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Even voorstellen 



 Gebiedsbeheerplan het Gooi 



 Gebiedsgericht beheer het Gooi 



Partners grondwaterbeheer Gooi 

• Gemeenten  

Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, 

Naarden, Wijdemeren 

• Vitens  

• PWN 

• Waternet 

• Provincie Noord-Holland 
 



Hoe werkt het nu? 

 



Samenwerking binnen PNH 

• Directie Beheer & Uitvoering: uitvoering grondwaterbeheer 

• Beleid: beschermingsbeleid, gebiedsdossiers  

• OD: bevoegd gezag  

• Projectteam Spoedlocaties  

• Gedeputeerde 

 

 

 

 



Grondwaterbeheer het Gooi 

Aanleg monitoringsysteem Deelplan Huizen&Naarden 



Overzicht verontreinigingen het Gooi 



Bron en pluim 

• Kern/pluim  ontkoppeling 

 Kern(en) gevalsgericht 

 Pluimen tezamen gebiedsgericht  

• Vrijwilligheid  

• Nieuwe afkooplijst  

• Stabiel/ niet stabiel 

• Afkoop methodiek 

 

 

 

 



Ontkoppeling 

Bron van pluim scheiden op 5 m-mv 

Tot 5 m-mv verantwoordelijkheid terreineigenaar: 

o Verontreinigingen dieper dan 5 m-mv veroorzaken geen risico meer 

aan maaiveld. 

o Verontreiniging is nog gerelateerd aan bron  

Vanaf 5 m-mv is gebiedsbeheerder verantwoordelijk (na afkoop!) 

 

 



Afkoopstrategie vastgesteld door GS 

• Afkoopsom berekend op volume en concentratie in verhouding tot benodigd geld 

voor GBG; 

• Alle eigenaren van pluimen in gebied van enige omvang worden benaderd, ook geen 

spoed; 

• Indien locatie afgekocht, nemen wij pluim op in ons gebiedsgerichte aanpak; 

• Vrijwaring publiekrechtelijk na afkoop; 

• Vrijwaring privaatrechtelijk tegen 10% meerprijs; 

• Voorwaarden dat bron niet nalevert of wordt aangepakt; 

• Voorwaarde dat eigenaar na afkoop andere eigenaren van pluimen binnen gebied 

niet aanspreekt; 

• Voorwaarde van vestigen kwalitatieve verplichting dat ons toegang geeft tot perceel 

voor uitvoering GBG. 

 



Uniek: afkopen pluimen 

 



Haalbaarheid gebiedsgerichte 

aanpak Dammerweg 

 Wat is situatie daar? 

Hoe onderzoeken we haalbaarheid? 

Wat is doorslaggevend voor go/no-go? 

 



De Pijp gebiedsgericht aanpakken? 

 

• Nu inventarisatie 
verontreinigingssituatie 

• Daarna onderzoeken 
haalbaarheid 

 
  



www.gwbeheergooi.nl 



Vragen ? 


