussen het waterschap en Brabant Water dient het bestaande

monitoringsplan voor de middeldiepe winning aangepast te worden.

3. Procedure van de aanvraag om Grondwaterwetvergunning

3.1 De (u::mvraag

De aanvraag is door ons op 22 december 2008 ontvangen en is door ons doorgestuurd naar de

wettelijke adviseurs.

Deze aanvraag maakt onderdeel uit van een optimalisatie van de watervvinningen te Nuland,
Aalsterweg (Eindhoven) en Budel. De verandering betreft een verplaatsing van 3 miljoen m 3 per
jaar van Nuland-diep naar Budel-diep en een verplaatsing van 3,5 miljaen m3 perjaar Budel
middeldiep naar middeldiep te Aalsterweg/Genneper Parken in Eindhoven.
De aanleiding voor deze verplaatsing is als voIgt samen te vatten:

Ii> De huidige diepe winning van maximaal 5 miljoen m 3 per jaar te Nuland is met de bestaande

spreiding van het puttenveld niet volledig te realiseren daor de toestraom van brak

grondwater. Voor Nuland is ook een vergunning beschikbaar voor een middeldiepe winning

van 5 miljoen m 3 per jaar. De vergunning voar de middeldiepe winning wordt niet gevvijzigd.

Ii> De huidige middeldiepe winning te Budel heeft een aanzienlijk effect op de te realiseren

natuurdoelen in de natte natuurparel Buulder brock. Het handhaven van een grondwater

winning in deze regio wordt vanuit de watervoorziening van belang geacht. Een diepe

winning te Budel heeft weinig direct effect op de natte natuurparel.

Ii> In Eindhoven zijn problemen met grondwateroverlast. VergToting van de middeldiepe

winning zal deze problemen verminderen. Om over voldoende ruimte te beschikken voor de

inrichting van het puttenveld en am eventuele gevolgen voor de natuur te verminderen zal het

zwaartepunt van de winning in noordwestel~jke richting worden verschoven en worden

gelokaliseerd in Genneper Parken.



Dit besluit gaat speeifiek in op de verplaatsing van de middeldiepe winning van BudeI naar

Eindhoven. De verplaatsing van de diepe "\Tinning van Nuland naar Budel, zal in een afzonderlijk

besluit vorm worden gegeven.

4. Gevolgen van aangevraagde verplaatsing

Eindhoven: De extra middeldiepe winning, van 3,5 miljoen m 3 per jaar in Eindhoven geeft een
grondwaterstandsverlaging rond het nieuwe wingebied Genneper Parken van circa70 em. Tot op
3 km is een signifieante claling (> 5 em) te verwaehten. Omdat de helft van de middeldiepe
winning van Aalsterweg naar het noordwesten verplaatst wordt, zal in een klein gebied ten
zuidoosten van Aalsterwegjuist een stijging van de grondwaterstand tot 10 em op gaan treden.
De efieeten van de extra winning voor de natuur zijn beperkt. Doordat het gebied droger wordt
gaat de doelrealisatie aehteruit bij een aantal bloemrijke graslanden bij Stratum en voor een aantal
moerasgebieden en elzenbroekbossen langs de TongeIreep in Genneper Parken. De uitbreiding
heeft geen effect op het Natura 2000 gebied "Groote Heide en De Plateaux".
Het Kannunikensven ligt op de rand van het invloedsgebied met een mogeI~jke daling van de
grondwaterstand van enkele centimeters als gevolg van de uitbreiding.
Effeeten op de landbouw treden op in een gering aantalldeine gebieden bij de beekdalen van de
Dommel en de Tongelreep nabij Genneper Parken. De effeeten zijn eehter zeer beperkt.
De extra winning draagt bij aan de oplossing van de stedelijke grondwateroverlast in Eindhoven.
In een gebied van 300 ha waar nu mogelijk grondwateroverlast optreedt, wordt de
grondwaterstand met meer dan 5 em verlaagd.
Het bestaande grondwaterbesehermingsgebied wordt in noordwestelijke richting aanzienlijk
uitgebreid. Voor het inpassen van het besehermingsbeleid in het stedeIijk gebied en de sanering
van bodemverontreinigingen is door Brabant "'\!\Tater een Masterplan opgesteld in overleg met de
betrokken partijen.

