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Betreft: Nawoord op bestuurlijke reactie rapport ‘als elke druppel telt’

Geachte leden van Provinciale Staten,
Recent namen wij kennis van de reactie van de bestuurlijke reactie van GS op ons rapport ‘als elke
druppel telt’ die PS Overijssel op 31 oktober ontvingen. Per aanbeveling geven GS hun reactie,
waarvoor wij hen danken. Omwille van het goede gesprek tussen PS en GS besteden we in ons
nawoord aandacht aan de reactie op enkele aanbevelingen. Te weten die aanbevelingen waarbij
een misverstand op de loer ligt, dan wel waar GS in hun reactie naar onze mening niet ingaan op
de essentie van de aanbeveling.
Evaluaties van vergunde onttrekkingen (aanbeveling 1 en 2)
GS geven in reactie op de eerste aanbeveling (verzoek GS om bij het beoordelen van
vergunningaanvragen een duidelijke koppeling te maken met de trend van de grondwaterstand en
de factoren die de grondwaterstand samen met de nieuwe onttrekking beïnvloeden, zoals
klimaatverandering en bestaande onttrekkingen. Gebruik dit om te beoordelen of de onttrekking
in het gebied past) aan dat er vijf jaar na de start/ uitbreiding van een winning standaard een
evaluatie plaats vindt. Omdat wij die standaard evaluaties in de onderzochte dossiers niet hebben
aangetroffen, hebben we hierover nadere informatie gevraagd. Daaruit is naar voren gekomen
dat de bedoelde evaluaties betrekking hebben op de plicht om de effecten van het
wateraanvoeringsplan dat bij een deel van de drinkwaterwinningen aan de orde is te monitoren.
Er is dus -anders dan uit de tekst afgeleid zou kunnen worden- geen sprake van een standaard
evaluatie vijf jaar na de start of de uitbreiding van een onttrekking, daarmee blijft aanbeveling 2
(verzoek GS om te zorgen voor een periodieke evaluatie van bestaande vergunningen waarbij
wordt bekeken of het effect van de onttrekking op de omgeving nog aanvaardbaar is dan wel de
vergunning moet worden geactualiseerd. Benut daarvoor de meetgegevens over
grondwaterstanden die de provincie bezit) onverminderd van belang.
Registratie van onttrekkingen onder bevoegd gezag van waterschappen (aanbeveling 4 en 5)
GS onderschrijven het belang van goed zicht op de onttrokken hoeveelheid grondwater en zien de
verlaging van de registratiegrens als mogelijk onderdeel van de herijking van het
beregeningsbeleid van de waterschappen. We vinden het van belang om in dit nawoord de
eigenstandige bevoegdheid van de provincie te benadrukken; de hoogte van de registratieplicht
(en daarmee het deel van de onttrekkingen dat buiten beeld mag blijven) wordt door de provincie
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bepaald en krijgt via de door PS vast te stellen verordening zijn beslag. In de reactie van GS
Gelderland wordt aangegeven dat zij de registratiegrens die geldt voor waterschap Rijn en IJssel,
dat haar werkgebied zowel in Overijssel als in Gelderland heeft, met u willen bespreken. GS
Gelderland geven aan dat dit waterschap een hogere registratiegrens kent dan andere Gelderse
waterschappen.
In reactie op aanbeveling 5 geven GS Overijssel aan te bezien hoe het registreren van de
daadwerkelijke hoeveelheden onttrokken grondwater het beste kan plaats vinden. Dat is echter
niet het punt dat wij maken met onze aanbeveling. Het is namelijk overduidelijk hoe de registratie
het beste plaats kan vinden, namelijk in het Landelijk Grondwaterregister. Waar het ons om gaat
bij de aanbeveling is dat er geen sprake is van een eenduidige vertaling in de regelgeving van
waterschappen van de instructieregel van de provincie ten aanzien van het registreren van
onttrekkingen. Om het concreet te maken, de registratieplicht geldt vanaf 50.000 m³ per jaar en is
door waterschappen vertaald in een maximale pompcapaciteit per uur, waarbij niet in alle
gevallen een maximum omvang in m³ per jaar is meegegeven. Daardoor is niet duidelijk of de
registratiegrens juist wordt gehanteerd door de waterschappen.
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