
	  

	  

	  

Aan	  het	  College	  van	  Dijkgraaf	  en	  Heemraden	  van	  Waterschap	  Rivierenland	  
	  
	  
Nederhemert	  Zuid,	  12	  februari	  2019	  
	  
	  

Betreft:	  Warmte-‐	  en	  Koude	  Opslag	  (WKO)	  –	  50PLUS	  zorgen	  kwaliteit	  grondwater	  e.a.	  

Geacht	  College,	  

In	  de	  het	  grootschalige	  nieuwbouwproject	  Passewaaij	  te	  Tiel	  is	  er	  al	  sinds	  2010	  een	  WKO	  open	  bron	  
in	  bedrijf.	  De	  fractie	  van	  50PLUS	  heeft	  inzage	  gehad	  in	  een	  aantal	  lopende	  procedures.	  Kort	  gezegd	  
komt	  het	  er	  op	  neer	  dat	  er	  een	  vergunning-‐plichtige	  activiteit	  vanaf	  2010	  zonder	  vergunning	  in	  
werking	  is.	  	  

Pas	  bij	  besluit	  van	  22	  maart	  2018	  is	  er	  een	  vergunning	  verleend	  op	  grond	  van	  de	  Waterwet	  door	  de	  
gedeputeerde	  Staten	  van	  Gelderland	  aan	  het	  bedrijf	  Eteck	  warmte	  Passewaaij	  B.V.	  	  

Dat	  betekent	  dat	  deze	  vergunning-‐plichtige	  activiteiten/inrichtingen	  ruim	  8	  jaar	  illegaal	  in	  werking	  
zijn	  geweest	  zonder	  de	  vereiste	  vergunningen.	  Indien	  er	  een	  vergunning	  aangevraagd	  wordt	  voor	  een	  
onttrekking	  dient	  er	  ook	  afstemming	  te	  zijn	  met	  het	  waterschap	  i.v.m.	  o.a.	  de	  lozing	  en	  
spoelvergunning.	  Daarnaast	  dienen	  ook	  de	  belangen	  van	  het	  waterschap	  afgewogen	  te	  worden.	  	  

Ondanks	  de	  verleende	  vergunning	  en	  het	  ontbreken	  van	  boorvergunningen	  heeft	  het	  bedrijf	  	  
wederom,	  eind	  2018,	  illegale	  activiteiten	  gebezigd.	  Namelijk	  boren	  in	  strijd	  met	  de	  erkenning	  en	  het	  
inzetten	  van	  een	  boorbedrijf,	  	  welke	  niet	  erkend	  was	  voor	  deze	  werkzaamheden.	  Nadat	  het	  werk	  is	  
stilgelegd	  door	  het	  IL&T	  de	  afdeling	  bodem	  is	  een	  boorbedrijf	  ingehuurd	  welke	  wel	  over	  de	  juiste	  
erkenning	  beschikt.	  Bij	  controle,	  en	  nadat	  de	  werkzaamheden	  zijn	  uitgevoerd	  heeft	  het	  IL&T	  de	  
afdeling	  bodem	  geconstateerd	  dat	  de	  boring	  en	  de	  afdichting	  tussen	  de	  water-‐scheidende	  lagen	  niet	  
conform	  de	  voorschriften	  is	  afgedicht.	  Daarnaast	  zijn	  er	  ook	  te	  weinig	  centreerbeugels	  geplaatst.	  	  

Ondanks	  dat	  heeft	  het	  IL&T	  geen	  herstelsanctie	  opgelegd.	  Daarnaast	  is	  uit	  de	  verleende	  vergunning	  
van	  GS	  gebleken	  dat	  	  er	  geen	  boorgegevens	  beschikbaar	  zijn	  van	  de	  overige	  clusters.	  Feitelijk	  is	  het	  
dus	  niet	  duidelijk	  en	  of	  aantoonbaar	  of	  hierdoor	  vermenging	  ontstaat	  tussen	  de	  verschillende	  water-‐
scheidende	  lagen	  en	  of	  er	  geen	  vermenging	  plaatsvind	  van	  de	  verschillende	  kwaliteiten	  van	  het	  
grondwater.	  Het	  IL&T	  heeft	  n.a.v.	  haar	  constateringen	  diverse	  lasten	  onder	  dwang	  opgelegd.	  	  	  

Dit	  leidt	  tot	  de	  volgende	  vragen:	  	  	  	  

1. bent	  u	  bekend	  met	  het	  genoemde	  project	  in	  Passewaaij	  buurt	  7,	  de	  onttrekking	  grondwater	  
voor	  een	  WKO	  open	  bron?	  

