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Samenvatting 
Waterschappen, provincie, ZLTO en terreinbeheerders hebben in 2014 afspraken gemaakt over het 
beregenen uit grondwater in Brabant en dit vervolgens doorvertaald naar beleid en regelgeving.  
Voor u ligt een evaluatie van het beregeningsbeleid zoals dat sinds 2015 is ingevoerd. 
 
In het algemeen is geconstateerd dat het beregeningsbeleid inspeelt op de veranderende behoefte 
aan een robuuste watervoorziening voor agrariërs is Brabant. Door de gebiedsgerichte uitwerking is 
een gedifferentieerd beeld ontstaan met meer flexibiliteit in tijd en ruimte enerzijds tegenover 
bescherming van de grondwatervoorraad rondom natuurgebieden anderzijds. Niettemin zijn er ook 
een aantal kanttekeningen te plaatsen, mede vanuit de ontwikkelingen die in deze notitie zijn 
beschreven. 
 
Deze evaluatie sluit aan op de volgende doelen die met het beregeningsbeleid werden beoogd: 
 
Heeft het beregeningsbeleid geleid tot beter beschermen van de grondwatervoorraad? 
Op basis van de opgegeven onttrekkingscijfers is een stijging te zien van de jaarlijkse hoeveelheid 
opgeteld over heel Brabant, van 36 miljoen m3 in 2009 tot 54 miljoen in 2017. Het langjarig 
gemiddelde steeg over deze periode met 6 % per jaar. Dit is een significante toename van de 
onttrokken hoeveelheid, terwijl op basis van het beregeningsbeleid eerder een afname werd 
verwacht (door waterbesparing en waterconservering). 
Ongeacht de oorzaak van deze toename kan worden gesteld dat de afhankelijkheid van grondwater 
niet is afgenomen over deze periode (eerder toegenomen). Beregenen uit grondwater is niet het 
sluitstuk van de watervoorziening op bedrijfsniveau zoals werd beoogd, maar vaak een essentieel 
onderdeel daarvan. Waterbesparende maatregelen zijn wel doorgevoerd, maar wegen niet op tegen 
de schaal waarop beregenen uit grondwater wordt toegepast.  
Onderdeel van de gemaakte afspraken is een beoordeling van de grondwaterstanden op een aantal 
vastgestelde punten, verdeeld over heel Brabant. Als de grondwaterstanden op 1 april te laag zijn 
wordt er voor het betreffende gebied een onttrekkingsverbod ingesteld voor grasland voor een 
periode van 2 maanden. In welke mate hiermee de grondwatervoorraad beter wordt beschermd is 
op basis van trendanalyse van grondwaterstanden niet vastgesteld, hoewel ook een licht dalende 
trend is waargenomen sinds 2015. Aanbevolen is om meer te gaan sturen op aanvulling van de 
grondwatervoorraad.  
 
Is het beregeningsbeleid voldoende flexibel voor de landbouw? 
Geconstateerd is dat het beregeningbeleid ruimtelijk meer flexibiliteit heeft opgeleverd voor boeren 
in een deel van de provincie. Van de boeren in het flexibele gebied heeft inmiddels een substantieel 
deel ook een bedrijfswaterplan (meer dan 2000), wat sinds begin 2018 nodig is om te mogen 
onttrekken onder de algemene regels. Verwacht wordt dat dit aandeel de komende jaren verder zal 
oplopen, mede door toename van de bekendheid van het bedrijfswaterplan als instrument en 
mogelijke versterking daarvan, bijvoorbeeld gericht op de bodem. 
Anders ligt het in de beschermingszones die rondom natuurgebieden zijn ingesteld. Daar geldt nog 
het eerdere stand-still beleid. Een bedrijfswaterplan is in die gebieden niet verplicht, waardoor er 
ook geen extra prikkel is om water te conserveren of het gebruik terug te dringen. Bovendien geldt 
daar ook de uitzondering (5%-regeling) voor extreem droge jaren (zoals 2018), waarbij er 
mogelijkheden zijn om te blijven beregenen ook al is er sprake van een droogte situatie. Vanuit 
acceptatie van en adaptatie aan klimaatverandering is het wenselijk om ook in beschermde gebieden 
tot andere afspraken te komen. 
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Is het beregeningsbeleid voldoende gebiedsgedifferentieerd voor de grondwaterafhankelijke 
natuur? 
Terreinbeheerders constateren een achteruitgang in de verdrogingstoestand van natuurgebieden 
(zowel grondwaterafhankelijk als daarbuiten). De vraag is of het onttrekken van grondwater hier 
mede de oorzaak van is, of dat de reden vooral moet worden gezocht in klimaatverandering (meer 
verdamping). Een nadere beschouwing wijst op een verband in droge jaren, waarbij het maximaal 
neerslagtekort de beste indicator blijkt voor de onttrokken hoeveelheid grondwater voor beregening. 
De resultaten van de evaluatie verdrogingsbeleid geven aanleiding om deze in samenhang te bezien 
met de voorliggende evaluatie beregening uit grondwater. Waterschappen en terreinbeheerders 
wordt geadviseerd gezamenlijk te kijken naar verdere differentiatie van de mate waarin de natuur 
afhankelijk is van grondwater en daar binnen gebiedsgerichte projecten verdere invulling aan geven, 
om zodoende ook regionaal meer grondwater vast te houden (als verdere uitwerking van het 
Deltaplan Hoge Zandgronden). 
 
Is het beregeningsbeleid goed toepasbaar (uitvoerbaar) gebleken?  
Het beregeningsbeleid is door zijn gebiedsdifferentiatie, onderscheid naar teelten en de combinatie 
van beregenen onder algemene regels of met vergunning, een behoorlijk ingewikkeld geheel. Voor 
agrariërs is hierdoor niet altijd duidelijk wat men wel en niet mag qua beregenen uit grondwater.  
Er zijn vanuit de voorliggende beleidsevaluatie geen aanbevelingen opgesteld voor verbetering van 
de uitvoerbaarheid. Wel is er een aantal technische verbeteringen en vereenvoudigingen opgehaald 
uit gesprekken met vergunningverleners en handhavers, die zijn opgenomen in zie bijlage 2. Het gaat 
daarbij om technische aspecten waarvan is ingeschat dat deze binnen de gemaakte afspraken 
kunnen worden doorgevoerd.  
 
Is het beregeningsbeleid voldoende adaptief om tijdig in te spelen op het veranderende klimaat? 
Zowel boeren, terreinbeheerders als waterschappen hebben in 2018 allerlei maatregelen genomen 
om de gevolgen voor gewassen, natuur en waterbeheer te beperken. Vooruitlopend op de 
leerervaringen die dit heeft opgeleverd is geconstateerd dat de huidige methodiek om vast te stellen 
of sprake is van een uitzonderlijk droog jaar er toe leidt dat eventuele maatregelen om extra water 
vast te houden veelal te laat komen om nog effectief te kunnen zijn. Dit is een extra argument om 
meer te gaan sturen op aanvulling van de grondwatervoorraad op momenten dat het nog kan 
(eerder in het jaar of zelfs de winter er voorafgaand). Daarvoor is extra systeemkennis nodig over 
grondwaterbeheer en de eventuele beperkingen die aan grondwaterstanden moeten worden gesteld 
(ondergrens). De droogte van 2018 kan als testcase worden benut om de inzichten over de 
systeemwerking van grondwater te vergroten. Ook de landbouwsector kan hierop vooruitlopend al 
veranderingen doorvoeren, door minder droogtegevoelige teelten te verbouwen en meer rekening 
te houden met de natuurlijke vochtvoorziening van percelen.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van deze evaluatie zijn een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen opgenomen in dit 
rapport. Geconstateerd is dat de intentie-overeenkomst nog niet in zijn totaliteit is 
geïmplementeerd, maar dat niettemin in relatief korte tijd grote stappen zijn gezet.  
 