Bude!:
Het stoppen van de middeldiepe winning in Bude! geeft een verhoging van de grondwaterstand
van maximaal 55 em in de droge perioden tot 20 em in natte perioden, ten opziehte van de
huidige winningsomvang van 2 miljoen m 3 per jaar. Hierbij dient overwogen te worden dat de
afgelopen tienjaar de middeldiepe winning 211 is verminderd van 5,5 miljoen m 3 per jaar naar de
huidige omvang van 2 miljoen m 3 per jaar. Over een langere periode gezien is daarom sprake van
een sterke st~jging van de grondwaterstand.
Voor het realiseren van waardevolle natuurdoelen binnen de naUe natuurparel Buulder broek is
deze st~jging van de grondwaterstand van groot be!ang.
In een gToot gebied is nu sprake van droogtesehade voor de landbouw door de grondwaterstands
verlaging door de huidige winning, deze schade komt te vervallen bij beeindiging van de
middeldiepe winning. In een klein gebied zullen door de stijging van de grondwaterstand de
gebruiksmogelijkheden van landbouwgronden afnemen. Het effect kan aanzienlijk zijn, mede
gezien de opgetreden verhoging in de afgelopen jaren.
De optredende effeeten van het stoppen van de middeldiepe winning worden maar voor een ldein
dee! geeompenseerd cloor de start van de diepe winning, omdat de diepe winning een
verwaarloosbaar effect heeft op de grondwaterstanden door de zeer grote weerstand van de
afaekkende kleilagen.

Bij het stoppen van de middeldiepe winning en het starten van een diepe onttrekking zal het

bestaande grondwaterbesehermingsgebied komen te vervallen en worden vervangen door een

boringvrije zone. De omvang van de boringvrije zone is vee! kleiner dan het huidige

grondwaterbesehermingsgebied.



5. Afweging van belangen

De aangevraagde verplaatsingen van de midde!diepe winning van Budel naar Eindhoven en de
verschuiving in Eindhoven van een deel van de winning van Aalsterweg naar Genneper Parken
maken onderdee! uit van een optimalisatie van de winningen Nuland, Bude! en Eindhoven. De
totale vergunningsomvang neemt niet toe en ook de verde!ing van de onttrekking over de
watervoerende lagen bluft gelijk.
Door de aangevraagde verplaatsingen wordt bereikt:

4» dat in het diepe pakket te Nuland de winning wordt beperkt, waardoor de risico's op verzilting

verminderen;

@ dat een belangrijke bijdrage wordt ge!everd aan het herstel van de natte natuurparel het

Buulder broek, voor een aantallandbouwpercelen kan dit tot gevolg hebben dat zander

aanvullende maatregelen de gebruiksmogelijkheden worden beperkt door wateroverlast. Op

grotere afstand van de winplaats zal door de diepe winning te Budel een verwaarloosbaar

effect op de natuur optreden.

@ dat in Eindhoven een belangruke bijdrage wordt ge!everd aan het verminderen van de

wateroverlast.

