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Ondennrerp: Startnotitie verbred ing grondwaterheffin g

Geachte voorzitter/leden,

ln de provinciale Omgevingsvisie is aangegeven dat in de lopende bestuursperiode de
grondwatervisie verder wordt uitgewerkt. Het gaat dan onder andere om het benutten

van de grondwatervoorraad voor diverse gebruiksdoelen. Begin 20'12 benl u geinfor-

meerd over de stappen die in 2011 zijn gezet. Daarbij is onder andere gekeken naar

de grondwatervoorraad in relatie tot klimaatverandering en mogelijkheden om die

voorraad te vergroten.

Afgesproken is dat 2012 wo¡dt gebruikt om het grondwaterbeleid verder te concretise-
ren. Een van de aspecten daarbij is de vraag hoe de grondwatermaatregelen kunnen

worden gefinancierd. Een middel dat de provincie daarbij ter beschikking staat is inzet

van de grondwaterheffing.

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden om de grondwaterheffing in te zetten is

een startnotitie opgesteld. De opties die in de startnotitie staan willen wij graag met u

bespreken.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

Bijlage(n):
jk.coll.

secretaris , voorzitter



Startnotitie verbreding grondwaterheffing Drenthe.

lnleiding
De Drentse grondwatervoorraad vertegenwoordigt een grote waarde. Ons grondwater is essentieel

voor de vochtvoorziening voor de landbouw, voor de natuur en voor de gebruikers die grondwater

onttrekken voor allerlei toepassingen. Bovendien is Drenthe leverancier van drinkwater voor naburige
províncies. We noemen ons grondwater daarom ook wel het blauwe goud.

Om het blauwe goud ook in de toekomst te kunnen benutten streven we naar een balans tussen het

benutten van het grondwater en het beschermen van datzelfde grondwater.

De beschikbaarheid van hoogwaardig grondwater wordt echter bedreigd. Door klimaatsverandering

zal er in de toekomst in het zomerhalfjaar minder water beschikbaar zijn. Tegelijkertijd zal de vraag

toenemen. Het in stand houden van de huidige grondwatervoorraad en waar mogelijk vergroten is dan

ook een van de uitdagingen waar we voor staan.

De kwaliteit van het grondwater heeft de laatste decennia vooral onder druk gestaan door een steeds

intensiever bovengronds gebruik. De druk om te produceren ging daarbij gepaard met een grote

milieudruk. De laatste jaren wordt het ondergronds gebruik, bijvoorbeeld voor Koude Warmte

toepassingen ook intensiever en daarmee wordt de zorg voor een juiste afstemming van de diverse

belangen navenant groter.

Met het uitwerken van de grondwatervisie Drenthe wordt langzamerhand duidelijk welke stappen

nodig zijn om de grondwatervoorraad en de kwaliteit veilig te stellen en tegelijkertijd het grondwater

ook in economische zin in voldoende mate te benutten. Maar die maatregelen kosten geld. En dat in
een tijd waarin financiële middelen niet meer op voorhand beschikbaar zijn. En waarin bestaande

samenhangen met bijvoorbeeld de uitvoering van het natuurbeleid onder druk is komen te staan.

Dat betekent dat de provincie als beleidsmaker voor de ondergrond op zoek moet naar middelen

waarmee deze opgaven wél gefinancierd kunnen worden.

Daarom doen we nu nader onderzoek naar de mogelijkheden van het inzetten van de

grondwaterheffing.

De vragen die daarbij aan de orde zijn:
. Zijn we bereid de grondwaterheffing breder dan voorheen in te zetten voor de

grondwateropgave?

. ln welke mate is een verhoging van de grondwaterheffing acceptabel?

. Zetten we de heffing 'Drenthebreed' in of specifiek voor de gebieden rond bestaande
grondwaterwinningen?

Grondwateropgave
De grondwateropgave komt er kort gezegd op neer dat er nu en in de toekomst voldoende grondwater

beschikbaar moet zijn voor de diverse gebruiksdoeleinden. Ook moet het beschikbare water van
goede kwaliteit zijn.
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Aan de volgende doelen wordt daarbij prioriteit gegeven:

1. Veiligstellen voldoende water voor de drinkwatervoorziening;
2. Veiligstellen voldoende water voor de landbouw en natuur in samenhang met het

Deltaprogram ma Zoetwater;
3. Voldoen aan de Europese verplichtingen voor de TOP gebieden (KRW opgave).

