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Grondwaterbescherming opnieuw onder de aandacht
Deventer, 28 januari 2022.
Voor schoon drinkwater nu en in de toekomst is de bescherming van grondwater van groot
belang. Bekend is dat bij veel van de Gelderse en Overijsselse winningen huidige en/of
toekomstige probleemstoffen zijn aangetroffen. Toch hebben de provincies Gelderland en
Overijssel de mogelijkheid die de nieuwe Omgevingswet met zich meebrengt om
grondwater extra te beschermen nog niet besproken. Omdat de kwaliteit van het
drinkwater van de toekomst afhankelijk is van besluitvorming vandaag, is dit een gemiste
kans. Dit betekent dat er (nog) geen invulling gegeven is aan de eerder door PS
aangenomen aanbeveling uit het rekenkameronderzoek ‘drinkwaterbronnen grondig
beschermd?’ om het gesprek aan te gaan over deze extra mogelijkheden.
Met de invoering van de Omgevingswet bieden maatwerkregels de mogelijkheid om bij
waterwinningen waarbij de algemene regels onvoldoende bescherming bieden,
gebiedsgericht, aanvullende regels toe te passen. Beide provincies zetten naast de algemene
regels in op vrijwillige projecten die tot doel hebben om de uitspoeling van nitraat tegen te
gaan. De uitspoeling van nitraat is namelijk een belangrijke vervuilingsbron van het
grondwater. De provincies Gelderland en Overijssel hebben niet de kans gepakt om zich
expliciet uit te spreken over hun inzet vanaf 1 juli 2022, de datum waarop naar verwachting
de Omgevingswet wordt ingevoerd. De keuze of maatwerkregels worden ingezet als invulling
van de provinciale verantwoordelijkheid of dat landelijke of Europese regels worden
afgewacht, is uiteindelijk aan PS.
Met een follow-up onderzoek bracht de Rekenkamer in kaart wat er gedaan is met de
aanbevelingen uit het onderzoek ‘drinkwaterbronnen grondig beschermd? Naast de
aanbeveling over het gesprek over maatwerkregels waren onder andere aanbevelingen
gedaan over de prioritering van grondwaterbescherming bij toezicht en handhaving
(Overijssel) en samenwerking bij handhaving (Gelderland). De overige aanbevelingen blijken
grotendeels te zijn opgepakt. Wel is het bewaken van de voortgang van de uit deze
aanbevelingen voortgekomen acties een aandachtspunt.
Over de Rekenkamer Oost-Nederland
De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel. Wij
doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. De onderzoeksrapporten
zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van Provinciale Staten. Provinciale Staten
besluiten vervolgens wat er met de conclusies en aanbevelingen gedaan wordt.
Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal bestuur
en aan het vergroten van de publieke verantwoording.
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamer OostNederland, de heer Mekel: 06-11794392 of met mw. Mathijssen, secretaris-directeur van de
Rekenkamer via 0570-665800. Het onderzoeksplan is te downloaden van onze website
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van de Rekenkamer Oost-Nederland.
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