De voorliggende evaluatie geeft aanleiding om de afspraken uit de intentie-overeenkomst te 
actualiseren. Een besluit daartoe wordt voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Beregenen. Daarbij 
wordt aanbevolen om nog ontbrekende onderdelen zoals experimenteerregeling en 
verdringingsreeks alsnog nader in te vullen, in het licht van klimaatadaptatie vanuit het waterbeheer, 
agrarische bedrijfsvoering en natuurbeheer. Ook geven partijen elkaar daarmee ruimte om de 
uitvoering verder te integreren in het (klimaat-)beleid, terreinbeheer c.q. de bedrijfsvoering, binnen 
de eerder gemaakte afspraken.  
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1. Inleiding 

Aanleiding en doel van de evaluatie 
Omtrent beregenen uit grondwater zijn Brabantbrede afspraken en uitgangspunten vastgelegd in de 
intentie-overeenkomst uit 2014. Daarin is ook aangekondigd om gelijktijdig met de evaluatie van het 
PMWP en de Waterbeheerplannen een evaluatie van het beregeningsbeleid uit te voeren. In het 
Breed Bestuurlijk Overleg Beregenen van november 2017 zijn hierover een aantal aanvullende 
afspraken gemaakt. Tezamen met de eerdere uitgangspunten uit de intentie-overeenkomst vormen 
deze afspraken de uitgangspunten voor deze evaluatie.  
Uitvoering van de evaluatie ligt bij het beleidsteam beregenen, die hiertoe ondersteuning heeft 
ingehuurd van Esplanada Advies. Het voorliggende document is ter vaststelling behandeld in het 
Breed Bestuurlijk overleg Beregenen in Brabant van 31 oktober 2018. 
Deze evaluatie is gebaseerd op: 

- Beleidsanalyse van het beregenen uit grondwater en tot stand koming daarvan; 
- Evaluatie van bedrijfswaterplannen (Aequator, 2018); 
- Trendanalyse beregeningsbeleid (Artesia, 2018); 
- Verklaring trends grondwater Noord-Brabant, RHDHV, 2018 
- Gesprekken met beleidsteam beregenen (maart 2018-augustus 2018); 
- Input van vergunningverleners en handhavers van de waterschappen (voorjaar 2018); 
- Bestuurlijke consultatie van leden van het bestuurlijk overleg beregenen (juni 2018); 

 
en sluit aan op de volgende doelen die in de intentie-overeenkomst zijn verwoord: 

- Betere bescherming van de grondwatervoorraad; 
- Meer flexibiliteit voor de landbouw; 
- Meer gebiedsdifferentiatie voor bescherming van de natuur; 
- Betere uitvoerbaarheid; 
- Aanpasbaar aan veranderingen in de tijd (adaptief). 

Leeswijzer 
In de voorliggende notitie wordt achtereenvolgens besproken: 

- Hoe werkt het beregeningsbeleid nu (hoofdstuk 2)? 
- Wat is de stand van zaken en relevante ontwikkelingen sinds 2015 (hoofdstuk 3)? 
- Zijn er verbeteringen mogelijk van het beregeningsbeleid, aansluitend op de doelen 

(hoofdstuk 4)? 
- Tot welke conclusies en aanbevelingen leidt dit (hoofdstuk 5). 

Deze onderdelen komen hierna afzonderlijk aan bod. 
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2. Hoe werkt het beregeningsbeleid nu? 
Het beregenen uit grondwater in Brabant wordt gereguleerd via een stelsel van vergunningen en 
algemene regels, welke zijn vastgelegd in het beleid en de Keur van de waterschappen Aa en Maas, 
Brabantse Delta en De Dommel. Er zijn beschermingszones afgesproken rondom het natuurnetwerk 
Brabant. Binnen de beschermingszones is het beleid van toepassing zoals dat voor 2014 al bestond, 
waarbij alleen mag worden onttrokken op basis van een bestaande vergunning en geen nieuwe 
putten zijn toegestaan. Specifiek voor het beheergebied van waterschap De Dommel zijn de 
beschermingszones op een aantal plaatsen aangepast tot ‘beperkt invloedsgebied’ waar wel meer 
flexibiliteit is gekomen evenals daarbuiten, mits er waterbesparende maatregelen zijn uitgevoerd en 
vastgelegd in een bedrijfswaterplan.  

Flexibele gebieden 
Onderdeel van de gemaakte afspraken is een beoordeling van de grondwaterstanden op een aantal 
vastgestelde punten, verdeeld over heel Brabant. Als de grondwaterstanden op 1 april te laag zijn 
wordt er voor het betreffende gebied een onttrekkingsverbod ingesteld voor grasland voor een 
periode van 2 maanden. Voor andere teelten geldt deze beperking niet. Aanvankelijk werd hiervoor 
een achttal deelgebieden gehanteerd, wat later is verfijnd naar 10 (zie bijlage 1). Hieronder vallen 
ook de beperkte invloedsgebieden van waterschap de Dommel. Sinds de inwerkingtreding van het 
herziene beregeningsbeleid in 2014 is er nog geen onttrekkingsverbod in het voorjaar nodig 
gebleken. 

Beschermde gebieden 
Binnen de beschermde gebieden mag alleen worden beregend op basis van bestaande 
vergunningen. Onderdeel daarvan is de beperking dat grasland in de maanden april en mei niet mag 
worden beregend (voorjaarsverbod) en in de maanden juni en juli niet overdag kan worden 
beregend tussen 11 en 17 u (urenverbod). Als in de loop van het jaar blijkt dat de hoeveelheid 
neerslag achter blijft kan in extreme gevallen een vrijstelling van het voorjaarsverbod en urenverbod 
worden verleend. Of sprake is van een dergelijk 5% droog jaar moet statistisch worden vastgesteld 
door de waterschappen. 2018 was tot nog toe het enige 5% droge jaar sinds het beregeningsbeleid is 
herzien in 2014. 
 
Tabel 1 geeft een samenvatting van de afspraken in flexibele gebieden en beschermde gebieden. Zie 
ook figuur 1 met een ruimtelijk beeld van de beregeningsputten en de beschermingszones in 
Brabant. 
 
Tabel 1: Overzicht regels beregeningsbeleid 

Gebied Nieuwe onttrekkingen Beregening grasland 
Natuurgebieden en attentie-
zones 

Niet toegestaan Voorjaarsverbod en urenverbod, tenzij 
er sprake is van een 5% droog jaar. 

Invloedgebied Natura 2000 Niet toegestaan, maar wel 
mogelijkheid om putten te 
verplaatsen via een 
raamvergunning. 

Voorjaarsverbod en urenverbod, tenzij 
er sprake is van een 5% droog jaar. 

Beperkt invloedgebied 
(waterschap De Dommel) 

Niet toegestaan, maar wel 
mogelijkheid om putten te 
verplaatsen via een 
raamvergunning. 

Voor degenen die een BWP hebben: 
Geen beperkingen voor beregenen 
grasland, tenzij grondwaterstanden op 
1 april te laag zijn.  
Voor degenen zonder BWP: 
Voorjaarsverbod en urenverbod, tenzij 
er sprake is van een 5% droog jaar. 
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Flexibel gebied Toegestaan mits men beschikt 
over een BWP. 

Voor degenen die een BWP hebben: 
Geen beperkingen voor beregenen 
grasland, tenzij grondwaterstanden op 
1 april te laag zijn.  
Voor degenen die geen BWP hebben 
en niet beregenen onder AR maar met 
vergunning: Voorjaarsverbod en 
urenverbod, tenzij er sprake is van een 
5% droog jaar. 
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Figuur 1 Ruimtelijk beeld van onttrekkingsputten voor beregenen (boven) en beschermingszones (beneden), inclusief 
beperkte invloedsgebieden. 

 

Wat heeft bet beregeningsbeleid opgeleverd? 

Er is binnen Brabant enerzijds een ruimtelijk gedifferentieerd beeld ontstaan met 
beregeningsmogelijkheden die variëren per gebied, afhankelijk van de mate van invloed op 
beschermde natuurgebieden. In de flexibele gebieden is daardoor nu meer keuzevrijheid voor de 

Legenda
Indien er veel lagen tegelijk aan staan, kan het zijn dat een aantal
legendaklassen buiten het papier vallen

Grondwaterwinning voor
beregening in de landbouw

Beregeningsputten

0 3 6 9km

Datum: 12-04-2018

Aan deze kaart kunnen geen rechten
worden ontleend.



Definitief concept evaluatie beregeningsbeleid Brabant  Pagina 10 van 29 

individuele ondernemer om te beregenen (zowel in tijd als ruimte), en zijn in relatief korte tijd 
bedrijfswaterplannen opgesteld waarin waterbesparing en bewustwording voorop staat. De voor 
deze evaluatie geconsulteerde partijen hebben allen de indruk dat het nieuwe beleid heeft geleid tot 
meer bewustwording onder agrariërs op dit punt.  

Het beregeningsbeleid is anderzijds door zijn gebiedsdifferentiatie, onderscheid naar teelten en de 
combinatie van beregenen onder algemene regels of met vergunning, een behoorlijk ingewikkeld 
geheel gebleken. Voor agrariërs is hierdoor niet altijd duidelijk wat men wel en niet mag qua 
beregenen uit grondwater. Tijdens de extreem droge periode juni en juli van dit jaar was er 
bijvoorbeeld veel onduidelijkheid bij agrariërs of grasland nu wel of niet beregend mocht worden. 
Zowel aan de kant van de overheden als van de gebruiker is behoefte aan het vereenvoudigen van de 
regels voor onttrekken van grondwater voor beregenen. Een beperkt aantal technische 
verbeteringen is tussentijds aangedragen, zie hiervoor bijlage 2. 