Het veiligstellen van de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater en tegelijkertijd ruimte laten voor

economisch gebruik van datzelfde grondwater vraagt echter wel om maatregelen.

ln lijn met de Omgevingsvisie vraagt dat niet om maatregelen achteraf maar om een actief beleid
gericht op het vergroten van de grondwatervoorraad en het duurzaam schoonhouden van diezelfde
voorraad.

Die proactieve houding wordt mede ingegeven door klimaatscenario's. De meest extreme scenario's
geven aan dat de grondwatervoorraad in de zomer zal afnemen waardoor gebruiksmogelijkheden

onder druk komen te staan.

De opgave komt niet alleen voort uit provinciale wensen maar wordt ook ingegeven door de eisen uit

de Kaderrichtlijn water. Die vraagt om grondwaterlichamen die voldoende ondersteuning bieden aan

de waterwinning, oppervlaktewater en bovenliggende natte natuur.

De provinciale grondwaterheffing
Provinciale Staten zijn op grond van de Waterwet bevoegd om een heffing vast te stellen voor het

onttrekken van grondwater. De provincie Drenthe maakt hier gebruik van en heeft de

belastingplichtigen aangewezen bij provinciale verordening. Dit zijn de in Drenthe actieve

waterleidingbedrijven en industriële bedrijven die met vergunning grondwater onttrekken.

De grondwaterheffing is een bestemmingsheffing en is bedoeld voor het bestrijden van de ten laste

van de provincie komende kosten van het grondwaterbeleid.

Hoogte prov¡nc¡ale heffingen
De hoogte van de grondwaterheffing verschilt per provincie. Drenthe heft nu onder het gemiddelde.

De onderstaande tabel bevat de tarieven per provincie.

Provinciale grondwaterheff i n gen

Provincie Tarief per m3
onttrokken grondwater
in eurocent

Opbrengst in mln. € Jaar waarin tarief
bepaald

Groningen 1,11 0,25 2009

Friesland 1,13 0,70 2009

Drenthe 1,094 0,70 2012

Overijssel 1,36 1,20 2012
2,20 2010Gelderland 1,30

1,53 1,55 2012Utrecht

0,35 2010Flevoland 1,41

Noord Holland 0,85 0,80 2010

Zuid Holland 1,13 1,50 2010

Zeeland 2,75 0,40 2010

Noord Brabant 1,90 5,00 2011

Limburg 1.32 1,00 2008
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Besteding grondwaterheffing provincie Drenthe

ln Drenthe is het tarief voor de grondwaterheffing in 20121,084 eurocent per m3 onttrokken
grondwater. De jaarlijkse opbrengst is ongeveer € 700.000,--. De heffing wordt in grote lijnen als volgt
besteed:

¡ Actief grondwaterbeheer € 265.000,--
o projecten gericht op waterbesparing;
o anti-verdrogingsprojecten gerelateerd aan de watenruinning;
o projecten gericht op de aanvulling van de grondwatervoorraad.

. Grondwatermeetnet € 240.000,--

. Onderzoeken € 150.000, - (grondwatervisie, strategische grondwaterwinningen)
o Bijhouden openbaar register € 35.000,
. BUdrage aan de landelijke Commissie van deskundigen € 10.000,-- (onderzoek

schadegevallen).

Maatregelen om de grondwatervoorraad te beschermen
De maatregelen die nodig zijn om de grondwatervoorraad nu en in de toekomst te beschermen

kunnen wijonderverdelen in maatregelen gericht op voorraadvorming en maatregelen ter
bescherming van de kwaliteit van het grondwater.

Voorraadvorming maakt onderdeel uit van de trits "vasthouden - bergen - afuoeren" waarbij het
grondwater vooral gebaat is bij maatregelen gericht op het vasthouden van water op het Drents
plateau. Door water langer vast te houden kan de grondwatervoorraad worden aangevuld. Bij het

uitwerken van de grondwatervisie hebben we vasthouden als een kansrijke maatregel aangemerkt.

