
	  
Aan	  het	  Dagelijks	  Bestuur	  van	  het	  Waterschap	  Limburg	  

	  
Arcen,	  5-‐9-‐2022	  
	  
	  
Geachte	  leden	  van	  het	  Dagelijks	  Bestuur,	  
	  
	  
	  
De	  fractie	  Water	  Natuurlijk	  Limburg	  maakt	  zich	  grote	  zorgen	  over	  ons	  grondwater	  
voor	  nu	  en	  in	  de	  toekomst.	  Ons	  grondwater,	  zowel	  het	  diepe	  grondwater	  als	  het	  
freatische,	  ondiepe,	  grondwater	  zijn	  onze	  strategische	  reserve	  in	  tijden	  van	  droogte.	  
Gevreesd	  moet	  worden	  dat	  er	  daardoor	  bedreigingen	  ontstaan,	  in	  kwantiteit	  en	  
kwaliteit	  van	  ons	  grondwater.	  Ook	  levert	  een	  stabiel	  grondwater	  peil	  een	  bijdrage	  
aan	  de	  stabiliteit	  van	  de	  bovengrond	  waardoor	  “Groningse	  toestanden”	  gelukkig	  
redelijk	  beperkt	  zijn	  in	  onze	  regio.	  Tegelijkertijd	  wordt	  binnen	  afzienbare	  tijd	  gestopt	  
met	  de	  bruinkool	  winning	  in	  Duitsland	  met	  de	  daarbij	  behorende	  enorme	  
grondwateronttrekking.	  Ook	  dat	  heeft	  gevolgen	  voor	  de	  grondwaterstroom	  en	  het	  
grondwaterpeil	  in	  Limburg.	  
	  
Rond	  eind	  augustus	  waren	  de	  grondwaterstanden	  extreem	  laag.	  Reden	  voor	  
bijvoorbeeld	  de	  waterschappen	  Vallei	  en	  Veluwe	  en	  Rijn	  en	  IJssel	  om	  vanaf	  eind	  
augustus	  niet	  meer	  toe	  te	  staan	  dat	  grondwater	  onttrokken	  wordt,	  binnen	  200	  meter	  
van	  kwetsbare	  beeklopen	  met	  waardevolle	  natuur.	  Ook	  is	  bij	  hen,	  in	  het	  gehele	  
werkgebied,	  het	  gebruik	  van	  grondwater	  in	  die	  tijd	  aan	  banden	  gelegd	  waardoor	  
onder	  andere	  gras-‐	  en	  gewassen,	  gazons	  en	  sportvelden	  alleen	  nog	  tussen	  tien	  uur	  ’s	  
avonds	  en	  zeven	  uur	  ’s	  ochtends	  besproeid	  mogen	  worden.	  
	  
Conform	  art.	  35	  van	  het	  reglement	  van	  orde	  zouden	  wij	  graag	  de	  volgende	  vragen	  
aan	  u	  willen	  stellen.	  
	  

1. Deelt	  u	  onze	  zorg	  zoals	  beschreven	  in	  de	  inleiding?	  
2. Hoe	  is	  de	  verantwoordelijkheid	  geregeld	  in	  Limburg,	  m.b.t.	  het	  

grondwaterbeleid	  tussen,	  gemeenten,	  waterschap	  en	  provincie?	  
3. Wie	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  vergunningverlening,	  het	  toezicht	  en	  de	  

handhaving	  voor	  onttrekkingen	  aan	  het	  diepe	  grondwater?	  
4. Wie	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  vergunningverlening,	  toezicht	  en	  handhaving	  

voor	  onttrekkingen	  aan	  het	  freatische	  	  grondwater?	  



5. Voor	  zover	  er	  een	  verantwoordelijkheid	  ligt	  bij	  het	  waterschap,	  kunt	  u	  
aangeven	  hoe	  u	  daar	  concreet	  invulling	  aan	  geeft?	  

6. Meer	  concreet	  is	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  vergelijkbare	  maatregelen	  zoals	  bij	  
Vallei	  en	  Veluwe	  en	  bij	  Rijn	  en	  IJssel	  zijn	  afgekondigd,	  ook	  in	  Limburg	  gelden?	  
Zo	  ja,	  welke	  precies,	  zo	  nee,	  waarom	  niet?	  

