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Workshop 
Grondwatergebruik

11 mei 2020 | Voettekst

Vandaag de dag niet letterlijk te nemen!
#1,5 m



Agenda Welkom en spelregels online

Kaders en proces tot nu toe

Scope onderzoek eerdere 
Sprints
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Scope onderzoek Afgelopen 
Sprint



Spelregels Workshop

311 mei 2020 | SR grondwater

Zet jouw camera en microfoon op ‘mute’. 

Gebruik de chatfunctie voor vragen of opmerkingen.

Bij praten: geef graag eerst naam en organisatie. 

Er is straks tijd voor gebruik van het note bord 



› Wet Basisregistratie Ondergrond (Bro) 
vanaf 1 januari 2018 van kracht

› Bestuursorganen hebben wettelijke taak
om gegevens over de ondergrond
aan te leveren en te gebruiken

› Het Besluit Bro wijst de gegevens aan die 
moeten worden aangeleverd, in een aantal 
tranches

› De Regeling Bro beschrijft uitvoerings-
technische aspecten van elke tranche
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De wet BroDe wet BRO



Wat zit in de BRO?
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 Gegevens en modellen over de ondergrond

 Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan 

 Deze registratieobjecten zijn gegroepeerd in zes domeinen: 
Bodem- en grondonderzoek
Bodemkwaliteit
Grondwatermonitoring
Grondwatergebruik
Mijnbouwwet 
Modellen

De registratieobjecten worden in 4 tranches ingevoerd



Kaders Grondwatergebruik

Ruimtebeslag 

› Wat zit waar?
– Constructie, beinvloedingsgebied…

› Waarvoor wordt het gebruikt? 

› Gegevens komen via vergunning/melding -- Waterwet, maar ook al 
Omgevingswet

› Bevoegd gezag  = Bronhouders 
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BRO Kwartaal-event



› Bodemenergie systemen – door Kadaster
– Besluit PSG  over Bodemenergiesystemen:

 Ontwerpgegevens locatie en systeem wel

 Gerealiseerde gegevens – gewenst maar nog niet haalbaar
 Productiegegevens (nog niet)

› Architectuur
– Huidige Keten  (LGR)

– Mogelijk toekomstige keten

Vooronderzoeken
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8 Workshop Grondwatergebruikdomein 19-11-19

Grondwatergebruik



Proces tot nu toe
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Scope - workshop 

› Scope workshop 19 nov. 2019
– Rijksoverheidsorg’s;

– Provincies en Omgevingsdiensten/RUD’s;

– Waterschappen;

– Gemeentes; 

– Waterbedrijven;

› 20 deelnemers

› Inleidingen, behoefte-
inventarisaties:
– Kennismaking: rollen,

– Prioritering in gebruiksdoel?

– Behoefte van soort gegevens in scope

 Vanuit aanleverperspectief

 Vanuit gebruikersperspectief
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Conclusies workshop-1

› Variatie in toepassing van vergunningsvoorwaarden tussen verschillende 
provincies en waterschappen

› Scope-afbakening mogelijk baseren op termijn van gebruik en volumes 
(grootte)

› Verdere scopeafbakening van verschillende gebruiksdoelen: 
landbouwtoepassingen; ‘opslag’

› Niet standaardiseren vanuit prioritering van gebruiksdoelen/toepassing

– Eerst de gemeenschappelijke infomatie 

– Daarna toepassingsspecifieke gegevens ( bijv bodemenergie) 
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Conclusies workshop -2
› Informatieanalyse nodig voor besluit over apart registratieobject 

‘vergunning’.
– Registratie van vergunningsgegevens !
– Registratie van ontwerpgegevens

› Vanuit gebruiksperspectief : ook behoefte aan werkelijke gegevens
– Gerealiseerde locatie en diepte
– Gemeten geproduceerde hoeveelheden grondwater.

› Standaardisatie van berekende/geïnterpreteerde invloedsgebieden 
nu niet haalbaar.