Lokaal levert die maatregel extra mogelijkheden op voor zowel de landbouw als de natuur (meer water
beschikbaar voor de gewassen, afname van de verdroging). Bovendien heeft de maatregel een
positief effect op benedenstroomse gebieden op het gebied van veiligheid (project droge voeten).

Naast het vasthouden van water kan duurzaam bodembeheer een belangrijke maatregel zijn om de

beschikbaarheid van water te vergroten waardoor meer water aanwezig is voor gewasgroei. Hiermee

wordt de voorraad grondwater vergroot. Deze maatregel heeft ook een positief effect op de

waterkwaliteit in de benedenstroomse gebieden.

Naast het op peil houden van de grondwatervoorraad moet ook de grondwaterkwaliteit op orde zijn.

Voor kwaliteitsmaatregelen is de trits "schoonhouden - scheiden - schoonmaken" gangbaar.

Vanwege het karakter van het grondwater, langzaam stromend, slecht te scheiden, slechts aan de

bron schoon te maken, zijn maatregelen vooral gericht op het schoonhouden van de voorraad. ln onze
gebiedsdossiers hebben wij de maatregelen vastgelegd die nodig zijn om de grondwatervoorraad te
beschermen rond de grondwaterwinningen.

Daarnaast kunnen we besluiten kwaliteitsmaatregelen te nemen voor het gehele Drentse plateau die
zijn gericht op het verduurzamen van de landbouw.

Maatregelen uitgewerkt in twee strategieën.
Artikel 7.7 van de Waten¡¡et beschrijft welke maatregelen in aanmerking komen voor financiering uit

de grondwaterheffing. Het gaat dan om maatregelen, die direct samenhangen met het voorkomen en

tegengaan van de nadelige gevolgen van het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water.
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Om de voorraad grondwater aan te vullen en te beschermen zijn in deze notitie twee strategieën

uitgewerkt waarin breder dan voorheen wordt ingezet op het uitvoeren van bovengenoemde

maatregelen:

1. Veiligstellen huidig gebruik;
Binnen deze strategie worden maatregelen uitgevoerd om de effecten van bestaande

grondwaterwinningen te compenseren en de gewonnen hoeveelheid grondwater veilig te
stellen. Het gaat dan om de volgende maatregelen binnen de invloedsfeer van bestaande

grondwaterwinningen: verhogen van de grondwaterstand, verminderen waterbehoefte,

waterbesparing en maatregelen gericht op verbeteren waterkwaliteit.

2. Groei.
Binnen het groeiscenario wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de gevolgen van

klimaatsverandering en een stijgende behoefte aan schoon grondwater. Daarbij kunnen zowel

de landbouw als de natuur mee profiteren van de beschikbare hoeveelheid grondwater.

Maatregelen zijn vergelijkbaar met de vorige strategie maar betreffen het gehele Drentse

Plateau.

Bijbehorende maatregelen zijn globaal begroot waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd

o een realisatieperiode van 15 jaar;

o cofinanciering van derden van 30%;
. bijfunctiewijziging wordt grond afgewaardeerd met 75%.

De kosten voor de strategie Veiligstellen huidig gebruik bedragen globaal € 3.250.000,-- pêr jaar en

bestaan uit kosten voor schadecompensatie/afwaarderen grond (75%), maatregelen gericht op

verhogen grondwaterstand, verminderen waterbehoefte (20o/o) en waterkwaliteit (5%).

De kosten voor de strategie Groei bedragen globaal € 6.965.000,-- per jaar met een vergelijkbare

kostenverdeling over de diverse onderdelen.

Het effect van de verbred¡ng op de hoogte van de heffing

ln onderstaande tabel zijn de kosten per strategie weergegeven. ln de tweede kolom is aangegeven
hoeveel de heffing moet worden verhoogd om de maatregelen te kunnen financieren.
De derde kolom geeft aan wat de verhoging op jaarbasis betekent voor een gezin met vier personen
uitgaande van een gemiddeld watergebruik van 120 liter per persoon per dag.

Verhoging heffing
(eurocent per m3)

Euro per gezin per
jaar

Kosten
(euro/jaar)

Strategie
Veiligstellen

huidig
gebruik

3.250.000 4,6 8,14

Groei 6.965.000 10 17,43