7. Kunt	  u	  aangeven	  welke	  bedreigingen	  u	  ziet	  m.b.t.	  een	  duurzaam	  
grondwaterbeheer?	  	  

8. Op	  welke	  wijze	  wordt	  het	  gewenste	  grondwaterpeil	  geregeld?	  Doen	  we	  dat	  
alleen	  met	  stuwen	  of	  overweegt	  u	  ook	  om	  bijvoorbeeld	  	  infiltratiebuizen	  in	  te	  
zetten	  om	  het	  grondwater	  weer	  op	  peil	  te	  krijgen?	  

9. Wat	  is	  de	  invloed	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  grondwaterstand	  als	  de	  
bruinkoolwinning	  stopt?	  Graag	  uitgesplitst	  naar	  regio’s	  in	  Limburg.	  

10. Zijn	  er	  nog	  andere	  factoren,	  vanuit	  het	  buitenland,	  van	  invloed	  op	  de	  
grondwaterstand?	  

	  
Bescherming	  van	  ons	  grondwater	  kan	  alleen	  succesvol	  zijn	  als	  nut	  en	  noodzaak	  
ook	  bij	  onze	  burgers	  en	  het	  bedrijfsleven	  aanwezig	  is.	  Daar	  is	  in	  de	  ogen	  van	  WNL	  
nog	  een	  wereld	  te	  winnen.	  Er	  is	  een	  gat	  tussen	  ‘zenden’	  en	  ‘ontvangen’,	  merken	  
we	  steeds	  weer.	  M.b.t.	  de	  communicatie	  naar	  de	  burger	  is	  er	  grote	  
onduidelijkheid	  hoe	  e.e.a.	  geregeld	  is.	  We	  communiceren	  ons	  suf	  maar	  blijkbaar	  
komt	  de	  boodschap	  niet	  aan.	  

	  
11. De	  vraag	  is	  dan	  ook	  gerechtvaardigd	  of	  niet	  veel	  meer	  landelijk	  een	  

intensieve	  campagne	  gestart	  moet	  worden,	  mogelijk	  binnen	  Unie	  van	  
Waterschappen	  verband	  met	  een	  eenduidige	  boodschap.	  Bent	  u	  dit	  met	  ons	  
eens?	  

12. Wat	  doen	  we	  om	  te	  checken	  of	  de	  boodschap	  bij	  de	  burger	  aankomt?	  Meten	  
we	  dat?	  

13. Wat	  kunnen	  we	  er	  verder	  aan	  doen	  om	  te	  zorgen	  dat	  het	  voor	  de	  burger	  
duidelijker	  is	  wat	  nu	  wel	  en	  niet	  mag?	  Hoe	  kunnen	  we	  m.b.t.	  dit	  punt	  een	  
verbeterslag	  maken?	  

	  
WNL	  is	  van	  mening	  dat	  anno	  2022	  nut	  en	  noodzaak	  voor	  een	  duurzaam	  
grondwaterbeheer	  belangrijker	  is	  dan	  ooit	  te	  voren.	  	  

	  
14. Bent	  u	  met	  WNL	  van	  mening	  dat	  als	  randvoorwaarde	  zou	  moeten	  gelden	  dat	  

het	  grondwaterpeil	  jaarlijks	  stabiel	  zou	  moeten	  zijn?	  Met	  andere	  woorden,	  
dat	  er	  niet	  meer	  water	  onttrokken	  mag	  worden	  dan	  er	  ook	  weer	  bij	  komt?	  	  

15. Mocht	  dit	  wel	  het	  geval	  zijn	  dan	  dient	  in	  het	  daaropvolgende	  jaar	  het	  tekort	  
gesaldeerd	  te	  worden.	  Bent	  u	  dit	  met	  ons	  eens?	  

16. Op	  welke	  wijze	  vult	  u	  uw	  rol	  als	  “ambassadeur	  van	  ons	  grondwater”	  in?	  
17. Meer	  concreet:	  op	  welke	  wijze	  kan	  het	  oppervlaktewater	  beheer	  

ondersteunend	  zijn	  aan	  een	  duurzaam	  grondwaterbeheer	  en	  omgekeerd?	  
	  
Graag	  zien	  we	  uw	  antwoorden	  tegemoet,	  
	  
Namens	  de	  fractie	  Water	  Natuurlijk,	  
	  
Rose-‐Marie	  Kaanen	  