› Drinkwaterbedrijven: issue  (vrijgave) van locatie van hun 
‘kwetsbare’ infrastructuur. 
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1e Kwartaal 2020

› Materiedeskundigen
– Paul Peter Kuiper – Kadaster (Bodemenergie vooronderzoek)

– Irene Fransen – HD Stichtse Rijnlanden

– Remco Schipper - LGR

› Scopedocument – in de maak

› Gegevensinhoud 
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› Overleg met Bodemenergie.nl

› Overleg met LGR beheerders en Provinciale vergunningverleners
– (deel van)  LGR vormt een goede  basis voor BRO RO’s

› Verdiepende analyse
– Welke essentiele kerngegevens met hergebruikswaarde -> in de BRO
– Wettelijk kader
– LGR en INSPIRE
– Hierarchie van gegevens: inrichting/installatie/put/lus
– Productiecijfers
– Huidige en toekomstige gegevensstroom
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Activiteiten in afgelopen sprints
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› Bevoegd gezag grondwateronttrekkingen ( art 6.4 en 6.5 Waterwet)
– Provincie (industrieel > 150.000 m3/jaar, openbaar drinkwater, bodemenergiesystemen)
– Waterschap (overig)
– Rijk (als onder een rijkswater grondwater wordt onttrokken)
– Gemeentes  voor  kleine gesloten bodemenergiemeldingen  (Activiteitenbesluit onder Wet MB))

› Indieningsvereisten vergunningen en meldingen
– Artikelen 6.27 en 6.19 vd Waterregeling van toepassing op vergunningen/meldingen voor 

grondwateronttrekkingen
 Contactgegevens, locatie, omschrijving van de grondwateronttrekking en de gevolgen, 
 periode, doel en de maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen.

– Voor bodemenergiesystemen ook de artikelen 6.28 en 6.29 van de Waterregeling
 extra gegevens over de putten en het ontrokken/geinfiltreerde  water (hoeveelheid, kwaliteit, herkomst), 
 hydrologische effecten, 
 temperatuur, 
 warmte- en koude behoefte systeem en energierendement (SPF)

Wettelijk kader vergunning/melding
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› Artikel 6.11 van het Waterbesluit 
– meetverplichtingen en informatieplicht bij een grondwateronttrekking

 elk kwartaal (of per dag, week of maand bij kortdurende/seizoensgeboden onttrekkingen) de 
onttrokken hoeveelheid grondwater (en temperatuur bij BES) meten

 jaarlijks voor 31 januari van elk jaar of binnen een maand na beeindiging aanleveren

› Huidige Praktijk:
– Detailniveau van registratie van productiecijfers is afhankelijk van 

 Werkwijze binnen bevoegd gezag: 
• Bijvoorbeeld registratie productiecijfers op systeemniveau of bij individuele putten/bronnen.

 Doel van onttrekking

– Niet alle productiecijfers worden in LGR geregistreerd
– Behoefte aan meer detail bij  grondwater effect modellen 

Wettelijk kader vergunning/melding (2)
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Kapstokken voor domeinmodel
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› Bestaande standaarden bekeken:

– INSPIRE

– Landelijk Grondwater Register 

(LGR)



Kapstokken voor domeinmodel
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› LGR refereert aan INSPIRE

› Volgende sprint beslissen wat we als uitgangspunt nemen



Gegevensinhoud: 2 of 3 registratieobjecten? 

2011 mei 2020 | Voettekst
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Een grondwatergebruik-
systeem is een systeem voor 
direct of indirect gebruik van 
het grondwater.

Grondwatergebruik
Vergunning ?

Een grondwaterproductie-
dossier omvat de 
productiecijfers van een 
grondwatergebruiksysteem.



› ‘Vergunning’ hoort  onder RO type ‘Gebruiksrecht’
– Ruimtelijke begrenzing bij WW vergunningen niet aanwezig
– Daarom: geen apart RO “vergunning” in dit domein
–

› RO Grondwatergebruikssysteem valt onder RO type ‘Constructie’

› Vergunningsgegevens kunnen onder RO Grondwatergebruikssysteem 
worden ondergebracht

› RO Productiedossier: qua aard (een RO met een levensduur) anders dan 
een systeem  

Wet BRO
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› Conclusie van discussie : alleen gegevens van verleende 
vergunning in de BRO
– Geen gegevens van uit het aanvraagproces

– Rationale: deze gegevens (voorafgaand aan vergunningverlening) hebben 
geen formele status, zijn daarmee niet authentiek (er kan geen gebruiksplicht 
op rusten)

› Wel onderscheid maken tussen vergunning die wel/niet wordt 
‘gebruikt (gebruiksstatus)

Scope vraag: verschillende stadia van vergunning? 
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› Gebruiksdoel onttrekkingen 
– Aquo lijst (in LGR) 

 Industriële toepassing > 150.000 m3 per jaar/< minder dan 150.000 m3 per jaar
 Openbare drinkwatervoorziening
 Bodemenergiesysteem – open en gesloten (melding!)
 Drinkwater vee