Door het waterschap De Dommel worden werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd om de natte
natuurparelBuulder broek te herstellen. Het stoppen van de midde!diepe winning Bude! is gewenst
om een verdere verbetering van de waterhuishoudkundige situatie te verkrijgen. Vee! is al bereikt
door de ge!eideluke vermindering van de ""rinning van 5,5 miljoen m 3 perjaar 10 jaar geleden
naar een winning van circa 2 miljoen m3 per jaar TIll. In de huidige situatie is echter nog een
middeldiepe winning van 3,5 miljoen m 3 per jaar toegestaan. Door een besluit om de middeldiepe
winning te stoppen zal ook voorkomen worden dat de winning weer groeit naar een omvang van
3,5 miljoen m 3 per jaar. Door nu een besluit over de middeldiepe winning te nemen ontstaat de
moge!ijkheid voor het waterschap om een samenhangend herstelplan van de waterhuishouding uit
te voeren waar de winning onderdeel van uit maakt. Hierbu kan tevens aandacht worden gegeven
aan de locatie waar door de stijging van de grondwaterstand beperkingen in het gebruik van
landbouwgronden gaan optreden.
Het stellen van voorwaarden in dit vergunningenbesluit, om nadelige gevolgen te voorkomen die
ontstaan door het stoppen van de middeldiepe winning in Budel, is niet m.ogelijk. BU het stellen
van voorwaarden zau dit inhouden dat een plicht tot onttrekking in acht genomen moet worden
zolang niet aan de voorwaarden is voldaan. De systematiek van de Grondwatervvet geeft hiervoor
geen basis.

Bij het uitbreiden en verplaatsen van de midde!diepe winning in Eindhoven weegt het nadelige
effect voor natuur en landbouw niet op tegen de voordelen voor verminderde wateroverlast in het
bebouwde gebied en de voorclelen die ontstaan bij het stoppen van de middeldiepe winning in
Bude!. De omvang van het effect in Eindhoven is zodanig beperkt dat geen specifieke voorschriften
noodzakelijk zijn. Overeenkomstig de Grondwaterwet is Brabant Water gehouden eventuele
nadelige effecten te ondervangen.
B~j de opzet van het monitoringsplan moet we! rekening worden gehouden met de te verwachten
effecten van de winning.

Op basis van huidig inzicht is te verwachten dat het te onttrekken grondwater op winplaats
Genneper Pal'ken van voldoende kwaliteit is om met de beschikbare zuiveringstechnieken geschikt
te maken voor de drinkwatervoorziening. Hierbu zullen maatregelen worden genornen om de
toestroom van verontreinigd water 20 vee! mogelijk te beperken. In samenwerking tussen gemeente
en Brabant VVater is hiervoor een Masterplan opgesteld.



Voor het realiseren van een dee! van de voorgenomen optimalisatie zal vee! tijd nodig zijn. Vooral
het inrichten van de nieuwe winning in Genneper Parken te Eindhoven zal naar verwachting
tussen 5 en 10 jaar in beslag nemen. In dit besluit zal een overgangstermijn van 10 jaar in acht
worden genomen.
Het besluit over de verplaatsing van de diepe winning van Nuland naar Bude! treedt in werking
direct nadat het bes1uit onherroepclijk is geworden. Vergroting van de totale winning in Bude! is
niet gewenst. Als voorvvaarde zal daarom worden opgenomen dat de som van middeldiepe en
diepe winning te Bude! niet groter mag zijn dan de volgens de huidige vergunning toegestane
winning van 3,5 miuoen m 3 perjaar. Ook een vergroting van de huidige middeldiepe winning van
2 miljoen m 3 perjaar naar 3,5 miljoen m 3 per jaar wordt ongewenst geacht.
De beschermingszones rond de winning Nuland zullen zich niet vvijzigen. Nadat dit besluit
onherroepe!ijk is geworden kan een aanpassing van het beschermingsbeleid plaatsvinden. Het
huidige grondwaterbescherrningsgebied van Budd zal op termijn vervangen kunnen worden door
een boringvrije zone. Voor Genneper Parken zal een nieuw watervvingebied aangewezen worden.
De begrenzing van het grondwaterbeschermingsgebied zal daarbij ook worden aangepast.
Besluitvorming hierover vindt niet plaats in onderhavig besluit, maar vindt plaats in een wijziging
van de Provinciale milieuverordening.

Gelet op het voorgaande zijn we van mening dat de gevraagde vergunning voor een nieuwe
winplaats Genneper Parken tot de gevraagde onttrekking van 6 miljoen m3 per jaar verleend kan
worden, waarbij de toegestane winning te midde!diep-Budcl wordt beeindigd en de midde!diepe
winning Aalsterweg met 2,5 miuoen m 3 perjaar wordt verminderd.