Actueel vergunningenbestand 
De waterschappen zijn sinds de hernieuwde vaststelling van het beregeningsbeleid bezig geweest 
met het verkrijgen van een actueel overzicht van de onttrekkingen om daarmee ook adequaat te 
kunnen handhaven als daar noodzaak toe is. Inmiddels zijn in de attentiezones en de 
invloedgebieden rondom Natura 2000-gebieden alle beregeningsvergunningen geactualiseerd. 
Bovendien zijn illegale onttrekkingen aangepakt. Dat heeft de nodige inzet gekost van 
vergunningsverlening en handhaving. Ook is veel tijd geïnvesteerd in het uitvoeren van controles op 
de naleving van onttrekkingen onder de vergunningen c.q. algemene regels. 

Ruim 2000 bedrijfswaterplannen 
Verder is veel tijd gestoken in het beoordelen van bedrijfswaterplannen die zijn ingediend 
(waterschappen) en in het ondersteunen van boeren daarbij (vanuit ZLTO). Na verstrijken van de 
overgangsperiode van drie jaar bleek ongeveer 2000 bedrijfswaterplannen te zijn ontvangen op een 
vergunningenbestand binnen het flexibele gebied van plm. 7000. Er resteert dus nog een deel van de 
vergunningen waarvan de eigenaar volgens de regels wel over een bedrijfswaterplan moet 
beschikken om te mogen onttrekken, maar daar op peildatum 1/2018 niet aan voldeed. Voorlopige 
cijfers lopen uiteen van 1/3 van alle vergunninghouders (Aa en Maas) tot beduidend minder 
(Brabantse Delta). Gedeeltelijk kan dit worden toegeschreven aan vergunninghouders die niet langer 
onttrekken wegens het staken van een bedrijf waardoor putten niet langer nodig zijn (oude 
vergunningen). In de registratie van onttrekkingen (zie hoofdstuk 3) komt de opgave nul (geen 
onttrekking) frequent voor. Hoe groot de samenhang is tussen nul-registratie en het niet hebben van 
een bedrijfswaterplan is binnen de kaders van deze evaluatie niet onderzocht. 

Verbeterd inzicht grondwatersysteem 
In het kader van het beregeningsbeleid houden de waterschappen de grondwaterstanden 
nauwlettend in de gaten. Hiermee is afgelopen jaren veel kennis en inzicht opgedaan over de 
werking van het grondwatersysteem.  
Voor belangstellenden zijn actuele grondwaterstanden via de websites van de waterschappen te 
volgen. Hierbij is ook te zien in hoeverre grondwaterstanden afwijken ten opzichte van een normaal 
jaar.    
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3. Stand van zaken medio 2018 
 
Onderstaand is een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de afspraken die in 
2014 zijn gemaakt omtrent beregenen en de ontwikkelingen sindsdien. 

Afspraken nog niet geheel ingevuld 
Van de afspraken die in 2014 zijn gemaakt is het merendeel ingevuld, maar nog niet alle. Er is een 
zonering gekomen, er zijn bedrijfswaterplannen opgesteld en gecontroleerd, er is beter inzicht in de 
vergunningen en er is gehandhaafd op uitvoering binnen de regels (zie beschrijving hierboven). 
Opvallende zaken die nog ontbreken zijn een experimenteerregeling binnen de beschermde 
gebieden, eventuele certificering van watergebruik naar voorbeeld van de maatlat BZV en een 
verdringingsreeks voor andere teelten dan alleen grasland. Zie verder onder H4 Discussie. 
 
Een andere afspraak die in 2014 is gemaakt is om te verkennen of een systeem voor beprijzen kan 
worden ge(her-)introduceerd. Hierover is eerder besloten om landelijke uitwerking af te wachten. 
Landelijk is er echter tot op heden weinig op dit vlak gebeurd. Vooralsnog is hiertoe bij de partners in 
Brabant ook weinig draagvlak gebleken, om redenen van beoogd duurzaam gebruik van grondwater 
(het betalen van belasting impliceert het recht om te mogen gebruiken) en doelmatigheid van een 
dergelijke heffing in termen van opbrengsten en kosten (7200 jaarlijks te verzenden aangiften). 
Daarnaast is het besteden van de opbrengst van een dergelijke systeemheffing sterk gelimiteerd 
binnen de Waterwet (mag bijvoorbeeld niet worden besteed aan verdrogingsbestrijding). 
 
Een andere openstaande afspraak is het in beeld brengen van zogeheten kleine onttrekkingen, die 
vergunningsvrij zijn tot 10 m3/uur en veelal gebruikt worden voor particuliere tuinbesproeiing en 
veedrenking. In relatie tot beprijzing is ook de vraag hoe dan om te gaan met deze categorie 
onttrekkingen (in omvang ook van betekenis, eerder ingeschat op minimaal 25 – 35 M m3/jaar1). Ook 
hiervoor geldt dat introduceren van een heffing niet doelmatig is. De provincie neemt de kleine 
particuliere onttrekkingen niettemin mee als onderdeel van een breed maatschappelijk vraagstuk 
over hoe duurzaam om te gaan met het beschikbare grondwater (zie Statenmededeling april 2018).  

Ontwikkeling onttrokken hoeveelheid grondwater voor beregening 
Alle vergunninghouders dienen jaarlijks door te geven aan het waterschap hoeveel grondwater zij in 
het afgelopen jaar hebben onttrokken. Deze hoeveelheden worden opgenomen in een 
onttrekkingsregister. Vanaf 2012 zijn de gegevens door de waterschappen verzameld, daarvoor door 
de provincie. Zie figuur 2 voor het verloop van de jaarlijkse totale hoeveelheid sinds 2009. 
 

                                                
1 Volgens inschatting Deltares, 2010 
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Figuur 2 Geregistreerde onttrekking uit grondwater voor beregening per jaar met zesjaarlijks voortschrijdend gemiddelde 
(blauwe lijn) voor heel Brabant (bron: waterschappen) 

Te zien is dat de onttrokken hoeveelheid wisselt van jaar tot jaar, met 2015 als voorlopig piekjaar 
met 68 Mm3 (verwacht wordt dat 2018 nog hoger uit zal vallen). Het zesjaarlijks gemiddelde laat een 
stijging zien van 31 M in 2009 naar ruim 45 M m3/j in 2017, wat een toename is van 6% per jaar. De 
trend is daarmee significant stijgend, terwijl op basis van het beregeningsbeleid eerder een afname 
werd verwacht. 
 
Aan deze stijging kunnen meerdere oorzaken ten grondslag liggen: 

- Een toename van het neerslagtekort in het groeiseizoen (neerslag – verdamping) waardoor 
de beregeningsbehoefte is gestegen; 

- Veranderingen in de bedrijfsvoering, zoals meer teelten die intensiever worden beregend al 
dan niet in combinatie met een langer groeiseizoen (meer snedes op grasland); 

- Een toename van het aantal putten waaruit is onttrokken (zijn er putten bij gekomen), 
gecombineerd met verbeterde registratie. 

Onderstaand wordt op verschillende van deze mogelijkheden nader ingegaan. 

Ontwikkeling ondiepe grondwaterstanden 
Er is een trendanalyse uitgevoerd (Artesia, 2018) op basis van de grondwaterstanden van 58 
meetlocaties verspreid over de provincie. Het verloop van de grondwaterstanden vertoont een 
duidelijke correlatie met het neerslagoverschot. Als de metingen worden gecorrigeerd voor 
veranderingen in het neerslagoverschot (“klimaatonafhankelijk”) ontstaat het beeld van figuur 3. 
Daarin is te zien dat de grondwaterstanden de laatste jaren een lichte daling vertonen. 
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Figuur 3 Klimaatonafhankelijk verloop van GHG, GLG en GVG over 58 meetlocaties met neerslagoverschot (Tilburg) (bron: 
Artesia, 2018) 

Er is niet vastgesteld hoe groot de invloed is van beregening op grondwaterstanden in het algemeen. 
Wel is gekeken naar regionale differentiatie: er bleek geen significant verschil te zijn tussen de daling 
binnen het flexibele gebied vergeleken met de daling binnen beschermde gebieden. Daarmee is in de 
trendanalyse geconcludeerd dat het niet aannemelijk is dat de licht dalende trend het gevolg is van 
het nieuwe beregeningsbeleid.  
Aanvullend hierop is door RHDHV nader onderzocht of er een verklaring kan worden gevonden voor 
deze licht negatieve trend sinds 2015. Voor zover sprake is van een toename in de 
beregeningshoeveelheid leidt die niet automatisch tot een lagere freatische grondwaterstand. Zie 
ook figuur 4. 
 

Hoe ontwikkelt de landbouwsector zich en wat betekent dat qua 
grondwatergebruik?  
Het aantal agrarische bedrijven is sinds 2000 met ruim 40% gedaald, zowel in Brabant als in de rest 
van het land, terwijl de productieomvang min of meer hetzelfde is gebleven. Dit wijst op een 
schaalvergroting van de agrarische productie. Binnen het totale agrarische oppervlak van 236.000 ha 
(2017, zie LIB activiteitenverslag) neemt het areaal boomteelt en eiwitgewassen toe ten opzichte van 
andere gewassen. Er is sprake van een toename van gewassen die intensiever moeten worden 
beregend. Daardoor neemt de afhankelijkheid van grondwater voor beregenen naar verwachting 
toe. Aan de andere kant zijn er meer agrariërs met waterbesparende maatregelen op het bedrijf, 
zoals druppelirrigatie en beregeningssignaal (zie evaluatie bedrijfswaterplannen, Aequator). Daarmee 
neemt de beregeningsbehoefte af. Het is onduidelijk hoe groot beide effecten ten opzichte van 
elkaar zijn.  
 
