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Inleiding 

a. Algemeen 
Het Waterbedrijf Groningen heeft per brief van 8 september 2015, nummer LS2015-09POV, verzocht 
om aanpassing van het waterwingebied van de grondwaterwinning De Groeve. Deze aanpassing is 
een direct gevolg van het realiseren van het project Tusschenwater. In het kader van dit project wordt 
een aantal bestaande putten verplaatst. Hierdoor zal er een wijziging optreden in de begrenzing van 
het waterwingebied zoals dat is opgenomen op Kaart A van de Provinciale Omgevingsverordening 
Drenthe (POV). Gezien de omvang van de wijziging en het feit dat de putten en het gewijzigde water-
wingebied op gronden komen te liggen die in eigendom zijn van het Waterbedrijf Groningen, is het 
volgen van een openbare voorbereidingsprocedure niet noodzakelijk. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Extern betrokkenen 
Waterbedrijf Groningen 
Waterschap Hunze en Aa's 
Gemeente Aa en Hunze 
 

Advies  

Instemmen met het besluit tot wijziging van de POV Drenthe.  

Beoogd effect 

De POV Drenthe zodanig aanpassen dat de bescherming van de winputten wordt aangepast aan de 
nieuwe gewenste situatie. 

Argumenten 

1.1.  De verplaatsing van de winputten is passend binnen het project Tusschenwater. 
Samen met het waterschap Hunze en Aa’s, Stichting het Drentse Landschap, de gemeente Ty-
naarlo en het Waterbedrijf Groningen werkt de provincie Drenthe aan de realisatie van het project 
Tusschenwater. In het kader van dit project is het noodzakelijk dat een aantal bestaande winput-
ten van de grondwaterwinning De Groeve wordt verplaatst. 
 

1.2 Voor de wijziging van de POV is een uniforme openbare voorbereidingsprocedure niet noodzake-
lijk. 

 De nieuwe winputten worden geplaatst op gronden in eigendom van het Waterbedrijf Groningen. 
Ook de begrenzing van het waterwingebied blijft binnen de eigendommen van het waterbedrijf. 
Voor omliggende agrariërs gaan geen aanvullende beperkingen gelden. Aangezien er ook verder 
geen belangen van derden in het geding zijn en de verplaatsing geen gevolgen heeft voor de be-
grenzing van het grondwaterbeschermingsgebied (de buitenste begrenzing), is het volgen van een 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure niet noodzakelijk. 
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Tijdsplanning 
Statencommissie OGB                   25 november 2015  
Provinciale Staten                          16 december 2015 

Financiën 
De wijziging van het waterwingebied brengt geen kosten met zich mee. De kosten voor de feitelijke 
verplaatsing van de winputten zijn onderdeel van het project Tusschenwater. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Publicatie van het besluit 

 
Bijlagen  
1. Brief Waterbedrijf Groningen 
2  Kaart oude en nieuwe begrenzing waterwingebied 

 
Ter inzage in kamer C0.39 
1. Overige bijlagen bij brief van Waterbedrijf Groningen 
 
 
 
Assen, 14 oktober 2015 
Kenmerk: 42/4.1/2015003961 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 
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Het Waterbedrijf Groningen heeft per brief van 8 september 2015, nummer LS2015-09POV, verzocht 
om aanpassing van het waterwingebied van de grondwaterwinning De Groeve. Samen met het water-
schap Hunze en Aa’s, Stichting het Drentse Landschap, de gemeente Tynaarlo en het Waterbedrijf 
Groningen werkt de provincie Drenthe aan de realisatie van het project Tusschenwater. In het kader 
van dit project is het noodzakelijk dat een aantal bestaande winputten van de grondwaterwinning De 
Groeve worden verplaatst. Hierdoor zal er een wijziging optreden in de begrenzing van het waterwin-
gebied zoals dat is opgenomen op Kaart A van de POV. 
 
De putten en het gewijzigde waterwingebied komen op gronden te liggen die in eigendom zijn van het 
Waterbedrijf Groningen. Hierdoor gaan er voor omliggende agrariërs geen aanvullende beperkingen 
gelden. Ook verder zijn geen belangen van  derden in het geding en de verplaatsing heeft ook geen 
gevolgen voor de begrenzing van het grondwaterbeschermingsgebied (de buitenste begrenzing) Het 
volgen van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure is dan ook niet noodzakelijk.  
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 12 oktober 2015, kenmerk 
42/4.1/2015003961; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
I. de begrenzing van het waterwingebied van de grondwaterwinning De Groeve, zoals staat aan-

gegeven op Kaart A behorende bij de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, aan te pas-
sen overeenkomstig de bij dit besluit behorende Bijlage A. 

