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 27 januari 2020 
 
Onderwerp: Vragen artikel 58 grondwateronttrekkingen kwantificeren 
 
Geacht Dagelijks Bestuur, 
 
In 2018 alsook 2019, beiden droge zomers, is het belang van een goed grondwaterbeheer 
als ondersteuning en misschien wel “fundament” voor het oppervlaktewaterbeheer zeer 
duidelijk geworden. Zeker in ons beheergebied, waar aanvoer zeer beperkt mogelijk is en 
we nagenoeg volledig afhankelijk zijn van neerslag, is vasthouden en bergen van water en 
een verantwoord en spaarzaam gebruik van grond- en oppervlaktewater wenselijk zo niet 
noodzakelijk. Een balans tussen onttrekking en aanvulling, zeker voor het ondiepe 
watervoerende bodempakket is noodzakelijk daar anders schade aan functies optreedt. 
 
Ook in ons Algemeen Bestuur is al verschillende malen gesproken over grondwaterbeheer, 
de verschillende gebruikers en belanghebbende, globale gebruikscijfers, en de bijzondere 
taakverdeling waterschap- provincie rondom grondwaterbeheer.  
 
Graag zouden wij daarover wat meer concrete gegevens van u willen vernemen, daartoe 
hebben wij de volgende vragen. 
 
1. Bestaat er een grove waterbalans (in- en uitstroom, neerslag en onttrekking) voor ons 
beheergebied en kunt u ons daaraan helpen? 
 
2. Naar wij menen te hebben begrepen bestaat er een document: “Evaluatie van het 
grondwater- en beregeningsbeleid? Beregenen uit grondwater in Brabant 2014-2018 “. Kunt 
u dit document aan ons AB ter beschikking stellen.?  
 
3. Kunt u aangeven wat de conclusies in dat document zijn en hoe ons schap binnen ons 
beheergebied daar mee om wil gaan?  
 
4. Kunt u aangeven welke onttrekkingen van grondwater door de diverse categorieën in de 
periode 2015- 2019 hebben plaatsgevonden in ons beheergebied en waarop deze cijfers zijn 
gebaseerd (inschatting, geregistreerde onttrekkingsgegevens d.m.v. bemetering, 
schattingen op basis van pompcapaciteit en draaiuren, etc.); 
 
5. Kunt u aangeven wat er, gegeven deze onttrekking aan grondwater, gebeurt aan 
activiteiten om water vast te houden, en het grondwater aan te vullen?  
Is de daarmee bewerkstelligde aanvulling van het grondwater ook te kwantificeren, en 
bestaan daar in ons waterschap concrete doelstellingen voor?  
 
6. Tot slot: kunt u aangeven of in de visie van het DB de aanvulling van grondwater in 
verhouding staat tot de onttrekking van de afgelopen jaren en hoe we als waterschap hierin 
wellicht meer effectief zouden kunnen of wellicht moeten handelen?  



 
Wij beseffen ons dar de vragen soms redelijk technisch inhoudelijk van aard zijn, doch meer 
inzicht in de verhoudingen in de waterbalans om een beter besef te krijgen en daarmee een 
goede bouwsteen voor ons toekomstig waterbeheerplan vinden wij wenselijk en 
noodzakelijk. 
  
Bij voorbaat dank voor de stukken en uw antwoorden.  
 
Met vriendelijk groet, 
 
Fractie water Natuurlijk De Dommel, namens deze  
 
Maarten Dewachter.  
Duo-fractievoorzitter WNDD 
  
  
 