Het instrument Bedrijfswaterplannen heeft in beperkte mate bijgedragen aan het stimuleren van 
waterconserveringsmaatregelen (zie evaluatie BWP). De meeste waterconserverende maatregelen in 
de onderzochte bedrijfswaterplannen waren al eerder genomen, 17% is nieuw. Maatregelen die het 
vaakst zijn genomen zijn het opheffen van bodemverdichting, structureel aanvoeren van organische 
stof en gewasresten op het land achterlaten na de oogst. Bij voorgenomen (toekomstige) 
maatregelen scoren deze drie ook hoog. In 60% van de onderzochte bedrijfswaterplannen is het 
infiltreren en bufferen van hemelwater als maatregel opgegeven. 
In de registratie is een aantal oude putten vervangen voor nieuwe (in het verleden bestaande putten 
zijn administratief verwijderd). Op een totaal van 1620 nieuwe registraties is naar schatting een 
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kwart daadwerkelijk nieuw aangelegd (plm. 450 putten er bij). De rest betreft de legalisatie van reeds 
bestaande putten. Daarmee kan worden gesteld dat in het flexibele gebied zeker gebruik wordt 
gemaakt van de ruimte die het beleid biedt.  

Veranderingen in de toestand van verdroogde natuur 
In de toestandsrapportage verdroging Noord-Brabant (KWR, 2017) is beschreven dat achteruitgang in 
de grondwaterstand een van de oorzaken is voor verdroging van natuurgebieden. Uit het 
Beleidsmeetnet Verdroging blijkt dat op veel locaties de stijghoogte in de ondergrond onvoldoende is 
voor de aanvoer van grondwater. Hydrologisch herstel raakt mede daardoor achterop. Een oplossing 
ligt in veel gevallen buiten het natuurgebied zelf. In de beleidsevaluatie verdroging (Berenschot, 
concept 2018) is geconcludeerd dat de beleidsdoelen in 2027 waarschijnlijk niet gehaald worden, 
mede door de veranderende context waarbinnen de verdroging wordt aangepakt. 
Terreinbeheerders hebben geconcludeerd dat de verdroging van Brabantse natuurgebieden eerder 
toeneemt dan afneemt en wijzen daarbij ook naar de beregening uit grondwater als mogelijke 
oorzaak. Het halen van verdrogingsdoelstellingen is echter geen doel van het beregeningsbeleid.  
 
In de intentieovereenkomst is opgenomen dat de waterschappen versterkt inzetten op de GGOR 
aanpak, mede om een aantal Natte Natuurparels te beschermen die niet met extra 
beschermingszones zijn omgeven, omdat negatieve effecten als gevolg van het flexibiliseren van het 
beregeningsbeleid niet zonder meer zijn uit te sluiten. 
De waterschappen hebben hun versterkte GGOR aanpak voor de betreffende gebieden opgenomen 
in de waterbeheerplannen 2016 -2021. Het uitvoeringstempo van GGOR-maatregelen is echter 
vertraagd ten opzichte van de planning die in 2014 is voorgesteld, mede door (her)prioritering van de 
GGOR aanpak op een bredere grondslag dan enkel vanuit beregeningsbeleid (met name via 
afspraken in het STUW-overleg). Daarbij hebben Natura 2000-gebieden en voorbereiden van PAS-
maatregelen in een aantal gevallen voorrang gekregen. Terreinbeheerders zijn hierdoor van mening 
dat de beoogde balans tussen de geboden flexibiliteit voor beregenen en de voortgang van de GGOR 
aanpak feitelijk niet aantoonbaar is. De resultaten van de evaluatie verdrogingsbeleid geven 
aanleiding om deze in samenhang te bezien met de voorliggende evaluatie beregening uit 
grondwater. Omdat deze twee evaluaties min of meer parallel tot stand zijn gekomen is dit nog niet 
eerder mogelijk gebleken. 

Optelsom van ontwikkelingen 
Een mogelijk verband tussen de onttrokken hoeveelheden grondwater voor beregenen en het 
neerslagoverschot (droog voorjaar) is in figuur 4 samengevat. De jaarlijkse hoeveelheid beregening 
uit grondwater in het groeiseizoen blijkt het sterkst samen te hangen met het maximaal 
neerslagtekort voor dat jaar (groene bolletjes in de figuur). Het toevoegen van 2018 als extreem jaar 
aan deze reeks kan mogelijk meer inzicht geven in dit eventuele verband (en ontwikkeling daarin). 
 



Definitief concept evaluatie beregeningsbeleid Brabant  Pagina 15 van 29 

 
Figuur 4 Geregistreerde hoeveelheid grondwater voor beregening in Brabant sinds 2000 in relatie tot het neerslagtekort op 
verschillende momenten in het jaar (bron: RHDHV, 2018) 

 
Zonder verder onderzoek is niet vast te stellen, of en zo ja in hoeverre de beschreven ontwikkelingen 
met elkaar te maken hebben. Daarmee is het lastig om de achterliggende vraag te beantwoorden of 
er een verminderde relatie is tussen neerslagtekort en beregeningsomvang, welke zou duiden op 
meer waterbesparing en verminderde afhankelijkheid van grondwater. Zie verder bij discussie, 
conclusies en aanbevelingen. 
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4. Discussie en mogelijke verbeteringen 
 

Verbeteren van de bescherming van de grondwatervoorraad 
Een van de doelstellingen van het beregeningsbeleid was een verbeterde bescherming van de 
grondwatervoorraad door een vermindering van de afhankelijkheid van grondwater in de agrarische 
bedrijfsvoering. Gelet op de groei van de onttrekkingen mag verondersteld worden dat de 
afhankelijkheid van grondwater niet is afgenomen over deze periode (eerder toegenomen). 
Beregenen uit grondwater is niet het sluitstuk van de watervoorziening op bedrijfsniveau zoals werd 
beoogd, maar vaak een essentieel onderdeel daarvan. Waterbesparende maatregelen zijn wel 
uitgevoerd (overwegend in het flexibele gebied en grotendeels al voor 2014), maar het effect op de 
grondwatervoorraad is niet vast te stellen en/of wegen in omvang (nog) niet op tegen de schaal 
waarop beregenen uit grondwater wordt toegepast.  
 
De toename van de onttrekking wijst niet op een betere bescherming van de grondwatervoorraad, 
eerder op het tegenovergestelde. Iedere winterperiode vindt aanvulling van de grondwatervoorraad 
plaats. De mate waarin, wordt nauwlettend gevolgd. Bij onvoldoende herstel kan het nodig zijn dat 
er op 1 april een onttrekkingsverbod dient te worden afgekondigd voor het beregenen van grasland. 
Aanbevolen wordt om na te gaan bij welke minimale grondwaterstand de grondwatervoorraad in 
gevaar komt en dit te gebruiken als criterium voor het toestaan van onttrekkingen in het jaar er op 
volgend. Daarvoor is inzicht nodig in de systeemwerking van grondwater (snelheid van aanvullen en 
kritieke ondergrens per gebied).  
 
Ter bescherming van de grondwatervoorraad omvat de huidige regeling omtrent beregenen uit 
grondwater een onttrekkingsverbod in het voorjaar. Gebleken is dat de grondwatersituatie op 1 april 
erg afhankelijk is van de neerslag die relatief kort daarvoor is gevallen. Daardoor is deze beoordeling 
meer een momentopname dan een trendmatige beoordeling over een langere periode. De 
waterschappen onderzoeken thans op welke wijze de methodiek voor een voorjaarsverbod kan 
worden verbeterd. Aanbevolen wordt een afweging hieromtrent mee te nemen bij een verbeterde 
sturing op de grondwatervoorraad, zie hierboven. 
 
In aanvulling daarop is te overwegen om (regionaal) meer grondwater aan te vullen in combinatie 
met meer waterbesparende maatregelen. Omdat het hebben van een bedrijfswaterplan in de 
beschermde gebieden niet verplicht is gesteld maar nu alleen wordt gestimuleerd, liggen er kansen 
om juist ook in die gebieden tot aanvullende afspraken te komen. Terreinbeheerders hebben 
aangegeven het moeilijk uitlegbaar te vinden dat de agrariërs rondom natuurgebieden vanuit het 
beregeningsbeleid geen prikkel ondervinden om water te besparen tegen een achtergrond van 
verdroging in de natuur. Ook een andere teeltkeuze kan hierbij helpen (minder droogtegevoelige 
teelten te verbouwen en meer rekening te houden met de natuurlijke vochtvoorziening van 
percelen). 
Voor het versterken van regionale grondwateraanvulling zie onder verbetering klimaatrobuustheid. 