6. Besluit

Gelet op de Grondwaterwet besluiten wij:

Besluit met betrekking tot de winplaats Aalsterweg te Eindhoven:
Besluit, nr: 1525333, d.d. 9 april 2009, zodanig te wijzigen dat in totaal ten hoogste 830.000 m3

per maand en 8.300.000 m 3 perjaar onttrokken mag worden aan de bodem op de winplaats
Aalsterweg. Het grondwater mag worden onttrokken tot een hoeveelheid van maximaal
2.500.000 m 3 per jaar aan het tweede watervoerende pakket op een diepte van circa 25 m tot 80 m
beneden maaiveld en tot een hoevee!heid van maximaal 5.800.000 m 3 per jaar aan het vijfde en
het zesde watervoerende pakket op een diepte van circa 200 m tot 280 m beneden maaive!d;

Besluit met betrekking tot de vvinplaats Bude!:
De vergunning voor het onttrekken van 3.500.000 m 3 water perjaar aan het middeldiepe
watervoerende pakket te Bude!, verleend bij besluit van 23 maart 2004, nr 983223 in te
trekken.
Dit besluit treedt in werking uiterlijk 1 januari 2020 of zoveel eerder als de winning Genneper
Parken in gebruik wordt genomen. In de overgangstermijn mag de middeldiepe onttrekking niet
meer bedragen dan 2 miljoen m 3 per jaar en 200.000 m 3 per maancl en de totale onttrekking
diep en midcle!diep niet meer bedragen dan 3,5 mi~joen m3 per jaar en 350.000 m 3 per maand
op yvinplaats Budel.



Besluit met betrekking tot de winplaats Genneper Parken te Eindhoven:

1. Aan Brabant vVater NY vergunning te verlenen voor het onttrekken van water aan de

bodem op de winplaats Genneper Parken te Eindhoven, Kadastrale perce!en Gestel,

Sectie A, nrs 6068 en 6078, en sectie C, nr 3881, tot een maximum van 6 miljoen m 3

perjaar en 600.000 m 3 per maand uit het midde!diepe watervoerende pakket tussen 25

en 80 meter onder maaive!d, onder de voorwaarde dat in de overgangstijd tot uiterlijk

1 januari 2020, de totale onttrekking van de middeldiepe winning Budd, de midde!diepe

winning Aalsterweg en Genneper Parken samen niet meer mag bedragen clan

8,5 miljoen m 3 per jaar en 850.000 m 3 per maancl.

II. Ret onttrokken water client gebruikt te worden voor cle bereiding van drinkwater voor cle

openbare drinkwatervoorziening.

III. Aan besluit de volgende voorschriften te verbinden:

a. Een jaar voordat van de winning Genneper Parken gebruik gemaakt wordt, dient

een monitorings- en evaluatieplan te worden opgeste!cl in overleg met de natuur

terreinbeherende instanties, dit plan dient tel' goedkeuring bij ons te worden

ingediend;

b. Zes maanden voordat van de diepe winning Bude! gebruik gemaakt wordt, dient

een monitorings- en evaluatieplan te worden opgeste!d in overleg met de Vlaamse

Milieumaatschappij, dit plan client tel' goedkeuring bij ons te worden ingediencl;

c. In overleg met Waterschap De Dommel client het bestaande meetplan voor cle

midde!diepe winning Buckl te worden herzien, dit plan dient tel' goedkeuring bij

ons te worden ingediencl.
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Naar aanleiding van uw brief van 6 juli 2009 met het kenmerk 1554347, stellen wij u hierbij
op de hoogte van de (verwachte) beschikbaarheid van aanvullende informatie bij het MER
Budel, Eindhoven, Nuland (MER BEN). Het betreft informatie die volgens de Commissie voor
de m.e.r. beschikbaar moet zijn voordat over de vergunningaanvraag wordt besloten, danwel
voordat met de onttrekking wordt gestart.

