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Onderwerp: sturingsmogelijkheden watergebruik bij extreme droogte.                                    
  De huidige regelgeving rond het gebruik van grondwater is complex en kent vele 
uitzonderingen (grasland versus bouwland, watergift na mestinjectie, data waarna het wel 
mag ongeacht de waterhuishoudkundige situatie, etc.). Nu 1 augustus gepasseerd is, zijn een 
aantal beperkingen voor het gebruik van grondwater komen te vervallen ongeacht de lage 
grondwaterstand.  Mede door het uitblijven van neerslag in de voorafgaande maanden in 
2022 is er sprake van zeer lage grondwaterstanden, en de onttrekkingen zorgen in de 
gebieden waar niet beregend kan worden voor nog lagere standen. Inmiddels roept Brabant 
Water op tot beperking van het drinkwatergebruik bij de burger. Wie in het buitengebied 
rondkijkt ziet tegelijkertijd van de berichten van schaarste en zuinig doen met water, op vele 
plaatsen beregeningsinstallaties tegen die overuren lijken te maken.                                              
Inmiddels is op 3 augustus 2022 op rijksniveau voor de waterhuishouding in Nederland 
niveau 2 droogte afgekondigd en worden beperkingen in het gebruik van oppervlaktewater, 
de verdringingsreeks, nader voorbereid.                                                                                  
Rond het watergebruik in De Dommel lijken beleid, beheer en praktijk nog niet in elkaars 
verlengde te liggen. Er komen dan ook signalen dat men als burger tegenstrijdige signalen 
vanuit het waterschap krijgt, wat de medewerking verlenen aan, en beschikbaar stellen van 
financiën voor herstel watersystemen bij burgers, belanghebbenden en medeoverheden 
onbedoeld doet afnemen.  

Water Natuurlijk heeft daarom de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur: 

1. Bestaat de mogelijkheid van ingrijpen van bijvoorbeeld de Watergraaf in het 
watergebruik indien er sprake is van grote droogte. M.a.w. kan de watergraaf gezien 
de ongewenst lage grondwaterstanden en waterhuishoudkundige situatie 
grondwateronttrekkingen voor bepaalde gebruiksvormen of in bepaalde gebieden 
(tijdelijk) verbieden?  

2. Kan op basis van voorkomen van verdere schade aan belangen en functies het 
waterschap als waterbeheerder bij lage (grond-)waterstanden direct ingrijpen en een 
onttrekkingsverbod voor de inzet van oppervlakte- en/of grondwater? 

3. Indien deze bevoegdheid (nog) niet bestaat, wat is dan hiervoor nodig? 
In gevallen van schaarste moet er, hoe onprettig ook, prioriteit worden gesteld in de 
inzet/beschikbaarheid van water voor de diverse gebruiksdoeleinden. Daartoe is op landelijk 
niveau de verdringingsreeks voor gebruik van oppervlaktewater ingevoerd. 

4. Wordt deze landelijke gehanteerde verdringingsreeks voor gebruik oppervlaktewater 
ook gebruikt in De Dommel, wordt deze bij vergunningverlener ook als te hanteren 
instrument aan de vergunninghouder gemeld? 

5. Is deze verdringingsreeks voor gebruik van grondwater niet evenzeer een goed 
hanteerbaar instrument voor het stellen van prioriteiten in geval van schaarste?  

6. Worden in de uitwerking van het grondwaterbeleid voor De Dommel instrumenten 
als koppelen van inzet van water aan beschikbaarheid (bijv. waterstanden), en in 
geval van schaarse stellen van prioriteit in gebruiksvormen reeds toegepast.   

Met dank voor uw antwoorden en vriendelijke groet. 

Maarten Dewachter namens de fractie van Water Natuurlijk de Dommel. 


