
tulr 2012-532

7e wijzigingstranche Provinciale omgevingsverordening Drenthe

Behandeld door de heer J. Venema, telefsonnummer (0592) 36 58 61, e-ffiâil j.venema@drenthe.nl

Portefeuillehouden mevrouw T. Klip-Martin



Beleidsbrief aan provinciale staten van Drenthe 2012-532-1

lnleiding

ln de nu voorliggende 7e wijzigingstranche van de Provinciale omgevingsverordening (POV) zijn twee
onderwerpen opgenomen.
1. ln 2010 is de aanduíding van het "gebied tegen fysische bodemaantasting" rond de grondwater-

winningen Annen-Breevenen en "Kruidhaars" gewijzigd in "grondwaterbeschermingsgebied".

Achteraf was deze wijziging op basis van technische argumenten en draagvlak in de streek geen
goede keuze. Gelet op het belang van de bescherming van het grondwater stellen wij voor om de
aanduiding te wijzigen in "verbodszone diepe boringen" waarbij de maximale diepte wordt gesteld
op 3 meter beneden maaiveld.

2. Naar venvachting zal per 1 januari 2013 de AMvB Bodemenergie in werking treden. Vooruit-
lopend op deze inwerkingtreding en ter verdere stimulering van bodemenergiesystemen in

Drenthe, stellen wijvoor om op een aantal punten een versoepeling in de bestaande voorschriften
aan te brengen.

Het voornemen tot wijzíging van de POV heeft gedurende een periode van zes weken ter inzage ge-
legen. Naar aanleiding hiervan is door de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) zienswijzen
ingediend. ln de bijgevoegde brief aan de WMD hebben wij aangegeven op welke wijze wij op deze
ingebrachte zienswijzen hebben gereageerd. Tevens hebben wij de Adviescommissie voor de Fysieke
Leefomgeving Drenthe (AFLO) om advies gevraagd. Zij heeft bij brief van 2 mei 2012 aangegeven dat
zii naar aanleiding van het voorstel tot wijziging geen aanleiding ziet om met een eigenstandig advies
te komen.

Advies

Stel de 7e wijzigingstranche van de POV vast.

Beoogd effect

Door de nu voorgestelde wijzigingen wordt de POV in overeenstemming gebracht met het geldend
recht en landelijk en provinciaal beleid op het gebied van grondwaterbescherming en bodemenergie-
systemen.

Argumenten

1. Aanpassing van de grondwaterbeschermingsgebieden is noodzakelijk vanwege technische ar-
gumenten en draagvlak in het gebied.

De gebieden hebben een zodanige bodemopbouw en er vinden zodanige bodemprocessen
plaats, dat water vanaf het maaiveld oppervlakkig afvloeit en ter plaatse niet in de bodem dringt.
Voor de bescherming van het grondwater is een regiem als voor de grondwaterbeschermingsge-
bieden vanuit technisch oogpunt niet noodzakelijk. Wel moet zoveel mogelijk worden voorkomen
dat er een rechtstreekse verbinding wordt gemaakt tussen het oppervlak en de diepere onder-
grond. Vandaar dat ter bescherming hiervan wordt voorgesteld om deze gebieden aan te wijzen
als een verbodszone diepe boringen waarbij er een maximale diepte zal worden aangegeven van
drie meter beneden maaiveld. Hierbij is in artikel 7.15 een uitzondering opgenomen voor onder
andere veedrenkputten met een maximale diepte van 10 meter.
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2. Door de voorgestelde versoepeling wordt de toepassing van bodemenergiesystemen verder be-
vorderd en wordt geanticipeerd op de toekomstige AMvB Bodemenergie.
De wijzigingen hebben betrekking op een tweetal onderdelen. Ten eerste wordt voor een klein ge-
sloten WKO-systeem voor een woning geen meetverplichting meer gevraagd. Ten tweede mogen
kleine open en gesloten WKO-systemen in Zone ll de bodem deels afkoelen. De nu voorgestelde
wijziging loopt vooruit op de AMvB Bodemenergie die naar verwachting per 1 januari 2013 in wer-
king zal treden. Hiermee wordt een soepele overgang bereikt tussen de provinciale en de landelij-
ke regeling voor bodemenergiesystemen. Doordat sprake is van een verlichting van de voorschrif-
ten, zal dit tevens een positief effect hebben op het aantal aan te leggen bodemenergiesystemen.

Uitvoering

Tijdsplanning
Niet van toepassing.

Financiën
Niet van toepassing

Europese context
Niet van toepassing

Monitoring en evaluatie
Niet van toepassing.

