
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : 16 augustus 2022
Betreft : Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie betreffende 

Waterwinning De Glind

In een e-mail van 29 juni 2022, stelt de fractie van het CDA een aantal vragen over 
Waterwinning De Glind. Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de 
aanleiding en de bijbehorende antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
De aanwijzing van het gebied ten zuiden van het dorp Barneveld (provincie Gelderland) als 
waterwingebied.

Vraag
Is het college op de hoogte dat provincie Gelderland ten zuiden van het dorp Barneveld een 
waterwingebied heeft aangewezen?

Antwoord
Het college is onlangs bekend geraakt met het aangewezen gebied ten zuiden van het dorp 
Barneveld. Dit gebied is vooralsnog niet aangewezen als waterwingebied, maar als een 
zogenaamd “minder kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied”. Een reserveringsgebied 
wordt als minder kwetsbaar betiteld als het drinkwater in de diepere lagen beschermt wordt 
door een dikke kleilaag.

Vraag
Heeft het college hierop gereageerd?

Antwoord
Het college is pas sinds kort op de hoogte van deze aanwijzing en heeft hier in een eerder 
stadium niet op gereageerd.

Vraag
Is het college het met ons eens dat dit grote gevolgen kan hebben voor de natuur en de 
landbouw?

Antwoord
Ja, dat zijn wij met u eens.
Op dit moment is er sprake van de aanwijzing van het gebied als minder kwetsbaar 
drinkwaterreserveringsgebied. De beperkingen die bij een dergelijke aanwijzing horen reiken 
niet tot op het grondgebied van de gemeente Leusden. De beperkingen stoppen op de 
gemeente/provinciegrens. Zie hiervoor ook de kaartbijlage onderaan dit document
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Indien in de toekomst de reserveringsaanwijzing omgezet gaat worden naar “definitief”, zal 
er sprake zijn van zogenaamde waterwingebieden en nieuwe daarbij behorende 
beperkingszones.

Waar deze beperkingszones komen te liggen is op dit moment onduidelijk. Dit hangt er vanaf 
waar uiteindelijk het drinkwater opgepompt zal worden. In theorie kan dat op ieder perceel in 
het reserveringsgebied zijn (ook nabij de grens van Leusden). Het is op dit moment nog niet 
bekend of en zo ja waar, het drinkwater opgepompt zal worden.

De aanwijzing van het gebied in Gelderland als reserveringsgebied heeft op zich zelf geen 
beperkingen voor het grondgebied van Leusden. 
Pas bij de daadwerkelijke omzetting van dit reserveringsgebied naar daadwerkelijk 
waterwingebied, het oppompen van drinkwater en de daarbij behorende contouren, kan er 
sprake zijn van gevolgen voor de natuur en landbouw in Leusden. Tegen deze omzetting en 
de bijbehorende overige vergunning bestaat t.z.t. de mogelijkheid tot indienen van 
zienswijze/beroep.

Vraag
Kan dit ook gevolgen hebben in gemeente Leusden voor boringen voor geothermie en 
aardwarmte?

Antwoord
De aanwijzing van het gebied in de provincie Gelderland als drinkwaterreserveringsgebied 
heeft op zich zelf geen gevolgen voor activiteiten op het grondgebied van Leusden. 

Indien in de toekomst (een deel van) het gebied aangewezen wordt als waterwingebied dan 
zou dit consequenties kunnen hebben voor boringen voor geothermie en aardwarmte in de 
gemeente Leusden. Hierover is op dit moment geen uitsluitsel te geven omdat nog niet 
bekend is waar uiteindelijk het definitieve waterwingebied (met bijbehorende 
beperkingscirkels) komt te liggen.

Vraag
Weet het college dat dit plan een oud plan is vanuit de jaren 70 uit de vorige eeuw en dat dit 
toen veel schade heeft gegeven?

Antwoord
Het is bekend dat dit plan overeenkomsten heeft met een al eerder opgesteld plan. De 
historie van dit eerdere plan is op het moment niet bekend bij het college.

Vraag
Wat kan tegen deze aanwijzing nog gedaan worden?

Antwoord
Op 5 juli is het actualisatieplan waar deze aanwijzing in staat tijdens een vergadering van de 
provinciale staten van Gelderland behandeld. Het is op dit moment niet bekend of hierover 
ook daadwerkelijk een besluit is genomen.
De procedure betreft in dit geval een actualisatie van de Omgevingsverordening: 
“Actualisatie plan (nr. 9) Omgevingsverordening: Aanvullende strategische voorraden (ASV) 
voor de drinkwatervoorziening”.
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Het staat belanghebbende (ook een gemeente) vrij om in deze procedure gebruik te maken 
van het inspreek recht (zienswijze, bezwaar en/of beroep).

Het college zal zich beraden op het indienen van zienswijzen tegen dit plan om de belangen 
van Leusden, waaronder natuur, landbouw en geothermie/aardwarmte te behartigen. 

Bijlage: Uitsnede kaart aanwijzing minder kwetsbaar drinkwaterreserveringsgebied De Glind


