


Bescherming strategische grondwaterreserveringen:  
ruimte voor ontwikkeling of zekerheid voor alles?  

Sessie 9.2 



Duurzame Ontwikkelings Doelen 



Waarom ASV-proces 

Rijksstructuurvisie Ondergrond: 

 

• Groei drinkwatervraag 30 % landelijk (GE-scenario) 

• Toenemend gebruik ondergrond 

• Klimaatverandering 

 

Opdracht aan provincies: 

- Aanwijzen ASV-gebieden (is nog niet meteen winning) 

- Beschermingsbeleid opstellen 



Kiezen voor benutting betekent dat er 
een bepaalde bescherming bij hoort 

• Gedachtenvorming 

• Begrip van belangen en afweging 

• In eigen organisatie verbinding leggen 

• Integrale benadering vraagstuk 

 

Hoe geef je vorm aan het beschermingsbeleid in de geest van de 
Omgevingswet?  

Gezamenlijk belang; 
elke organisatie heeft eigen rol 



Stellingen 
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Stelling 1 

ASV, bedoeld als reservering, moet hetzelfde 
worden beschermd als de huidige winningen. 

  

A: Ja 

B. Nee 



Stelling 2 

In een ASV moeten zo min mogelijk 
beperkingen voor bedrijven gelden. 

  

A: Ja 

B. Nee 

 



Stelling 3 

Het is belangrijk dat een initiatiefnemer van 
een activiteit van te voren weet wat wel en niet 
mag in een ASV. 

  

A: Ja, regels opnemen in de verordening 

B. Nee, maatwerk is mogelijk 

 



Stelling 4 

Gelijke initiatieven moeten in de hele provincie 
op dezelfde manier worden beoordeeld. 

  

A: Ja 

B. Nee 



Stelling 5 

Wie moet de bescherming van een ASV 
regelen? 

  

A: De provincie 

B: De gemeente 

 



Stelling 6 

Liever een groot gebied met lichte bescherming 
dan kleine gebieden met zware bescherming. 

  

A: Liever groot en licht 

B: Liever klein en zwaar 



Stelling 7 

Ruimte voor ontwikkeling of zekerheid voor 
alles. 

  

A: Ontwikkeling 

B: Zekerheid 
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Fictieve casus Bommelerwaard 

1:  Welke activiteiten gaan nooit samen in een ASV en waarom 
 niet? 

2: Onder welke voorwaarden zou je de activiteiten uit de casus 
 willen toestaan? 

3: Wie zou dat moeten regelen en op welke manier?  

4: Wat is het belangrijkste aandachtspunt, dat je mee wil geven? 



Discussie in groepjes  



Plenaire terugkoppeling vanuit de 
groepjes 

1:  Welke activiteiten gaan nooit samen in een ASV en waarom 
 niet? 

2: Onder welke voorwaarden zou je de activiteiten uit de casus 
 willen toestaan? 

3: Wie zou dat moeten regelen en op welke manier?  

4: Wat is het belangrijkste aandachtspunt, dat je mee wil geven? 



Toelichting op de mogelijke richtingen 
beschermingsbeleid ASV  

 



Speelveld beschermingsbeleid 



Afsluiting 