Onderstaand lichten wij toe welke informatie reeds beschikbaar is en wanneer aanvullende
informatie beschikbaar komt.

Genneper Parken I Kammnikesven
In 2008 heeft Brabant Water een ecohydrologische systeemanalyse voor het Kanunnikesven
laten uitvoeren door Hanhart Consult (Hanhart, K., 2008, Hydrologisch onderzoek
Kanunnikesven). In de rapportage van dit onderzoek wordt een aantal maatregelen genoemd
om eventuele effecten op het Kanunnikesven te mitigeren. De eventuele uitwerking van
mitigerende maatregelen voIgt indien de monitoring van effecten in het kader van het
evaluatieprogramma in het MER daar aanleiding toe geeft.
Brabant Water is inmiddels in gesprek getreden met het Brabants Landschap en zal nog deze
zomer / dit najaar afspraken maken over monitoring en eventuele uitwerking van mitigerende
maatregelen rond het Kanunnikesven.

Bm.dderbroek
Waterschap De Dommel is in het kader van het gebiedsproces Baronie-Cranendonck bezig met
de uitwerking van mitigerende maatregelen en de effecten daarvan. Voor de maatregel
'drainage' zijn de effecten reeds onderzocht (DHV, 2009). Vooralsnog gaat voor mitigatie de
voorkeur uit naar grondruil of schadevergoeding. Als dit niet mogelijk of ongewenst is, dan is
drainage een optie.
Brabant Water maakt met het waterschap concrete afspraken over de financieIe bijdrage aan de
mitigerende maatregelen en over verder participatie van Brabant Water in het Gebiedsproces
Baronie-Cranendonck. Waterschap De Dommel stelt het GGOR vast nadat bij de
grondeigenaren onderzocht is welke aanvullende maatregelen kunnen worden genomen ter
optimalisering van het grond- en oppervlaktewaterregime. Deze vaststelling vindt
waarschijnlijk in het najaar van 2011 plaats.

Waterkwaliteit Genneper Parken
Brabant Water werkt samen met haar partners in Eindhoven aan de bescherming van de
grondwaterkwaliteit. Het Masterplan Eindhoven, dat bestuurlijk bekrachtigd is door gemeente
Eindhoven, gemeente Waalre, waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en
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Brabant Water, beoogt het effect van de verontreinigingen in beeld te brengen, risico's aan te
geven en een saneringsaanpak te bewerkstelligen teneinde een goede grondwaterkwaliteit te
realiseren voor de drinkwatervoorziening zonder dat complexe aanvullende zuivering nodig is.
Een risicoanalyse is reeds uitgevoerd. Momenteel wordt er door Brabant Water onderzoek
uitgevoerd naar het netwerk van monitoringsputten om de ruwwaterkwaliteit te meten. Uit dit
onderzoek zal naar verwachting blijken dat er meerdere montioringsputten in 2009/2010
bijgeplaatst moeten worden. De fasering (periode van 10 jaar) van de op te starten
waterwinning in de Genneper Parken zal worden afgestemdop de uitvoering en de resultaten
van de sanering.
Infonnatie over de te verwachten kwaliteit van het ruwe water is deels al beschikbaar en zal in
de loop van 2010 nog worden aangevuld via de aanvullende monitoringsputten.
Brabant Water zal pas starten met de winning als de sanering zich in een ver gevorderd stadium
bevindt.

Wij zijn overigens van mening dat de te verwachten kwaliteit van het ruwe water inderdaad
onderzocht moet zijn op het moment dat met de winning in Eindhoven zal worden gestart, maar
dat het nemen van een besluit over de vergunningaanvraag niet in afwachting daarvan moet
worden uitgesteld.

Wij vertrouwen erop u hiennee voldoende te hebben gei"nfonneerd en verwachten een spoedig
besluit op ooze vergunningaanvraag.

ir. J.G.H. Philips
Hoofd Strategie & Beleid
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