Verbeteren van de flexibiliteit voor de landbouw 
Binnen de beschermde gebieden is feitelijk nog het oude beleid van toepassing (ook wel getypeerd 
als stand-still). Voor de landbouw betekent dit dat er geen nieuwe putten en vergunningen bij 
komen, en dat geen tegenprestatie wordt verlangd in de vorm van waterconservering op 
bedrijfsniveau. Voor de natuur betekent dit dat via bestaande putten grondwater kan worden 
onttrokken, ook al is er sprake van verdroging in de natuur. Van beide kanten is deze stand-still geen 
optimale situatie. 
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Een mogelijke oplossing is het vanuit eigen belang komen tot waterbesparende en 
waterconserverende maatregelen door de landbouw in de beschermde gebieden, zoals het kiezen 
van minder droogtegevoelige gewassen en voorkomen van teelten op droge plekken. Daardoor 
kunnen boeren in de bedrijfsvoering minder afhankelijk worden van grondwater en daarmee minder 
kwetsbaar voor klimaatverandering. Zie verder onder klimaatrobuustheid. 

Verbeteren van de gebiedsdifferentiatie voor de natuur 
Of er een verband is tussen toename van de onttrokken hoeveelheid grondwater en de toename van 
verdroging in natuurgebieden is op grond van de nu beschikbare informatie niet vast te stellen. Niet 
alle natuur is overigens in dezelfde mate afhankelijk van grondwater. Binnen het Natuur Netwerk 
Brabant liggen immers ook niet-droogtegevoelige gebieden.  Ook zijn er wijzigingen opgetreden in de 
begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant die (nog) niet zijn doorgevoerd in de 
beregeningszonering. Verbeteringen in de typering en begrenzing van de natuurgebieden en daarbij 
behorende beschermingszones lijkt dus mogelijk. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met 
opgetreden veranderingen in habitats door klimaatverandering. 
Een bijzondere situatie treedt op wanneer gronden inclusief beregeningsput door terreinbeheerders 
worden verpacht (hetzelfde geldt overigens voor waterschappen en GOB). Bij verpachting dient de 
grondeigenaar te beschikken over een bedrijfswaterplan (in het flexibele gebied) of een vergunning 
(beschermde gebied). Daar waar dit niet het geval is of de put niet bedoeld is om te onttrekken moet 
deze worden afgedicht, ook al treedt daardoor waardedaling op van de grond. 

Verbeteren van de klimaatrobuustheid 
Klimaatverandering gaat sneller dan eerder werd aangenomen. Meteorologisch gezien is 2018 op 
weg om een van de droogste jaren te worden. Zowel boeren als waterschappen hebben allerlei 
maatregelen genomen om de gevolgen voor gewassen, natuur en waterbeheer te beperken. 
Verwacht wordt dat de totale hoeveelheid voor beregenen dit jaar dan ook fors hoger zal uitvallen 
dan voorgaande jaren. Vooruitlopend op de leerervaringen die dit heeft opgeleverd is geconstateerd 
dat de huidige methodiek om vast te stellen of er sprake is van een uitzonderlijk droog jaar er toe 
leidt dat eventuele maatregelen om extra water vast te houden veelal te laat in het seizoen komen 
om nog effectief te kunnen zijn. Dat is een extra argument om meer te gaan sturen op 
voorraadbeheer van het grondwater (zie boven).  

Regionale aanvulling van de grondwatervoorraad draagt bij aan de klimaatrobuustheid. Mede 
daarom werken overheden, drinkwaterbedrijven, agrariërs en bewoners dan ook aan uitvoering van 
het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ). Onderdeel daarvan is het verbeteren van het vasthoudend 
vermogen van de zandgronden in Limburg en Brabant, in combinatie met het verbeteren van de 
wateraanvoer en het verminderen van het gebruik. Waterschappen geven via GGOR-projecten 
uitvoering aan gebiedsgerichte maatregelen waarin de optimalisatie van het (grond-)waterbeheer 
centraal staat. De geplande uitvoering van GGOR-maatregelen rondom natte natuurparels (zie bijlage 
2 bij de intentie-overeenkomst) echter is vertraagd. Daarnaast worden in het GGOR traject niet alle 
gewenste maatregelen uitgevoerd vanwege uitstralingseffecten of gebrek aan geschikte 
instrumentarium om lokaal geleden schade te vergoeden (zie Berenschot 2018). Dit geldt voor 
conserverende maatregelen zowel binnen als buiten natte natuurparels.  

Hierdoor is het beoogde evenwicht tussen het gebruik maken van de flexibiliteit versus GGOR-
maatregelen rond natuurgebieden die niet d.m.v. extra contouren beschermd worden in de praktijk 
moeilijk aantoonbaar gebleken. De resultaten van de evaluatie verdrogingsbeleid geven aanleiding 
om deze in samenhang te bezien met de voorliggende evaluatie beregening uit grondwater. 
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Besparen, vasthouden en accepteren 
Onderdeel van de DHZ-strategie is ook het accepteren van klimaatverandering. Men zou dus ook 
kunnen accepteren dat er eens in de 20 jaar (5% van de gevallen) een droog jaar is en het gedrag 
daarop aanpassen (via waterbesparing in de teeltkeuze en bedrijfsvoering). In een 5% droog jaar als 
2018 echter hebben boeren door toepassing van de 5% regeling meer ruimte om grondwater 
onttrekken in de beschermingszones (alleen grasland). Afschaffen van de 5% regeling is dan ook 
te overwegen vanuit acceptatie van klimaatverandering 2. Mogelijk kan hier op pilotschaal ervaring 
mee worden opgedaan bij geïnteresseerde bedrijven, al dan niet in de vorm van een 
experimenteerregeling zoals reeds beschreven in de intentie-overeenkomst. 

Waterbeschikbaarheid en verdringingsreeks 
Om bij droogte te weten welke functie en teelt nog van water kan worden voorzien is 
overeengekomen om een verdringingsreeks voor beregenen uit grondwater op te stellen die verder 
gaat dan alleen grasland.  Een verdringingsreeks voor grondwater kan in dat opzicht helpen om die 
keuzes transparant te laten verlopen. Besloten is om aan te sluiten bij het Brabantbrede project 
waterbeschikbaarheid dat door de provincie wordt getrokken, maar dit onderdeel is daarbinnen tot 
op heden vooral voor de Zuidwestelijke Delta uitgewerkt en niet voor de zandgronden. Aanbevolen 
wordt om alsnog een verdringingsreeks op te stellen voor de zandgronden, mede op basis van de 
droge zomer van 2018, en deze zoals bedoeld te verbreden naar andere teelten (niet alleen 
graslandberegening maar ook mais bv). Tevens wordt aanbevolen om de mogelijkheden te 
onderzoeken om de onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater en grondwater beter op elkaar te 
laten aansluiten (integrale gebiedsbenadering voor watertekorten). Het in ontwikkeling zijnde 
instrumentarium vanuit waterbeschikbaarheid kan daarbij van pas komen. 

Ervaringen met betrekking tot de uitvoerbaarheid 
De praktische ervaring die vanuit vergunningverlening en handhaving met het beregeningsbeleid zijn 
opgedaan, bieden de mogelijkheid om de regelgeving op onderdelen te vereenvoudigen. Ook is men 
tegen een aantal min of meer technische verbeterpunten aangelopen. Beide zijn in bijlage 2 bij deze 
beleidsevaluatie opgenomen (zowel vereenvoudiging van de regelgeving als verbeteringen zonder 
beleidsmatige gevolgen). Besluitvorming om te komen tot implementatie van deze voorstellen te 
komen is geen onderdeel van deze evaluatie. Verwacht wordt dat geen herziening van de afspraken 
uit de intentie-overeenkomst nodig is om tot implementatie over te gaan. 

Verbeteren van de integraliteit en samenhang 
Beregenen uit grondwater heeft bredere effecten dan alleen milieutechnische. De mogelijkheden om 
te beregenen verschillen van gebied tot gebied (zie figuur 1) en heeft invloed op de teeltkeuze van 
boeren. Via het landgebruik zijn er ruimtelijke aspecten waar tot nog toe weinig aandacht voor is. 
Verandering van het landgebruik naar meer klimaatrobuuste teelten opent wellicht mogelijkheden 
om de kwetsbaarheid van landbouwproductie te verminderen. Via het spoor van ruimtelijke 
adaptatie is daar de komende jaren de nodige aandacht voor te verwachten. 
 