Extern betrokkenen
de gemeenten in Drenthe
de waterschappen in Drenthe
de in Drenthe winnende waterleidingbedrijven
LTO-Noord

Communicatie
Niet van toepassing

Bijlagen
L Brief aan de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe
2 Kaarlwijziging grondwaterbeschermíngsgebied Breevenen
3. Kaart wijziging grondwaterbeschermingsgebied Kruidhaars
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Toelichtinq oo de 7e wiiziqinostranche van de Provinciale omqevinqsverordeninq Drenthe

ln de nu voorliggende 7e wijzigingstranche van de Provinciale omgevingsverordening (POV) zijn twee
onderwerpen opgenomen. Deze onderwerpen zijn:
- Bodemenergiesystemen (hoofdstuk 5)
- Grondwaterbescherming (hoofdstuk 7)

Hierna gaan wij verder in op de verschillende wijzigingen

Bodemenergiesystemen (hoofdstu k 5)

Naar venruachting zal per 1 januari 2013 de AMvB Bodemenergie in werking treden. Vooruit-
lopend op deze inwerkingtreding en ter verdere stimulering van bodemenergiesystemen in
Drenthe, is op een aantal punten een versoepeling in de bestaande voorschriften aange-
bracht. Hiermee wordt een soepele overgang bereikt tussen de provinciale en de landelijke
regeling voor bodemenergiesystemen. Doordat sprake is van een verlichting van de voor-
schriften, zal diI tevens een positief effect hebben op het aantal aan te leggen bodemenergie-
systemen.

Ten opzichte van de bestaande POV worden een tweetal onderdelen gewijzigd. Ten eerste
wordt voor een klein gesloten WKO-systeem voor een woning geen meetverplichting meer
gevraagd. Het goed meten van hoeveelheden energie die in de bodem wordt geladen of ont-
trokken is moeilijk en kost circa € 1 .000,--. Dit is op een totaalprijs van ongeveer € 10.000,--
tot € 12.000,-- een te grote kostenpost. Op basis van een melding of ontheffingaanvraag kun-
nen wij een redelijke inschatting maken van de opgewekte duurzame energie. Door deze kos-
tenverlaging wordt het aantrekkelijker om WKO te gaan inzetten.

Ten tweede mogen kleine open en gesloten in Zone ll de bodem deels afkoelen. Dit omdat
kleine WKO systemen met name ingezet worden voor levering van warmte. Het leveren van
warmte resulteert deels in afkoeling van de bodem. De 100%-eis ten aanzien van energieba-
lans in zone ll voor kleine WKO-systemen wordt losgelaten. Het extra investeren voor kleine
WKO-systemen om 100% balans te halen is niet meer nodig. Een eis van2Do/o regeneratie
(dus wel verplicht koelen in de zomer) resulteert in een lagere investering voor de initiatiefne-
mer. De natuurlijke zoninstraling en klimaatverandering (opwarming aarde) draagt grotendeels
zorg voor regeneratie van de ondergrond.

De voorgestelde wijzingen zijn opgenomen in artikel l, onder A, B en C

2. Grondwaterbescherm ing (hoofdstu k 7)

ln 2010 is de aanduiding van het "gebied tegen fysische bodemaantasting" rond de grond-
waterwinningen Annen-Breevenen en "Kruidhaars" gewijzigd in "grondwaterbeschermingsge-
bied". Achteraf was deze wijziging op basis van technische argumenten en draagvlak in de
streek geen goede keuze. De gebieden hebben een zodanige bodemopbouw en er vinden
zodanige bodemprocessen plaats, dat water vanaf het maaiveld oppervlakkig afuloeit en ter
plaatse niet in de bodem dringt. Voor de bescherming van het grondwater is een regiem als
voor de grondwaterbeschermingsgebieden vanuit technisch oogpunt niet noodzakelijk. Wel
moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat er een rechtstreekse verbinding wordt gemaakt
tussen het oppervlak en de diepere ondergrond. Gelet op het belang van de bescherming van
het grondwater is de aanduiding "grondwaterbeschermingsgebied" gewijzigd in "verbodszone

diepe boringen" waarbij de maximale diepte is gesteld op 3 meter beneden maaiveld. Hiervoor
geldt op grond van het bestaande artikel 7.15 een uitzondering voor veedrenkputten met een
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maximale diepte van 10 meter. De nieuwe begrenzing van de verbodszone diepe boringen
komt volledig overeen met de begrenzing van het vervallen gebied tegen fysische bodemaan-
tasting. ln beide gebieden is gekozen voor een begrenzing op perceelniveau. Dit in afirvijking
tot de begrenzing van de tot nu toe bestaande verbodszones diepe boringen. Deze zijn globa-
ler in het veld aangegeven. De reden hiervoor is dat door de nu opgenomen maximale diepte
van 3 meter er een veel directere invloed van de activiteiten is op de te beschermen laag dan
bij de bestaande gebieden. Uiteindelijk moeten de op deze kaarten opgenomen begrenzingen
worden opgenomen op de bij de POV behorende kaart A.

