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Drinkwater in Flevoland wordt niet bedreigd door geothermie
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Kern mededeling:

De Algemene Rekenkamer stelt na onderzoek dat het Rijk drinkwatervoorraden
niet genoeg beschermt tegen de risico’s van geothermie. Volgens de kamer ont
breekt het aan regie in de ondergrond, waardoor de winning van drinkwater en
aardwarmte met elkaar kunnen botsen.
In de media is het advies vertaald tot 'kwaliteit drinkwater in gevaar door boren
naar aardwarmte' (NOS). Gelukkig ligt dat in Flevoland genuanceerder. Niet al
leen het Rijk heeft een verantwoordelijkheid voor drinkwater, maar dat hebben
de provincies ook. juist door de provinciale regels is de drinkwatervoorraad
goed beschermd. Zeker in Flevoland, met de ‘boringsvrije zone’.

Afdeling/Bureau

SENB
Openbaarheid

Openbaar
Portefeuillehouder
Hofstra, H.J.

Ter kennisname aan PS en

burgerleden
Mededeling:

Drinkwater en aardwarmte (geothermie) zijn allebei van nationaal belang
De rijksoverheid beschermt de drinkwatervoorraden niet afdoende tegen de ri
sico’s van het boren naar aardwarmte. Dat is zorgwekkend, oordeelt de Alge
mene Rekenkamer na onderzoek. Zij komt tot de slotsom dat de regie in de on
dergrond, waar de winning van drinkwater en aardwarmte met elkaar in conflict
kunnen raken, ontbreekt.
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Verdeling van bevoegdheden; samen verantwoordelijk
Geothermie wordt gereguleerd met de Mijnbouwwet. Omdat winning van aard
warmte afwijkt van die van olie en gas zijn voor de winning van aardwarmte spe
cifieke regels in de (aangepaste) Mijnbouwwet opgenomen. Het ministerie van
Economische zaken en Klimaat is bevoegd gezag. De provincies, waterschappen
en gemeenten zijn adviseurs bij de verlening van opsporings- en winningsvergunningen.
De verdeling van taken en bevoegdheden voor het grondwaterbeheer is vastge
legd in de Waterwet. Die taken vallen zowel onder de verantwoordelijkheid van
de minister van Infrastructuur en Waterstaat (voor zover het de nationale zoetwatervoorziening en de openbare drinkwatervoorziening betreft) als onder de
verantwoordelijkheid van de besturen van provincies en waterschappen (voor
zover het de regionale watersystemen betreft waar grondwater onderdeel van
uitmaakt).
De provincies hebben in de Wet Milieubeheer de taak gekregen om in hun pro
vinciale omgevingsverordeningen beschermingsgebieden aan te wijzen voor
grondwaterwinningen. In deze gebieden hebben zij de bevoegdheid om zo nodig
activiteiten aan banden te leggen en om regels op te stellen om verontreiniging
van het grondwater te voorkomen en de drinkwaterbronnen te beschermen. In
de praktijk hebben verscheidene provincies rond bestaande grondwaterwin
ningen waterwingebieden, beschermingsgebieden en boringvrije zones aangewe
zen. Booractiviteiten zijn in deze zones verboden of beperkt, om de bescher
mende kleilagen in de ondergrond in stand te houden.
De Algemene Rekenkamer geeft aan dat strategische grondwatervoorraden voor
alsnog niet formeel zijn aangewezen en dat het beschermingsbeleid nog niet is
vastgesteld. In Flevoland echter is dat, als één van de weinige gebieden in Ne
derland, al sinds decennia wel geregeld door middel van de boringsvrije zone.
Binnen de boringsvrije zone is het diepe zoete grondwater exclusief gereser
veerd voor de openbare drinkwatervoorziening, vanwege het voorzorgsbeginsel.
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Bescherming van drinkwatervoorraden in Flevoland sluit mijnbouwactiviteiten uit
Het advies aan EZK bij vergunningaanvragen Mijnbouwwet is gebaseerd op het beleid en de regels
van de provincie. Met name grondwaterbescherming en in het bijzonder de boringsvrije zone is
een essentieel element in de adviezen die recent zijn gegeven vanuit Flevoland. Niet mogen boren
betekent dat het opsporen (en winnen) van aardwarmte niet kan en mag plaatsvinden in de grond
waterbeschermingsgebieden. Hier sluit de ene functie (drinkwater) de andere functie (energie) uit.
Opgemerkt wordt dat de Flevolandse bescherming alleen geldt binnen de provinciegrens. Het
grondwater komt vanuit de buurprovincies ondergronds toegestroomd. Bescherming bovenstrooms is dus wel een aandachtspunt, gelet op de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat de
preventieladder onvoldoende wordt ingevuld. Mocht zich bovenstrooms een probleem voordoen,
dan leidt dat niet direct tot problemen in Flevoland, de verblijftijden zijn tientallen tot meer dan
honderden jaren.

De Algemene Rekenkamer mag dan concluderen dat het Rijk niet voldoende doet aan bescherming
van drinkwatervoorraden, in de praktijk is die bescherming er in Flevoland wel. De regels in de
provinciale omgevingsverordening sluiten boren in de boringsvrije zone voor geothermie uit. Om
dat geothermie niet valt onder de uitzonderingsmogelijkheden is een verkeerde interpretatie van
de regels, zoals onlangs met heipalen heeft plaatsgevonden, uitgesloten.
Eigenlijk vraagt de Kamer iets te regelen dat in Flevoland al goed geregeld is, namelijk met de re
gels in de provinciale omgevingsverordening.