Verdere integratie van beregenen uit grondwater omvat niet alleen het in samenhang brengen met 
onttrekking uit oppervlaktewater (zie eerder), maar ook de samenhang met andere onttrekkingen 
(drinkwater, industrie, kleine onttrekkingen). De resultaten van de draagkrachtstudie (in opdracht 
van de provincie uitgevoerd) geven aan dat deze in totaliteit moeten worden bezien om het 
opgetelde effect op de grondwatertoestand goed te kunnen beoordelen. Specifiek voor de kleine 
                                                
2 Bij het tot stand komen van de intentie-overeenkomst is reeds overwogen de 5%-regeling te laten vervallen. Eerder is 
voorgesteld in ruil daarvoor het urenverbod te laten vervallen. Complicerende factor hierbij is echter dat daarvoor een 
uitgebreide toetsing op grond van de Wet Natuurbescherming nodig is waarbij de uitkomst van deze toetsing onzeker is.  
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onttrekkingen is uit eerdere verkenning gebleken dat vergunningen moeilijk te controleren zijn op 
basis van een verouderd register, en dat de opbrengst gering zou zijn in termen van besparingen. 
Niettemin kan een kleine onttrekking op een gevoelige plek in het systeem uiteindelijk wel van grote 
invloed zijn. Om meer grip te krijgen op het gebruik van grondwater voert de provincie dit najaar 
gesprekken met alle partijen die grondwater benutten (inclusief drinkwater en industrie). 
Aanbevolen wordt daar de categorie kleine onttrekkingen ook in te betrekken. 

Procesmatige aspecten 
Over de voortgang van het beregeningsbeleid wordt periodiek overlegd via het beleidsteam 
beregenen. Twee keer per jaar is er een breed bestuurlijk overleg met alle partijen uit de intentie-
overeenkomst en de provincie. In de intentie-overeenkomst is opgenomen dat bij zorgwekkende 
ontwikkelingen bijstelling van het beregeningsbeleid nodig kan zijn. 
 
Naar aanleiding van de resultaten van de draagkrachtstudie heeft de provincie besloten tot 
aanpassing van het strategische grondwaterbeleid (zie Statenmededeling april 2018). Enerzijds gaat 
de provincie in de periode 2018 tot 2021 de grondwateronttrekkingsvergunningen voor drinkwater 
en industrie groter dan 150.000 m3 per jaar actualiseren. Anderzijds gaat de provincie als strategisch 
grondwaterbeheerder de brede maatschappelijke discussie aan over grondwaterbenutting en 
waterbesparing in relatie tot grondwateraanvulling en watersysteembeheer (inclusief 
verdrogingsbestrijding, zoetwaterbeschikbaarheid en beregening). Vervolgaanpak van 
beregeningsbeleid wordt hiermee onderdeel van de totale duurzame klimaatbestendige 
grondwateropgave, die door provincie samen met partners (waterschappen en gemeenten) en 
belanghebbenden (landbouw, natuur en industrie) moet worden gerealiseerd voor het behalen van 
de KRW doelen en hydrologische randvoorwaarden voor Natura 2000 doelen in 2027. Deze 
vervolgaanpak start met een brede themabijeenkomst met Provinciale Staten eind 2018. 
 
De voorliggende evaluatie geeft aanleiding om de afspraken uit de intentie-overeenkomst te 
actualiseren. Een besluit daartoe wordt voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Beregenen. Daarbij 
wordt aanbevolen om nog ontbrekende onderdelen zoals experimenteerregeling en 
verdringingsreeks alsnog nader in te vullen, in het licht van klimaatadaptatie vanuit het waterbeheer, 
agrarische bedrijfsvoering en natuurbeheer.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 

Conclusies uit deze evaluatie 
Beregenen uit grondwater zoals met de intentie-overeenkomst uit 2014 werd beoogd is doorvertaald 
naar beleid, Keur en Algemene Regels van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De 
Dommel. Er is binnen Brabant een ruimtelijk gedifferentieerd beeld ontstaan met 
beregeningsmogelijkheden die variëren per gebied. In de flexibele gebieden is daardoor nu meer 
keuzevrijheid voor de individuele ondernemer om te beregenen (zowel in tijd als ruimte), en zijn in 
relatief korte tijd bedrijfswaterplannen opgesteld waarin waterbesparing en bewustwording voorop 
staat.  
De waterschappen hebben veel tijd en energie gestoken in het verkrijgen van een actueel overzicht 
van de onttrekkingen om daarmee ook adequaat te kunnen handhaven als daar noodzaak toe is. Ook 
behoren illegale onttrekkingen daarmee grotendeels tot het verleden.  
 
Geconstateerd is dat de intentie-overeenkomst nog niet in zijn totaliteit is geïmplementeerd. 
Onderdelen waar nog geen invulling aan is gegeven zijn beprijzing grondwatergebruik, 
verdringingsreeks, experimenteerregeling en certificering naar voorbeeld van de maatlat BZV. Zie 
verder onder aanbevelingen. Verder is de uitvoering van GGOR minder voortvarend dan in 2014 
werd gedacht; ook daarover is een aanbeveling opgenomen. 
 
Beregening uit grondwater is in de praktijk meestal niet het sluitstuk van agrarische 
watervoorziening, maar essentieel onderdeel er van. Het alsnog implementeren van de ontbrekende 
onderdelen uit de intentie-overeenkomst kan hierin meer evenwicht brengen. Datzelfde geldt voor 
het versterken van het instrument bedrijfswaterplannen, zowel naar uitbreiding richting vitale 
bodem maatregelen als naar het gebied waarbinnen een bedrijfswaterplan verplicht is. Ook dit is 
opgenomen in de aanbevelingen. 
 
De totale hoeveelheid onttrokken grondwater voor beregenen neemt toe over een langjarige 
periode. Tegen de achtergrond van een licht dalende trend in de grondwaterstanden sinds 2015 en 
een achteruitgang van de verdrogingstoestand van de natuurgebieden is daarmee de vraag relevant, 
of er een oorzakelijk verband is tussen deze ontwikkelingen die moet leiden tot bijstelling van het 
beregeningsbeleid. Hierover verschillen de meningen. Een definitieve conclusie is op grond van de 
beschikbare onderzoeken niet te trekken. 
Er is draagvlak om meer te gaan sturen op het aanvullen van de grondwatervoorraad, waarvoor 
kennis over het functioneren van het grondwatersysteem en de toelaatbare ondergrens noodzakelijk 
is.  Dat maakt ook de sturingsmogelijkheden groter (tijdstip om nog maatregelen te kunnen nemen 
ligt in de winterperiode en niet bij gebleken watertekort in het groeiseizoen).  
 

Aanbevelingen 

Meer sturen op aanvulling van de grondwatervoorraad 
Aanbevolen wordt om het aanvullen van de grondwatervoorraad nadrukkelijker te volgen en zo 
mogelijk te gebruiken als criterium voor het toestaan van onttrekkingen in het jaar er op. Daarvoor is 
inzicht nodig in de systeemwerking van grondwater (snelheid van aanvullen en kritieke ondergrens 
per gebied). In een dergelijke systeemanalyse kan de droge zomer van 2018 bijdragen aan meer 
inzicht in de werking van het systeem onder extreme omstandigheden. Mogelijk ook kan daarmee op 
termijn de methodiek om te bepalen of een voorjaarsverbod nodig is worden aangepast.  
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Aanvullen van de grondwatervoorraad overstijgt het bedrijfsniveau. Om regionaal meer grondwater 
aan te vullen wordt aanbevolen om de uitvoering van gebiedsgerichte maatregelen in samenhang 
met het Deltaplan Hoge Zandgronden verder op te pakken. Ook via het landgebruik is hierin meer 
sturing mogelijk (ruimtelijke adaptatie). 

Verdere implementatie van uitvoeringsovereenkomst	
De evaluatie geeft aanleiding om de afspraken uit de intentie-overeenkomst te actualiseren. Een 
besluit daartoe wordt voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Beregenen. Specifiek wordt aandacht 
gevraagd voor het alsnog uitwerken van de verdringingsreeks voor grondwater en de 
experimenteerregeling. Aanbevolen wordt om de noodzaak tot certificering naar voorbeeld van de 
BZV-maatlat te heroverwegen in het grotere geheel van de Brabantbrede herziening van het 
grondwaterbeleid.  

Verbeteren van de klimaatrobuustheid 
Klimaatverandering gaat sneller dan eerder werd aangenomen. In samenhang met het verbeteren 
van de robuustheid van het systeem (zie aanvulling en voorraadbeheer) kan voorraadsturing mogelijk 
zelfs dienen als vervanging van de huidige methodiek om te bepalen of een voorjaarsverbod nodig is 
(in combinatie met een verdringingsreeks die breder is dan alleen grasland). 
Om de afhankelijkheid van grondwater te verminderen en daarmee de kwetsbaarheid te verlagen, 
wordt aanbevolen ook in de beschermde gebieden tot waterbesparende en waterconserverende 
maatregelen te komen op agrarische bedrijven. Overwogen kan worden de huidige 
uitzonderingsbepaling ten aanzien van een 5% droog jaar te laten vervallen op grond van acceptatie 
en aanpassing in de bedrijfsvoering. Mocht dit niet op korte termijn haalbaar blijken dan wordt 
aanbevolen de methodiek om te bepalen of er sprake is van een uitzonderlijke situatie in lijn te 
brengen met de landelijke benadering (beter uitlegbaar). 
Voor natuurgebieden wordt aanbevolen beter onderscheid te maken naar de mate waarin zij 
afhankelijk zijn van grondwater (onderscheid in typering verbeteren) en de resultaten van deze 
evaluatie in samenhang te bezien met de beleidsevaluatie verdrogingsbestrijding. 

