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Inleiding 

a. Algemeen 
Het ontwerp van het voorstel tot aanwijzing van het grondwaterbeschermingsgebied Assen-West heeft 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegelijkertijd hebben ook de ontwerpen van de noodzake-
lijke vergunningen in het kader van de Waterwet en de Natuurbeschermingswet ter inzage gelegen. 
Ook is een informatieavond gehouden waar de toenmalige gedeputeerde Henk van de Boer aanwezig 
was. 
Naar aanleiding van deze terinzagelegging zijn door vier instanties/burgers zienswijzen ingediend. 
Deze zienswijzen hebben betrekking op de hiervoor genoemde vergunningen en niet op het voorlig-
gende aanwijzingsbesluit. De beantwoording van deze zienswijzen vindt dan ook plaats in het kader 
van de verlening van deze vergunningen. 
De aanwijzing van het beschermingsgebied heeft als gevolg dat er beperkingen aan het uitvoeren van 
bepaalde activiteiten zullen gaan gelden. Deze beperkingen zijn opgenomen in de hoofdstukken 7 en 
5 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV). 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Extern betrokkenen 
- Waterleidingbedrijf Drenthe 
- Gemeente Assen 
- Omwonenden en grondeigenaren 
 

Advies  

In te stemmen met het besluit tot aanwijzing van het grondwaterbeschermingsgebied Assen-West. 

Beoogd effect 

De nieuwe drinkwaterwinning van de Waterleidingmaatschappij Drenthe wordt tegen mogelijke veront-
reinigingen beschermd. 

Argumenten 

1.1. De aanwijzing van een beschermingsgebied rondom een winning van grondwater voor de drink-
watervoorziening is in lijn met landelijk en provinciaal beleid. 
De Wet milieubeheer legt in artikel 1.2 de verplichting bij de provincies neer om regels op te stellen ter 
bescherming van het grondwater met het oog op de drinkwaterwinning in bij verordening aangewezen 
gebieden. In de Omgevingsvisie is aangegeven dat wij als provincie rondom winningen ten behoeve 
van de drinkwatervoorziening aanvullend beleid voeren. 
 
1.2. De beperkingen zijn noodzakelijk om de kwaliteit van het grondwater met het oog op de drink-
watervoorziening ook voor de toekomst te kunnen garanderen. 
Door de aanwijzing als grondwaterbeschermingsgebied gaan er beperkingen gelden aan het uitvoeren 
van bepaalde activiteiten. Zo is het verboden om het grondwater bedreigende inrichtingen op te  
richten. Hierbij valt te denken aan tankstations, afvalverwerkingsbedrijven en groothandels in chemi-
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sche stoffen. Daarnaast zijn bepaalde activiteiten of handelingen verboden of gebonden aan voor-
waarden. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van boringen, het aanleggen van buisleidingen en 
het toepassen van IBC-bouwstoffen. Daarnaast gelden er verboden en beperkingen aan het toepas-
sen van bodemenergiesystemen in deze gebieden.  

Tijdsplanning 
Behandeling Statencommissie Omgevingsbeleid                           25 november 2015 
Behandeling in Provinciale Staten                                                  16 december 2015 

Financiën 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Provinciale Staten hebben op 16 december 2015 besloten een beschermingsgebied aan te wijzen 
rondom de nieuwe drinkwaterwinning Assen-West van de Waterleidingmaatschappij Drenthe. Deze 
aanwijzing heeft als gevolg dat aan het uitvoeren van bepaalde activiteiten beperkingen gaan gelden. 
De regels die hierop van toepassing zijn, zijn opgenomen in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 5 van de Pro-
vinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV).  

 
Bijlagen  
1. Kaart met grondwaterbeschermingsgebied rondom drinkwaterwinning Assen-West 
2  Kaart met restrictiegebied bodemenergie rondom drinkwaterwinning Assen-West 

 
Ter inzage in kamer C0.39 
Geen. 
 
 
 
Assen, 16 oktober 2015 
Kenmerk: 26/3.14/2015002886 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 
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In de Omgevingsvisie Drenthe is een aantal gebieden in Drenthe globaal aangeduid als 'strategische 
grondwaterwinning'. In deze gebieden kan door een waterleidingmaatschappij een vergunning worden 
aangevraagd voor een grondwateronttrekking voor de drinkwatervoorziening. De locatie Assen-West 
is één van de drie locaties voor een strategische grondwaterwinning.  
 
Voor het realiseren van de grondwateronttrekking Assen-West is een aantal vergunningen noodzake-
lijk. Voor zover het de bevoegdheid van de provincie betreft gaat het om een vergunning op grond van 
de Waterwet en een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet. Beide vergunningen zijn 
inmiddels verleend.  
 
Daarnaast is het gewenst rondom deze nieuwe drinkwaterwinning een aantal beschermingszones in 
de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) aan te wijzen. Aanwijzing van deze bescher-
mingszones vloeit voort uit de Wet Milieubeheer en Omgevingsvisie. In artikel 1.2 van de Wet Milieu-
beheer is opgenomen dat Provinciale Staten gebieden aanwijzen ter bescherming van de kwaliteit van 
het grondwater met het oog op de drinkwaterwinning. In de Omgevingsvisie en de POV is aange-
geven op welke wijze in Drenthe dergelijke gebieden worden aangewezen en welke uitgangpunten 
worden gehanteerd bij het vaststellen van de beschermingszones. Het nu voorliggende voorstel tot 
vaststelling van de beschermingszones voldoet aan deze uitgangspunten. Ook is in de Omgevings-
visie onder andere het beleid verwoord met betrekking tot de toepassing van bodemenergie in relatie 
tot de drinkwaterwinning. Daarbij is aangegeven dat in de nabijheid van drinkwaterwinningen extra 
zorgvuldig met het gebruik van bodemenergiesystemen moet worden omgegaan. Concreet betekend 
dit een verbod op bodemenergiesystemen in de directe omgeving van de winning (het grondwater-
beschermingsgebied) en bepaalde restricties in een gebied daaromheen (intrekgebied). De verboden 
en restricties zijn opgenomen in hoofdstukken 7 (Gebieden) en 5 (Bodemenergie) van de POV. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 16 oktober 2015, kenmerk 
26/3.14/2015002886; 
 
gelet op artikel 1.2 van de Wet milieubeheer en artikel 7.1 van de Provinciale Omgevingsverordening 
Drenthe; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
Artikel I 
 
1. Rondom de grondwaterwinning "Assen-West" een gebied ter bescherming van het grondwater aan 

te wijzen zoals dit is aangeduid als Waterwingebied en Grondwaterbeschermingsgebied op de bij 
dit besluit behorende kaart 1 en dit gebied op te nemen op de bij de Provinciale Omgevingsveror-
dening Drenthe behorende kaart A. 

  
2. Rondom de grondwaterwinning "Assen-West" in het belang van de bescherming van het grondwa-

ter met het oog op de drinkwaterwinning gebieden aan te wijzen zoals deze zijn aangeduid als 
Verbod op bodemenergie en Restrictiegebied bodemenergie op de bij dit besluit behorende kaart 2 
en: 
- het gebied Verbod op bodemenergie op te nemen op de bij de Provinciale Omgevingsverorde-

ning Drenthe behorende kaarten C1en C2; 
- het gebied Restrictiegebied bodemenergie op te nemen op de bij de Provinciale Omgevings-

verordening Drenthe behorende kaart C2. 
 
Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016. 
 
 
Assen, 16 december 2015 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , griffier      , voorzitter 
 
wa/coll 
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