De wijziging van de gebieden is opgenomen in artikel l, onder D

ln artikel ll van deze wijzigingverordening is de bevoegdheid voor gedeputeerde staten opgenomen
om wijzigingen in de nummering van artikelen, hoofdstukken, paragrafen en dergelijke in de definitieve
tekst aan te brengen. Tevens ís de verplichting opgenomen om een aangepaste versie na vaststelling
van deze wijziging in het Provinciaal blad te publiceren.

Ten slotte wordt in artikel lll de inwerkingtreding van de wijziging geregeld.



Proainciebøis 'Süesterbrink r, Assen r (o592) J6 jt tt
Postadres lostbus r22,94oo,q.c Assen n (o592) )6 t7 77
www.drenthe.nl provinci renthe

Aan:
NV Waterleidingmaatschapprj Drenthe
t.a.v. de heer N. van der Moot
Postbus 18

94OOAA ASSEN

tt,h,lt,,ll,,ll¡ttrtrtr,ttl,ht

Assen,23mei2012
Ons kenme rk 21 I 3.81201 200347 3

Behandeld door de heer J. Venema (0592) 36 58 61

Uw kenmerk u.12.02040
Onderwerp: 7e wijziging Provinciale omgevingsverordening Drenthe, reactie op
zienswijze

Geachte heer Van der Moot,

Bij brief van26 maart2012 hebt u een zienswijze ingediend naar aanleiding van de
voorgenomen 7e wijziging van de Provinciale omgevingsverordening Drenthe (POV)

Wij hebben uw zienswijze op 22 mei 2O12 betrokken bij de besluitvorming over de
wijziging van de POV.

Wij kunnen u ten aanzien van uw zienswijze het volgende meedelen.

Voor wat betreft uw zienswijze met betrekking tot het omzetten van de beschermings-
gebieden tegen fysische bodemaantasting in grondwaterbescherming veruvijst u abu-
sievelijk naar de 6e wijziging; dit moet de 4e wijziging zijn. Wij nemen kennis van de
mededeling dat u verheugd bent over de versnelde wijziging. Voor de goede orde
willen wij nog wel graag opmerken dat wíj de hiervoor genoemde 4e wijziging van de
POV in 2010 met de 3 waterbedrijven hebben besproken. Ook hoofdstuk 6 van de
Omgevingsvisie Drenthe (Regionaal Waterplan) is met onder andere u besproken en

daar waar nodig op punten aangepast.

ln de nota van beantwoording van de Omgevingsvisie Drenthe (2 juni 2010) is aange-
geven dat de zone "gebieden tegen fysische bodemaantastingen" vervalt.
Halverwege 2011 is door u en de provincie Drenthe geconstateerd en erkend dat,

voor de desbetreffende gebieden (Annen-Breevenen en een gedeelte van Kruidhaars)

de omzetting naar "grondwaterbeschermingsgebied" op basis van technische argu-
menten en draagvlak in de omgeving geen goede keuze is geweest.
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Daarom is in goed overleg, gelet op het belang van de bescherming van het grondwa-
ter, afgesproken de betreffende gebieden te wijzigen in het gebied "verbodszone diep-
te boringen" waarbij de maximale diepte wordt gesteld op 3 meter beneden maaiveld.

De zienswijze met betrekking tot artikel 7.8, eerste lid, heeft betrekking op een wijzi-
ging die reeds bij de vierde wijzigingstranche POV is vastgesteld. De zienswijze heeft
geen betrekking op de voorliggende wijziging van de POV. Overigens is hier geen
sprake van een tijdens de Statenvergadering ingediende motie maar van tijdens de
vergadering van de Commissie omgevingsbeleid gestelde vragen waarop door gede-
puteerde staten een antwoord is gegeven. ln casu is op verzoek van de commissie
een vrijstelling voor veedrenkputten in de POV opgenomen.

