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Gedeputeerde Staten verzoeken aan Provinciale Staten om:
de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)
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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2019 onderzocht hoe de Omgevingsverordening
Gelderland bescherming biedt voor de kwaliteit van het grondwater dat wordt gebruikt voor de
openbare drinkwatervoorziening (PS2019-502). Naar aanleiding daarvan hebben zij aanbevelingen
gedaan voor de bescherming van de drinkwaterbronnen. Het Gelderse coalitieakkoord heeft
eveneens de ambitie om te zorgen voor voldoende, veilig en schoon drinkwater. Wij hebben de
aanbevelingen dan ook onderschreven en op elke aanbeveling is actie ondernomen. Deze
Statenbrief is de eerste terugkoppeling over de implementatie van de aanbevelingen.
Naast de aanbevelingen van de Rekenkamer zijn er tijdens het oordeelsvormend overleg enkele
vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek. Ook die worden in deze brief behandeld.

2

Aanleiding
De toezegging van GS om u, 1 jaar na behandeling van de bevindingen van de Rekenkamer in PS, te
informeren over de implementatie van de aanbevelingen.
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Bestaand beleid c.q. kader
De regelgeving in de omgevingsverordening biedt voldoende ruimte voor implementatie van de
aanbevelingen. Echter, niet alle aanbevelingen kunnen via regelgeving worden geïmplementeerd.
Wanneer dat niet mogelijk is biedt het bestaande beleid daar voldoende mogelijkheden voor.
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Argumenten/afwegingen/risico’s
Implementatie van de aanbevelingen

Aan alle aanbevelingen van de Rekenkamer hebben wij vervolg gegeven.
Zo zijn de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt voor het nemen van maatwerkregels voor
het reduceren van landbouwemissies geïnventariseerd. Op dit moment lopen daarvoor
verschillende projecten die uitgaan van deelname op vrijwillige basis. Dat is onder andere in
het kader van het 6e Actieprogramma Nitraat en Europese Kaderrichtlijn Water. Deze trajecten
kennen eigen evaluatiemomenten op basis waarvan een vervolgaanpak wordt bepaald. We
willen deze projecten niet frustreren. Daarom wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid voor maatwerkvoorschriften.
Daarnaast is er een traject gestart met de waterschappen voor het betrekken van de provincie
en Vitens bij de Watertoets. Het resultaat hiervan wordt na de zomer verwacht.
Een volgend punt betreft de aanbeveling voor een nauwere samenwerking tussen de provincie
en andere handhavende instanties. Hoe we hier vorm aan willen gaan geven is afhankelijk van
uw besluit in het kader van de Omgevingswet over wie de handhavende instantie wordt voor de
grondwaterbescherming; de provincie of de gemeenten. Dit besluit wordt genomen bij
vaststelling van de komende Omgevingsverordening als gevolg van de Omgevingswet. Zodra
daar uitsluitsel over is gaan wij in overleg met betrokken instanties over de wijze van
samenwerking.
Voor wat betreft de aanbeveling om meer aandacht te besteden aan bewustwording en
voorlichting wordt in 2020 een programma opgezet. De uitvoering vindt plaats in de periode
2021 t/m 2025. Dit gebeurt in het kader van het Uitvoeringsprogramma Gebiedsdossiers
Grondwaterbescherming.
Aan de aanbeveling om u 1 jaar na de behandeling van het Rekenkamerrapport in PS te
informeren wordt gehoor gegeven via deze brief.
Als laatste had de Rekenkamer de aanbeveling een gedetailleerdere ruimtelijke regelgeving op
te stellen. Naar aanleiding daarvan hebben wij onze regelgeving vergeleken met die van
vergelijkbare provincies (Utrecht, Noord-Brabant en Overijssel). Hieruit blijkt dat de
verschillen vooral te maken hebben met de beoordeling of een ontwikkeling past binnen de
provinciale regelgeving.
In de provincie Utrecht is deze gemandateerd aan de gemeenten. Ook faciliteren de genoemde
provincies de beoordelaars met een handleiding en voorbeelden. In Gelderland doen wij de
beoordeling zelf waarbij wij gebruik kunnen maken van een beoordelingsmethodiek. Daarbij
bestaat de mogelijkheid voor maatwerk.
Daarnaast hebben enkele provincie de gemeenten verplicht om de beschermingscontouren op
te nemen in hun ruimtelijke plannen. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet worden deze
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contouren automatisch zichtbaar voor eenieder en daarmee wordt het verplichtstellen in de
Omgevingsverordening overbodig.
Bij de volgende actualisatie van de Omgevingsverordening beslist u over een eventuele
detaillering.
Naar aanleiding van de aanbevelingen is tijdens een oordeelsvormend overleg op 3 juli 2019
gevraagd om na te gaan of er in de gebiedsdossiers voor de grondwaterbescherming zaken zijn
opgenomen die niet in de verordening zijn verankerd. Echter, het betreft hier twee verschillende
instrumenten die elkaar aanvullen. In de verordening staan de juridische regels en in de
gebiedsdossiers staan de vrijwillige maatregelen. Het ene instrument hoeft dan ook niet te worden
verankerd in het andere. Wel zijn ze op elkaar afgestemd.

Tijdens het oordeelsvormend overleg werd tevens gevraagd om een rondetafelgesprek over
ruimtelijke ordening en geothermie. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden.
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Financiële consequenties
Geen
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Proces en evaluatie
De Rekenkamer Oost Nederland ontvangt een kopie van deze brief.
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