2. Bent	  u	  op	  de	  hoogte	  dat	  dit	  project	  al	  vanaf	  2010	  zonder	  vergunning	  in	  werking	  is?	  	  



3. Bent	  u	  op	  de	  hoogte	  van	  handhaving	  door	  de	  afdeling	  bodem	  van	  het	  IL&T?	  zo	  nee	  waarom	  
niet?	  	  

4. Kunt	  u	  aangeven	  op	  welke	  wijze	  er	  onderhoud	  is	  gepleegd	  voor	  deze	  12	  bronnen?	  	  
5. Heeft	  u	  spoelvergunningen	  of	  lozingsvergunningen	  afgegeven	  voor	  lozing	  in	  het	  

oppervlaktewater	  of	  in	  het	  vuilwaterriool	  ten	  behoeve	  van	  onderhoud	  van	  de	  bronnen?	  	  
6. Is	  er	  met	  het	  waterschap	  afstemming	  geweest	  over	  dit	  specifieke	  project	  met	  GS?	  Zo	  nee	  

waarom	  niet?	  	  
7. Zijn	  er	  risico’s	  voor	  de	  grondwaterbelangen	  van	  het	  waterschap	  m.b.t.	  deze	  WKO	  open	  bron,	  

en	  is	  het	  u	  bekend	  dat	  er	  geen	  gegevens	  over	  deze	  bronnen	  bekend	  zijn?	  	  
8. Wat	  vind	  u	  ervan	  dat	  een	  WKO,	  een	  onttrekking	  van	  grondwater	  zo	  lang	  onder	  de	  radar	  heeft	  

kunnen	  blijven	  en	  zonder	  vergunning	  in	  werking	  is?	  	  
9. Kunt	  u	  aangeven	  welke	  stappen	  het	  college	  onderneemt	  om	  uit	  te	  sluiten	  dat	  er	  risico’s	  zijn	  

of	  ontstaan	  voor	  de	  grondwaterbelangen	  van	  het	  waterschap?	  	  
10. Kunt	  u	  aangeven	  hoeveel	  WKO’s	  open	  bron,	  er	  in	  het	  beheersgebied	  van	  het	  waterschap	  in	  

werking	  zijn?	  	  
11. Kunt	  aangeven	  voor	  deze	  projecten,	  	  of	  er	  afstemming	  is	  geweest	  met	  het	  waterschap?	  
12. 	  

De	  50PLUS	  fractie	  van	  Waterschap	  Rivierenland	  is	  vooral	  bezorgd	  over	  de	  mogelijke	  negatieve	  korte-‐	  
en/of	  langetermijneffecten	  van	  dit	  soort	  ongecontroleerde	  onttrekkingen	  en	  infiltraties	  op	  de	  
kwaliteit	  van	  het	  grondwater.	  Grondwaterbelangen,	  het	  effect	  op	  de	  natuur	  en	  de	  betrouwbaarheid	  
van	  de	  overheid	  staan	  op	  het	  spel.	  50PLUS	  vind	  het	  ernstig	  dat	  dit	  soort	  activiteiten	  blijkbaar	  zonder	  
gevolgen	  kunnen	  plaatsvinden.	  	  	  

Daarnaast	  is	  de	  eindgebruiker	  van	  de	  warmte	  die	  geleverd	  wordt	  afhankelijk	  van	  een	  goed	  beheerde	  
installatie.	  Nederland	  moet	  van	  het	  gas	  af	  en	  gaat	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  mogelijkheden	  voor	  het	  
verwarmen	  van	  huizen,	  en	  utiliteiten.	  Het	  onttrekken	  van	  warmte	  aan	  grondwater	  ten	  behoeve	  van	  
een	  WKO	  maakt	  een	  grote	  opkomst.	  Alleen	  al	  om	  deze	  reden	  dient	  het	  waterschap	  haar	  belangen	  
niet	  uit	  het	  oog	  te	  verliezen.	  	  	  	  

	  Kunt	  u	  toezeggen	  het	  Algemeen	  Bestuur	  van	  Waterschap	  Rivierenland	  pro-‐actief	  te	  informeren	  over	  
iedere	  ontwikkeling	  aangaande	  dit	  onderwerp?	  	  	  	  

Wij	  zien	  de	  antwoorden	  op	  deze	  vragen	  graag	  tegemoet.	  	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  

	  

J.	  Opschoor	  

50PLUS-‐fractie	  WSRL	  

E:	  j.opschoor@wsrl.nl	   M:	  06	  53	  191626	  