De voorgenomen wijzigingen met betrekking tot hoofdstuk 5, WKO, in de POV, betref-
fen alleen kleine open (tot l0 m3/h) en gesloten (tot 70 kw) wKo-systemen in groene
gebieden die hoofdzakelijk gebruikt worden voor verwarming van woningen (dus deels
afkoeling van de bodem). Met voorschrift A3 is opwarming van bodem verboden en
uitgesloten. Met voorschrift A4 wordt een regeneratie (dus zomers warmte in de bo-
dem laden) van minimaal20o/o bewerkstelligd. Voor alle grote WKO-systemen is een
vergunning of een ontheffing nodig en daarin wordt een energiebalans geëist.
De voorgenomen wijzigingen zijn verder in lijn met de per 1 januari 2013 van kracht
zijnde besluit bodemenergiesystemen.

Voor wat betreft de opmerking over de waterwingebieden en de ecologische hoofd-
structuur merken wij op dat ook wij uiteraard groot belang hechten aan de bescher-
ming van het grondwater met het oog op de drinkwatervoorziening. Bij de afweging
van belangen zullen wij hier rekening mee houden.

Uw zienswijze heeft er niet toe geleid, dat de voorgenomen wijziging dienovereen-
komstig wordt aangepast.

Op 20 juni a.s. vindt behandeling plaats in de Statencommissie Omgevingsbeleid. U

hebt het recht om tijdens deze vergadering in te spreken. Wilt u gebruik maken van
het spreekrecht, meldt u zich dan vóór een vergadering bij de Statengriffie
((0592) 36 55 19 / statengriffie@drenthe.nl). Vervolgens zullen provinciale staten op
11 juli a.s. de 7e wijziging van de Provinciale omgevingsverordening Drenthe vaststel-
len. Daarmee is de procedure afgerond.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

,l

jUcoll

secretaris
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Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van22 mei 2012, kenmerk
2113.812012003473;

BESLUITEN

vast te stellen de navolgende wijzigingen van de Provinciale omgevingsverordening Drenthe.

Artikel I

A
ln bijlage ll komt "Tabel 1: overzicht voorschriften voor kleine open en gesloten WKO-systemen" te
vervallen en wordt vervangen door:

Tabel 1: overzicht voorschriften voor kleine open en gesloten WKO-systemen

B

ln bijlage ll komt voorschrift A4 te vervallen en wordt vervangen door:

Voorschrift A4
Het WKO-systeem moet het huis of het gebouw zowel kunnen verwarmen als koelen. Het percentage
warmte dat jaarlijks aan de bodem wordt toegevoegd bedraagt minimaal 20o/o ten opzichte van de
jaarlijkse aan de bodem onttrokken warmte.

c
ln bijlage ll komt voorschrift A5 te vervallen en wordt vervangen door:

Voorschrift A5
1. Voorzover dit van toepassíng is op het WKO-systeem dient het volgende te worden gemeten:

a. de temperaturen en de hoeveelheden warmte en koude die aan de bodem wordt toege-
voegd;

b. de hoeveelheid van het onttrokken en geretourneerd grondwater.
2. Het eerste lid is niet van toepassing:

a. op een klein gesloten WKO-systeem voor een afzonderlijke woning;

eden

A gemeen Open systemen Ges oten systemen

Type sys-
teem

zone A
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b. op een klein open WKO-systemen voor een afzonderlijke woning in Zone l.

3. De meters die u gebruikt om te meten hoeveel water of energie u aan de bodem onttrekt of hoe-
veel water of energie u in de bodem infiltreert of laadt, moeten nauwkeurig zijn en juist geplaatst
zijn. De meters zijn voldoende nauwkeurig als ze geijkt zijn. Een meter mag een afra/jking vol-
gens de fabrieksspecificaties hebben van maximaal So/o.

4. De frequentie van energiemeting of berekening is ten minste eenmaal per 15 minuten.
5. Maandelijks dienen de water- en/of de energiehoeveelheden van het WKO-systeem te worden

geregistreerd. De energiehoeveelheden dienen te worden berekend op de wijze zoals aangeven
in onderdeel B van deze bijlage.

D

De bij de Provinciale omgevingsverordening Drenthe behorende kaart A wordt gewijzigd overeenkom-
stig de bij dit besluit behorende kaarten 1 en 2.

Artikel ll
1. Voor de bekendmaking van deze verordening brengen gedeputeerde staten de in de Provin-

ciale omgevingsverordening Drenthe voorkomende aanhalingen van delen, hoofdstukken,
titels, paragrafen, artikelen en bijlagen in overeenstemming met de op grond van deze wijzi-
gingsverordening geldende nieuwe nummering.

2. Gedeputeerde staten maken de tekst van de Provinciale omgevingsverordening Drenthe,
zoals zij na de toepassing van het eerste lid luidt, in het Provinciaal blad bekend.

Artikel lll
Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad.

Assen, 11juli2012

Provinciale staten voornoemd,

, griffier voorzitter

coll.
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