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onderwerp Vragen van raadsleden / Vragen Reglement
van Orde VERZONDEN 2 3MUÍĨ2022

Geachte heer Maas,

In uw brief van 15 februari 2022 heeft u de volgende vragen gesteld over de 
grondboringen t.b.v. waterwinning in Kruisland:

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

Vraag:
Volgens een persbericht van Brabant Water wordt er rekening gehouden met 
lokale belangen. Welke belangen worden hiermee bedoeld en zijn deze duidelijk 
bij het college? Zo nee waarom niet, zo ja welke?

Antwoord;
De afgelopen járen hebben de provincie en Brabant Water met onder andere 
gemeenten, natuur- en waterorganisaties gezocht naar een kansrijke locatie voor 
grondwaterwinning in West-Brabant. West-Brabant is één van de knelpunten waar op 
korte termijn meer drinkwater nodig is. Er is gekeken naar een locatie waar de 
effecten op de omgeving minimaal zijn. Hieruit kwam de omgeving van Kruisland naar 
voren. De belangen vanuit landbouw en natuur speelden hierbij een grote rol. De 
komende tijd wordt onderzocht of deze locatie de best passende oplossing is, 
rekening houdend met lokale belangen. De uitkomsten zijn van invloed op de keuze 
om volgend jaar een volgende stap te zetten richting een waterwingebied.

Brabant Water en de provincie hebben aan het begin van het project een 
klankbordgroep opgericht met onder andere landbouw, natuur, gemeente en 
dorpsraad. Er kunnen ook nog andere lokale belangen zijn, buiten de hiervoor 
genoemde voorbeelden. Op dit moment staat het onderzoek door proefboringen naar 
de geschiktheid van de locatie voor waterwinning centraal. Pas daarna, als de locatie 
geschikt blijkt, zal verder worden gewerkt aan landschappelijke invulling, inpassing en 
natuurontwikkeling. Brabant Water en Provincie zullen daarna verder het 
communicatie- en participatietraject vormgeven.
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Vraag:
Er zijn ook volop kansen voor biodiversiteit en natuurontwikkeling, betreft dit alleen 
voor het perceel voor de waterwinning? Gewoon Lokaal! Ziet ook mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling bekostigd door de ontwikkelaar op een nader perceel in de 
dorpskern middels groen, is het college het hiermee eens en wil het college dit 
bespreekbaar maken bij de ontwikkelaar en hier vol op inzetten?

Antwoord:
We zullen gedurende het verdere participatietraject in samenspraak met Brabant 
Water en andere belanghebbenden kijken hoe natuurontwikkeling en biodiversiteit op 
en indien mogelijk ook buiten het perceel van Brabant Water bevorderd kan worden. 
Daarbij moet opgemerkt worden dat Brabant Water een non-profit organisatie is, wat 
betekent dat eventuele extra inspanningen gerelateerd moeten zijn aan de 
waterwinning, of, breder het robuuster maken van het lokale of regionale 
watersysteem waar de waterwinning onderdeel van is. Het voorzien in voldoende 
drinkwater is een algemeen belang en van essentieel belang voor ons dagelijks leven.

Vraag:
Tijdens de grondboringen en pomproeven wordt nauwelijks overlast verwacht. Wat 
voor "overlast" kan er wel verwacht worden bij het uiteindelijk gereedmaken van het 
waterwingebied?

Antwoord:

Het betreft hier reguliere werkzaamheden bij infrastructurele projecten:
» Bij het realiseren van een waterwingebied zal, net als nu, geboord worden.

Hierbij zal een aantal keren ook 's nachts doorgewerkt worden.
» Er zal een transportleiding aangelegd worden richting het bestaande

waterproductiebedrijf in Wouw. Ook voor het nog vast te stellen leidingtracé 
wordt een zorgvuldig traject van vergunningen en communicatie doorlopen.

» Er zal een klein gebouw geplaatst worden waarin een pomp wordt geplaatst 
die het water vanaf het waterwingebied via de transportleiding naar Wouw 
stuurt.

Vraag: Men is voornemens om maar liefst 3,5 miljoen m3 per jaar grondwater te 
onttrekken vanuit de nieuwe winlocatie. Zijn de geluiden vanuit de agrariërs correct 
dat dit ook consequenties gaat krijgen voor deze branche in de naast gelegen en 
nabijgelegen percelen? Zo ja Welke?

Antwoord:

Brabant Water onderzoekt deze locatie omdat uit onderzoek blijkt dat de effecten hier 
minimaal zijn. Of en welke effecten kunnen optreden wordt dit jaar verder onderzocht. 
Ook betrekt Brabant Water de direct omwonenden en agrariërs bij het in kaart 
brengen van de lokale en individuele belangen. De uitkomsten zijn van invloed op de 
keuze om volgend jaar een volgende stap te zetten richting een waterwingebied. 
Specifiek voor de agrariërs en omwonenden gelden de volgende aandachtspunten:

» Mogelijke droogteschade. Brabant Water zet zich in om het effect van een 
eventuele waterwinning zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.
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Desondanks zal een waterwinning effecten hebben op de lokale 
grondwaterstanden. Dit wordt uitvoerig onderzocht. Waar mogelijk neemt 
Brabant Water maatregelen om dit tegen te gaan. Resterende droogteschade 
kan via de droogteschaderegeling verhaald worden.

» Instellen van een boringsvrije zone en/of een grondwaterbeschermingsgebied; 
welke van de twee het wordt is nu nog niet bekend. Een 
grondwaterbeschermingsgebied heeft meer impact dan een boringsvrije zone. 
Komt rondom een Waterwingebied een grondwaterbeschermingsgebied te 
liggen, dan geeft dit beperkingen op het gebruik van bepaalde 
gewasbeschermingsmiddelen en het zetten van grondboringen 
(meldingsplicht). Om agrariërs hierin te begeleiden is het zgn. Schoon 
Waterprogramma opgezet. Ter indicatie; de beschermingszone zal een 
omvang van 1 tot 1,5 kilometer rondom de winlocatie hebben.

Daarnaast onderzoekt Brabant Water ook of er risico is op eventuele 
grondzetting/verzakking. De verwachting is dat dit niet of nauwelijks optreedt. Nader 
onderzoek is opgestart om hierover uitsluitsel te geven.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemëe

elt, MBA
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