Versterken van instrument bedrijfswaterplannen 
Het instrument Bedrijfswaterplannen heeft in beperkte mate bijgedragen aan het stimuleren van 
extra waterconserveringsmaatregelen (zie evaluatie BWP). Of de daarin opgenomen maatregelen 
ook effect hebben op de grondwatervoorraad is nog te vroeg om vast te kunnen stellen. Aanbevolen 
wordt om op basis van het oorspronkelijke vergunningenbestand van de provincie na te gaan wie er 
nog meer zou moeten beschikken over een bedrijfswaterplan, zodat uiteindelijk voor het hele 
flexibele gebied er een volledig en actueel overzicht is van de agrarische bedrijven die beregenen uit 
grondwater. Daarbij is versterking van het instrument bedrijfswaterplannen in de richting van 
innovatievere maatregelen op gebied van bodem en eventueel ook waterkwaliteit aan te bevelen. 
Ook wordt aanbevolen het bedrijfswaterplan ook buiten de flexibele gebieden in te voeren (om 
daarmee de afhankelijkheid van grondwater te verminderen). 

Verbetering van de uitvoerbaarheid 
Er zijn vanuit de voorliggende evaluatie geen aanbevelingen opgesteld voor verbetering van de 
uitvoerbaarheid. Wel is er een aantal technische verbeteringen en vereenvoudigingen opgehaald uit 
gesprekken met vergunningverleners en handhavers, die zijn opgenomen in zie bijlage 2. Het gaat 
daarbij om technische aspecten waarvan is ingeschat dat deze binnen de gemaakte afspraken 
kunnen worden doorgevoerd. In aanvulling daarop is aan te bevelen om de samenhang tussen nul-
registratie en het niet hebben van een bedrijfswaterplan verder te onderzoeken om daarmee de 
kwaliteit van het vergunningenbestand verder toe doen toenemen. 
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Vergroten van de integraliteit 
Aanbevolen wordt om beregening meer dan nu te plaatsen in een bredere context van 
watervoorziening en klimaatadaptatie. Daarmee wordt het van een sectoraal thema tot een 
onderdeel van een brede strategie voor een robuuste watervoorziening. In het verlengde daarvan 
wordt aanbevolen te kijken naar de samenhang met onttrekking uit oppervlaktewater en de 
samenhang met andere onttrekkingen (drinkwater, industrie, kleine onttrekkingen). Daarmee kan 
het effect en de reikwijdte van onttrekking uit grondwater in het juiste perspectief worden geplaatst. 
Het door de provincie gestarte traject van herziening van het strategische grondwaterbeleid lijkt 
hiervoor een goed platform. 
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6. Referenties 

 

Lijst van begrippen 

Onttrekkingsverbod: bepaling die aangeeft dat geen beregening uit grondwater is toegestaan, 
jaarlijks vast te stellen op 1 april, voor de duur van twee maanden. Een onttrekkingsverbod wordt 
ingesteld als meer dan de helft van het aantal grondwatermeetpunten in een deelgebied op 1 april 
onder de vastgestelde kritieke voorjaarsgrondwaterstand (25% GVG) staat. Geldt alleen voor het 
beregenen van grasland met grondwater (inclusief golfbanen en sportvelden) maar niet voor 
graszodenteelt en andere vormen van akkerbouw. 

Urenverbod: bepaling die aangeeft dat in de maanden juni en juli grasland alleen beregend mag 
worden buiten de uren 11:00-17:00  

Voorjaarsverbod: geen beregening van grasland toegestaan in de maanden april en mei 

5% regeling: ontheffingsmogelijkheid om in een (5%) droog jaar graslandberegening wel eerder toe 
te staan dan 1 juni en ook overdag tussen 11:00-17:00 

Beïnvloedingsgebied of invloedsgebied N2000: zone van 500 m rondom natuurgebieden (Natte 
natuurparels en verdrogingsgevoelige natuurgebieden binnen NNB) waarbinnen alle onttrekkingen 
vergunningsplichtig zijn omdat ze invloed hebben op de verdroging in de N2000 natuurgebieden. 
Juridisch gezien zijn deze gebieden vastgelegd in de Verordening Water. 

Raamvergunning: vergunning om te beregenen uit grondwater op akkerbouwpercelen, waarbij 
vruchtwisseling wordt toegepast en de vergunning mee verplaatst wordt naar de in gebruik zijnde 
percelen. Geldt niet voor grasland (geen verplaatsing toegestaan). 

Flexibele gebied: Gebied buiten de natuurgebieden, de attentiegebieden en de invloedsgebieden 
Natura 2000 waar meer flexibiliteit voor beregenen uit grondwater wordt geboden mits voorafgaand 
waterconserverende en/of waterbesparende maatregelen zijn getroffen. In ruil daarvoor worden het 
voorjaarsverbod en het urenverbod opgeheven. Daarnaast kunnen nieuwe onttrekkingen worden 
toegestaan en kunnen bestaande onttrekkingsputten worden verplaatst.  

Dommel variant: beleidsvariant waarbij de ruimtelijke overgang van flexibiliteit naar “stand still” 
meer geleidelijk gaat door binnen de beschermingszone een overgangszone in te stellen. In deze 
overgangszone bestaat de flexibiliteit uitsluitend uit het opheffen van het voorjaars- en urenverbod 
voor het beregenen van grasland. Dit leidt tot genuanceerde benadering binnen de 
beschermingszones rond de Natura 2000-gebieden. Nieuwe onttrekkingen zijn niet toegestaan. 
Voorjaars- en urenverbod voor beregenen van grasland komen te vervallen mits er 
waterbesparende- en waterconserverende maatregelen zijn uitgevoerd die zijn vastgelegd in een 
bedrijfswaterplan. 
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Achtergrond documentatie en geraadpleegde bronnen 
 

• Activiteitenverslag 2017, Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant 
http://www.stuurgroeplib.net/applications/stuurgroeplib/files/Documenten/LIB_2017_Activ
iteitenverslag.pdf 

• Beleidsnotitie beregenen met grondwater, waterschappen Aa en Maas, De Dommel en 
Brabantse Delta, 2015 

• Beleidsevaluatie verdrogingsbestrijding Noord-Brabant (Berenschot, finaal concept 2018) 
• Bespreekverslagen van bestuurlijke interviews beregenen uit grondwater, Esplanada, juni 

2018 
• Draagkracht Grondwater Noord-Brabant, Deltares / RHDHV, 2017 
• Evaluatie bedrijfswaterplannen binnen het beregeningsbeleid van de Brabantse 

waterschappen, Aequator, juli 2018 
• Intentie-overeenkomst beregenen uit grondwater, 2014 
• Statenmededeling 901068 d.d. 10 april 2018 “Grondwateronderzoeken als basis voor 

ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid” 
• Toestandsrapportage verdroging Noord-Brabant, KWR 2017 
• Trendanalyse beregeningsbeleid 2018, Artesia water research, juni 2018 
• Verklaring trends grondwater Noord-Brabant, RHDHV, concept 30 aug 2018 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 overzicht van tussentijdse wijzigingen 2015-2018 
 
 
 
Optimalisatie maximale onttrekkingsdiepte 
Met de implementatie van het nieuwe beregeningsbeleid is de vaste maximale onttrekkingsdiepte 
van 80 m beneden maaiveld verlaten en vervangen door een variabele diepte op basis van de 
opbouw van de ondergrond. In 2016 is geconstateerd dat met deze variabele maximale diepte het in 
een deel van de Centrale Slenk mogelijk is beregeningswater uit hetzelfde watervoerend pakket te 
onttrekken waaruit drinkwater wordt gewonnen. Aangezien dit ongewenst is, is op basis van is de 
meest recente versie van REGIS (geohydrologisch informatiesysteem) de maximale 
onttrekkingsdiepte in de Centrale Slenk aangepast om een betere bescherming te bieden voor de 
strategisch grondwatervoorraad. Hierbij is ook nagegaan of het geconstateerde probleem zich ook op 
andere plekken voordoet. Dit heeft er in geresulteerd dat ook de maximale onttrekkingsdiepte bij de 
breukzones is aangepast. 
 
Aanpassing gebiedsindeling onttrekkingsverbod 
Ten behoeve van het regionaal kunnen afkondigen van een onttrekkingsverbod voor het beregenen 
van grasland was de provincie aanvankelijk verdeeld in een achttal deelgebieden. Deze indeling was 
gebaseerd op de opbouw van de ondergrond. Op advies van de hydrologen van de waterschappen is 
in 2016 de deelgebieden aangepast zodat deze hetzelfde zijn zoals die voor oppervlaktewater 
worden gehanteerd.  
 