 
II. te bepalen dat dit besluit wordt geplaats in het Provinciaal blad en deze wijziging een dag na 

plaatsing in het Provinciaal blad in werking zal treden. 
 
 
Assen, 16 december 2015 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
     , griffier      , voorzitter 
 
wa/coll.  
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Aan passin g watenruingebied De G roeve a. g. v. Tusschenwater
Ò "Stroombaanberekeningen pompstation De Groeve" (RHK-

DHV, 201 5)
Ò "Voorstel aanpassinggrondwaterstandsmeetnet

grondwateruvinningen De Groeve en Nietap" (WBG, 2014)
Ò Kaaftbijlagen 1t/m I

Geacht College,

Samen met het waterschap Hunze & Aa's, Stichting Het Drents Landschap en de gemeente Tynaarlo
werken provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen aan de realisatie van het project Tusschenwater
Het project draagt door de ontwikkeling van natte natuur bij aan realisatie van de Hunzevisie en de
Robuuste Ecologische Verbindingszone Hunze. Daarnaast zal het gebied ingezet worden voor
waterberging wat bijdraagt aan de waterveiligheid in de regio.

ln het kader van dit project zal een deel van het puttenveld van De Groeve onder water komen dan wel
sterk vernat worden. Om de drinkwaterfunctie van het gebied veilig te stellen, zullen daarom 6
drinkwaterputten komen te vervallen - de putten 8, 9, 10, 11,26 en27 - en zullen 5 nieuwe putten
worden geplaatst (putnummers 46, 47, 48, 49 en 50). Deze situatie is op kaart2 "situatie winputten PS
De Groeve v.a.2016" weergegeven. Deze is als bijlage meegezonden.

Royal Haskoning heeft de effecten van verplaatsing van de drinkwaterputten doorgerekend aan de hand
van verblijftijden en stroombanen van het grondwater vanuit het bepompte pakket. De rapportage
hiervan is als bijlage A meegezonden. Op basis van de berekeningen lijkt het niet nodig om de
begrenzing van het grondwaterbeschermingsgebied aan te passen. Het waterwingebied zal wel moeten
worden aangepast. Wij stellen voor om hierbij de begrenzing van de eigendommen van Waterbedrijf
Groningen aan te houden. De nieuwe situatie staat aangegeven op kaartbijlage 2.

De rapportage laat zien dat, door verplaatsing van de putten, de verblijftijden zowel aan de westkant als
aan de oostkant van het grondwaterbeschermingsgebied toenemen. Deze gebieden zijn als arcering
aangegeven op kaartbijlage 8, waarop de contouren van het grondwaterbeschermingsgebied
geprojecteerd zijn op de berekende stroombanen. Wij pleiten er echter voor om het
grondwaterbeschermingsgebied niet te verkleinen. Dit omdat de stroombaanberekeningen laten zien dat
het bepompt pakket in deze gebieden in de 25-jaars invloedszone liggen.

Wij vezoeken u om het waterwingebied van De Groeve aan te passen conform kaart2 en het
grondwaterbeschermingsgebied ongewijzigd te laten. De shapefiles voor ArcGlS zullen wij u ook
elektronisch doen toekomen.

Waterbedrijf Groningen staat ¡ngeschreven in hei Handelsreg¡ster van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Groningen, onder nummer
02008621 Ons btw-nummer is: N10031 39 098 B 0'1 Op al onze lever¡ngen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden Drinkwater,
AansluitvooMaarden Dr¡nkwater en Tarievenregeling van toepass¡ng Die kunt u downloaden van onze internetsite: www.waterbedriiforoninoen.nl of
grat¡s opvragen bij ons bedrijf
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Datum 8 september 2015

Waterbedrijf
Groningen

Voor de verplaatsing van de drinkwaterputten als gevolg van de realisatie van Tusschenwater, is een
vergunning Waterwet nodig. Een aanvraag hiertoe, met bijbehorende stukken, doen wij u een dezer
dagen toekomen (briefnummer LS2015-09WV). De in de vergunningsaanvraag gebruikte gegevens
komen overeen met de stukken zoals deze zijn meegezonden met deze brief.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding van dit
schrijven nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mw. Lieselot Smilde van onze afdeling
Strategie & Onderzoek (tel. 06 20441320).

Met
N.V

ijke groet,
Groningen

ing Strateg ie&

Waterbedrijf Gron¡ngen staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken ¡n Groningen, onder nummer
02008621. Ons BTW-nummer ¡s: N10031 39 098 B 01. Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden Drinkwater,
Aansluitvoorwaarden Drinkwateren Tadevenregeling van toepass¡ng. Die kunt u downloaden van onze internetsite: www.waterbedriiforoninoen.nl of
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Waterwingebied De Groeve
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I Bestaand waterwingebied

I Vervallen waterwingebied

I Nieuw waterwingebied
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