
RD2100155

gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Stand van zaken nieuwe drinkwaterwinning West-Brabant

Steenbergen; 29 juni 2021

Aan de Raad,

Op 7 januari 2020 bent u op de hoogte gebracht van het opgestarte onderzoek naar een nieuwe 
drinkwaterwinning voorziening in West-Brabant. Sindsdien heeft er een nader onderzoek 
plaatsgevonden naar de meest geschikte locatie en is er door de initiatiefnemer Brabant Water 
grond aangekocht. Alvorens verder in te gaan op de laatste ontwikkelingen eerst een korte 
herhaling van de noodzaak van een nieuwe drinkwater voorziening.

Noodzaak voor realiseren nieuwe drinkwatervoorziening
Door bevolkingsgroei en steeds langere periodes van droogte is de verwachting dat de 
drinkwatervraag de komende decennia groeit. In de provincie Noord-Brabant is grondwater de 
bron voor het drinkwater. Om ook in de toekomst aan de drinkwatervraag te kunnen blijven 
voldoen wordt er gekeken naar een optimale infrastructuur voor de winlocaties. Brabant Water 
wint op 35 locaties verspreid over de gehele provincie grondwater. Op 29 locaties wordt dit water 
gezuiverd tot drinkwater. In het westen van Brabant is er een geringer aanbod van drinkwater 
dan in andere delen van Brabant. In combinatie met een verwachte groei naar drinkwater is hier 
een winlocatie nodig om de drinkwatervoorziening veilig te stellen.

Huidige stand van zaken
De afgelopen 2 jaar is er onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor een nieuwe 
drinkwatervoorziening in West-Brabant. De keuze is gevallen op een locatie ten noord-oosten van 
Kruisland. Deze locatie kwam als beste naar voren omdat:

» deze relatief ver weg is gesitueerd ten opzichte van de huidige aanwezige 
drinkwatervoorzieningen;

* er geen zout kwelwater in het grondwater aanwezig is;
» deze een redelijke grote afstand heeft ten opzichte van natura 2000 gebieden;
» deze niet al te dichtbij de kern Kruisland is gelegen;
» de grond kon worden verworven.

Op de plattegrond weergegeven op de volgende pagina is in de blauwe rechthoek de grond 
aangegeven waar het drinkwaterwinningsstation is gepland. De groene cirkel betreft het 
oorspronkelijke onderzoeksgebied en de blauwe cirkel is een eerste indicatie van het 
invloedsgebied, de beschermingszone van het drinkwaterstation.
De blauwe cirkel kan nog wijzigen qua omvang en vorm. De zone zal mogelijk kleiner worden. Als 
het doorgaat gaan hier beperkingen gelden ten aanzien van bijvoorbeeld het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen of het gebruik van warmtepompen.
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Er zal geen zuiveringsgebouw in het gebied worden geplaatst. Het is noodzakelijk om 
ondergronds een transportleiding aan te leggen die de drinkwatervoorziening in Kruisland 
verbindt met het drinkwaterstation in Wouw. In Wouw wordt het grondwater gezuiverd en 
geschikt gemaakt om als drinkwater te gebruiken. In Kruisland wordt alleen het grondwater 
opgepompt. Er zal daarom geen zuiveringsgebouw in het gebied worden geplaatst. Er komt wel 
een klein bouwwerk of gebouw te staan met een pomp, die dient als aanjager waarmee het 
water naar de zuivering in Wouw verpompt kan worden.

Het door Brabantwater aangekochte perceel waar de grondwaterwinning zal plaatsvinden zal 
een groen en openbaar toegankelijk karakter krijgen. De inrichting van het gebied de blauwe 
rechthoek) zal in overleg plaatsvinden met de omgeving en andere belanghebbenden. Samen 
met de omgeving wil Brabant Water op zoek en in gesprek gaan naar de win win situatie 
(recreatie, wandelrondje etc.) en waar belemmeringen ontstaan daarbij ook helder en 
transparant het gesprek over aangaan. Met de dorpsraad is hier al over gesproken. De ZLTO is 
als belangrijke gesprekspartner door Brabant Water ook al betrokken bij het proces.

Er dient nog meer onderzoek te worden verricht. Er is dus nu nog veel onzeker. De verdere 
vervolgstappen en planning staan hieronder weergegeven.

Vervolgstappen/planning
Pompproef 2022

Een pompproef is een diepe grondwaterproefonttrekking gedurende korte tijd en op kleine 
schaal. Hiermee kun je de geohydrologische eigenschappen van de ondergrond en de 
grondwaterkwaliteit bepalen. De pomproefzal starten in januari 2022.

Ontwerpinrichtingsplan 2022
Hierbij gaat het om de inrichting van het aangekochte gebied in de blauwe rechthoek. 

Inschatting haalbaarheid 2023
Bij de inschatting van de haalbaarheid wordt naar verschillende aspecten gekeken, zoals 
technische, milieu-, financiële en juridische aspecten.
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Vergunningaanvraag/aanpassing planologisch regime 2023 
De provincie is het bevoegd gezag waar het betreft de afgifte van een vergunning voor nieuwe 
drinkwaterwinning. De gemeente is bevoegd voor het opstellen van het bestemmingsplan of 
omgevingsplan.

Realisatie, inclusief transportleiding 2024/2025 
Naast het waterwinningsstation zelf en de inrichting van het gebied zal er ook een
transportleiding worden aangelegd richting het drinkwaterzuiveringsstation in Wouw

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secretaris, de burgpmee

drs. H^agtŵrte, MCM
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