 
 
Gebiedsindeling oud 

 
 
 
Gebiedsindeling nieuw 
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Versterking relatie met verbeteren bodemstructuur 
Een goede bodemstructuur is van belang om de effecten van het veranderende klimaat zoveel 
mogelijk op te kunnen vangen. Met een goede bodemstructuur kan onder andere de beregenings-
behoefte worden verkleind. 
 
In 2016 is er een duidelijke relatie gelegd tussen het beregeningsbeleid en het verbeteren van de 
bodemstructuur. Directe aanleiding hiervoor was de opgave uit de intentieovereenkomst om een 
goede invulling te vinden voor de experimenteerregeling als vervanging van de 5% regeling.  
Tijdens een bestuurlijke workshop (februari 2016) is een voorstel op hoofdlijnen uitgewerkt om de 
5% regeling per 2021 te laten vervallen. Waarbij tevens het urenverbod voor het beregenen van 
grasland komt te vervallen mits agrariërs aan de slag te gaan met het verbeteren van de 
bodemstructuur. Ook binnen de beschermingszones dient men te beschikken over een 
bedrijfswaterplan. 
Omdat voor het afschaffen van het urenverbod niet kon worden aangetoond dat dit geen negatief 
effect had op de Natura 2000-gebieden, is hieraan tot op heden geen verdere invulling gegeven. 
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Bijlage 2 Voorstellen voor vereenvoudiging en verbetering van de 
uitvoerbaarheid vanuit toezicht en handhaving 
 
Vereenvoudiging regelgeving 
 
1. Laat het beregenen uit grondwater door glastuinbouw, container- en substraatteelt onder de 
algemene regels vallen. 
 
Toelichting 
Er zijn geen specifiekere redenen om uit oogpunt van bescherming van de grondwatervoorraad en 
grondwaterafhankelijke natuur het beregenen uit grondwater voor de betreffende teelten via een 
vergunning te reguleren. Hiermee vallen, op een aantal specifieke uitzonderingen na, alle 
bedrijfsmatige beregening uit grondwater in het flexibele gebied onder AR. Reden om aanvankelijk 
de betreffende teelten uit te zonderen was dat deze bedrijven complexer en meer divers qua 
watervoorziening zijn en zich aan tal van andere regels dienen te houden waarvoor een vergunning 
nodig is. De aanbeveling is in lijn met hetgeen in de intentieovereenkomst (2014) is opgenomen om 
de onttrekkingen in het flexibel gebied zoveel mogelijk onder algemene regels plaats te laten vinden. 
 
2. Hanteer een generieke maximale pompcapaciteit van 100 m3/uur voor het beregenen van 
agrarische percelen, ongeacht het type gewas. 
 
Toelichting 
We hanteren in het flexibele gebied voor grasland en akkerbouw verschillende maximale pomp-
capaciteiten, respectievelijk maximaal 70 m3/uur en 100 m3/uur, om onder Algemene regels te 
kunnen beregenen. Indien men niet aan deze eisen voldoen, bijvoorbeeld beregenaars met een 100 
m3/uur pomp die zowel grasland als akkerbouwpercelen beregenen, dan heeft men een vergunning 
nodig om de graslandpercelen te kunnen beregenen. In de geschetste situatie is er geen aanleiding 
om een dergelijke vergunning te weigeren. Hiermee leidt de huidige regelgeving tot onnodige 
administratieve lasten. 
Het gelijk trekken van de maximale pompcapaciteit biedt melkveehouders de mogelijkheid om met 
een grotere pompcapaciteit grasland te beregenen. Met een grotere pompcapaciteit is men eerder 
klaar met het beregenen van de percelen en kan men dus ook meer percelen beregenen. Het 
betekent niet dat er meer grondwater op de betreffende percelen zal worden gebracht. Beregenen 
met een grotere pompcapaciteit betekent dus niet dat er per definitie meer grondwater zal worden 
onttrokken. 
 
3. Schrap in de Algemene Regels de voorwaarde voor het maximale putdichtheid 
 
Toelichting 
In de AR zijn er voorwaarden gesteld aan het maximale aantal putten per hectare. Dit is bedoeld om 
er voor te zorgen dat er niet onnodig veel putten komen. De praktijk is dat we tot op heden geen 
vergunningen hebben geweigerd waarbij er meer putten per hectare waren dan onder AR 
toegestaan. Voorstel is om deze voorwaarde uit de AR te halen. 
 
4. Verplicht een ieder die beregent uit grondwater te beschikken over een BWP. 
 
Toelichting 
Naast inhoudelijke argumenten om een BWP voor een ieder die uit grondwater beregent verplicht te 
stellen (zie hoofdtekst van deze evaluatie), wordt hiermee de regelgeving voor het beperkt 
invloedgebied en het flexibel gebied ook overzichtelijker. Hiermee wordt ook de geconstateerde 
omissie in de regelgeving voor wat betreft degenen die niet onder algemene regels beregenen in het 
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flexibel gebied opgelost. De huidige beleidsregel voorzien namelijk niet in een overgangstermijn. Het 
gevolg hiervan is dat zij die niet beregenen onder algemene regels (maar met vergunning) zonder 
BWP kunnen blijven beregenen zolang de vergunning niet is herzien.         
 
Verbetering regelgeving 
 
1. Verbeter verankering bedrijfswaterplan 
 
Toelichting 
De verplichting om te beschikken over een BWP om in het flexibele gebied onder algemene regels uit 
grondwater te mogen beregenen is onvoldoende goed in de regelgeving vastgelegd. Hiermee lopen 
we het risico dat een rechter de betreffende algemene regel als onverbindend aanmerkt omdat deze 
niet duidelijk is en daarmee in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. 
 
2. Bepaal de termijn waarbinnen vergunningen in flexibel gebied moeten zijn herzien 
 
Toelichting 
Iedereen die vanaf 2018 in het flexibele gebied wil beregenen uit grondwater dient te beschikken 
over een BWP. Voor degenen die beregenen onder Algemene Regels is dit aldus bepaald in de 
regelgeving. Voor zij die niet beregenen onder Algemene Regels maar met vergunning is dit niet 
geregeld. Hierdoor geldt de verplichting van een BWP pas nadat de vergunning is herzien. Aan het 
herzien van de vergunning is echter geen termijn gesteld. Dit is ongewenst. 
 
3. Stel duidelijker eisen aan raamvergunningen 
 
Toelichting 
In de beschermde gebieden waterhuishouding en de attentiezones worden geen nieuwe 
vergunningen verleend om grondwater te mogen onttrekken. Dit geldt ook voor de extra 
beschermingszones rondom Natura 2000 gebieden. Als onderdeel van het oorspronkelijke stand-still 
beleid van de provincie kunnen bestaande vergunningen in deze extra zones worden omgevormd 
naar een raamvergunning. Dit kan alleen voor intensieve grondgebonden teelten waarbij 
vruchtwisseling belangrijk is.  
In de raamvergunning staat het maximaal aantal putten waaruit beregend mag worden. Dit biedt de 
mogelijkheid om nieuwe putten te slaan zolang men niet uit meer putten beregent dan aangegeven 
in de raamvergunning. Aanvullende eisen zijn nodig om te voorkomen dat rondom een specifiek 
natuurgebied er een toename komt van putten waaruit onttrokken kan worden. 
 
4. Maak het afwaarts bewegen van Natura 2000-gebieden en Natte Natuurparels beter mogelijk.  
 
Toelichting 
Bestaande putten mogen worden verplaatst binnen de attentiegebieden en invloedgebieden Natura 
2000 indien de afstand tot de beschermde gebieden waterhuishouding daarmee wordt vergroot 
(afwaartse beweging). Omdat er ook beschermde gebieden waterhuishouding zijn waar geen 
grondwaterafhankelijke natuur is, is afwaarts verplaatsen ten voordele van de Natura 2000-gebieden 
en Natte Natuurparel niet altijd mogelijk binnen de bestaande regelgeving. Om dit mogelijk te maken 
dient de regelgeving aangepast te worden. Hiervoor dient helder te zijn in welke beschermde 
gebieden waterhuishouding er geen grondwaterafhankelijke natuur aanwezig is en hoeft te worden 
beschermd.  
 
5. Leg in de Algemene Regels vast dat houder of de gebruiker van de onttrekkingsinrichting dient te 
beschikken over een bedrijfswaterplan. 
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Toelichting  
In de Algemene Regels is opgenomen dat “de houder van de onttrekkingsinrichting” dient te 
beschikken over een BWP om te kunnen beregenen uit grondwater. In de situatie dat een agrariër 
percelen met putten pacht van een derde waarbij de pachter zijn eigen pomp gebruikt om 
grondwater te onttrekken, is niet volstrekt helder wie nu de houder van de onttrekkingsinrichting is. 
Van belang is dat er alleen uit putten wordt onttrokken waarvoor een BWP is opgesteld. In principe 
maakt het niet uit wie dit BWP heeft opgesteld, de eigenaar van het perceel of de pachter.  
 
 
 