• Melding plichtig of vergunningplichtig 
 Beregening
 Bluswaterinstallaties
 Bronbemaling (tijdelijke vergunningen 

• Onttrekkingen met als doel tijdelijke grondwaterstandverlaging 
 Bodem- en/of grondwatersanering – voorstel Buiten scope

• want bodemhygiene is nu geheel buiten scope BRO
• issue wordt in DBG besproken

– Niet in Aquo-lijst  (niet in LGR?)
 Kleine onttrekkingen - menselijke consumpties (soms vergunnings/ soms meldingplichtig)
 Overige kleine onttrekkingen  

– Dus: voorstel:  onttrekking met meldingsplicht:  in scope

› Gebruiksdoel Infiltratie (tbv hergebruik) ;  Voorstel : in scope
– Hemelwaterinfiltratie (lozing) ; voorstel : buiten scope

‘Scope’ vragen – soort gebruik

Soort 
inrichting

Aantal

Onttrekking 96000

Infiltratie 232

Combinatie 2000

OBES 15000

GBES 16000

LGR inhoud



› We zoeken naar ‘de gegevensinhoudelijke kern met essentiele gegevens’

› Onderkenning dat dit een ‘groeimodel’ is : in BRO beheersfase is 
gegevensinhoud ‘uitbreidbaar’

› De praktijk 
– Bodemenergie

 Vergunningnemers (hun adviesbureau’s) voldoen aan wettelijke aanleverplicht, maar niet alles wordt 
geregistreerd

 Adviesbureau’s hebben in ontwerpfase wel behoefte aan deze gegevens  (van andere systemen) 

– Overige onttrekkingen
 Niet alle verplichte gegevens worden aangeleverd, Toezicht en handhaving ‘schiet te kort’
 Adviesbureau’s (Grondwatermodelleurs) hebben wel behoeft aan deze gegevens

Welke gegevens hebben hergebruikswaarde

2411 mei 2020 | Voettekst



› Kerngegevens
– Zowel ontwerp als gerealiseerde gegevens van locatie en diepte –voorstel: in scope 

– Systeemontwerp 
 Water gegevens --voorstel : in scope

 Energie gegevens -- voorstel: in scope

– Productie gegevens: 
 Water hoeveelheden– voorstel:  in scope;

 Energie opbrengst – voorstel:  buiten scope  

– Berekende gegevens  uit realisatiefase   voorstel: buiten scope 
 Invloedsgebied stijghoogte en/ of temperatuur 

– Scope van gegevensinhoud afhankelijk van soort gebruik  / gebruiksdoel?

Scope vragen - soort gegevens
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› Verslag van deze workshop – volgende week

› Verkregen Input verwerken in scopedocument 0.7- volgende week

› Scopedocument besproken op DBG 6 mei a.s.

› ? Nadere analyse verschillen per Provincie/ waterschap

› Gegevensinhoud op entiteitennivo – deze Sprint

Vervolg
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› Verwarring gebruik en betekenis van termen:

› Inrichting 
– Wettelijke term in Wet Milieubeheer

– LGR-inrichting staat daar los van

› Installatie/Systeem
– Zijn synoniemen: 

 “installatie” voor grondwaterwinningen
 “systeem” voor bodemenergie

› Put/Bron/Lus:
– Put/Bron : voor grondwaterwinning en open bodemenergie

– Lus: voor gesloten bodemenergie

Hiërarchie en gebruik terminologie 
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INSPIRE
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Production 
site

Production 
facility

Production 
installation

Production 
installation part

‘Technical 
unit’

Activity

Production 
process

Process 
output

Process 
input

Onder andere:
ProductieprocesExtensie:



LGR
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LGR object
inrichtingen

installaties

putten

bodemenergie
systeem

jaaropgaven

Hoeveelheid 
geïnfiltreerd

Hoeveelheid 
onttrokken

beschikking

Vergunde 
activiteit

Vergunde 
hoeveelheden



› Huidige gegevensstroom

Gegevenstromen
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aanvraag Invoer
OLO/AIM

Zaaksysteem
VTH LGR

XML
(GBES)

Uitvoer
Oa WKO 

tool

INSPIRE
WFS



› Mogelijke gegevensstroom met BRO

Gegevenstromen
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aanvraag Invoer
OLO/AIM

Zaaksysteem
VTH LGR

Uitvoer
Oa WKO 

tool

INSPIRE
WFS

BRO 
BHPBRO data

LV BRO

NON-BRO data

PDOK

BRO 
loket

Lokale 
software

?

Of XML

xml


