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1

Inleiding

In dit hoofdstuk schetsen we de aanleiding van het onderzoek en lichten we het
onderwerp van het onderzoek toe. We gaan in op de verantwoordelijkheden van de
provincies en geven op hoofdlijnen de focus van het onderzoek aan.

1.1

Aanleiding

Zorgen over het grondwater
In de provincies Gelderland en Overijssel is het grondwater de belangrijkste grondstof
voor het produceren van drinkwater. Ongeveer een kwart van alle drinkwaterwinningen
in Nederland bevindt zich in de provincies Gelderland en Overijssel. De (inmiddels
opgeheven) Adviescommissie Water1 heeft in december 2017 een advies aan de
minister uitgebracht over grondwater. De commissie uitte grote zorgen over het
grondwater: “De kwaliteit en kwantiteit van het grondwater in Nederland staan onder
druk. Op veel plaatsen, ook in grondwaterbeschermingsgebieden, worden in het ondiepe
grondwater te hoge concentraties vervuilende stoffen aangetroffen zoals nitraat,
gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. Die vervuiling is onomkeerbaar; het is
een kwestie van tijd voordat deze vervuiling ook in de diepere grondwaterlagen
terechtkomt. Het diepere grondwater raakt op steeds meer plaatsen dan ook al vervuild.
Dit heeft grote gevolgen voor onder andere de drinkwatervoorziening, die voor een groot
deel van haar productie direct afhankelijk is van schoon grondwater uit de diepe
ondergrond…...”
Het voorkomen van verontreinigingen van het grondwater ligt niet alleen op het bordje
van de provincies. Voor de belangrijke bedreigingen van het grondwater is zij afhankelijk
van maatregelen die door het Rijk genomen worden in het meststoffenbeleid en het
beleid voor het toelaten van gewasbeschermingsmiddelen.
Voor de bescherming van het grondwater is door Provinciale Staten van Gelderland en
Overijssel aandacht gevraagd door het indienen van moties, het stellen van schriftelijke
vragen en het indienen van debatverzoeken2.
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De commissie adviseert, gevraagd en ongevraagd, de Minister van Infrastructuur en Milieu.
O.a.:Schriftelijke vragen over Meststoffen bedreigen het drinkwater (PS Gelderland, PS2017-423 ), Debatverzoek resultaten
monitoring grondwaterkwaliteit 2015 (PS Gelderland PS2016-683), Motie Jansen c.s., grondwaterverontreinigingen 20 juni 2018
(PS Overijssel), Schriftelijke vragen bodemverontreiniging Nam-locatie Gasthuisdijk (PS Overijssel, PS/2018/376).

Belang bescherming grondwater
Het belang van de bescherming van het grondwater, als grondstof voor ons drinkwater,
neemt toe. In de eerste plaats vanwege de vervuiling van het grondwater waar de
Adviescommissie Water op wijst. In de tweede plaats omdat er met veel belangstelling
gekeken wordt naar de bijdrage die de ondergrond kan leveren aan de energietransitie.
De opslag van koude en warmte en het diep boren naar warmtebronnen kunnen een
positieve bijdrage leveren aan de energietransitie, maar ook de kwaliteit van het
grondwater nadelig beïnvloeden. Tot slot gaat het wettelijk kader waarbinnen de
grondwaterbescherming is geregeld, veranderen bij het in werking treden van de
Omgevingswet. Daarmee wordt beoogd het huidige omgevingsrecht te vereenvoudigen.

1.2

Achtergrond

Grondwater stroomt traag
Processen in de ondergrond verlopen traag. Het kan decennia duren voordat
verontreiniging veroorzaakt boven de grond een drinkwaterbron bereikt. Tegelijkertijd
verloopt veel tijd voordat verontreinigingen weer uit het grondwater zijn verdwenen.
Ondoordringbare en daardoor beschermende lagen in de bodem die eenmaal zijn
doorboord, kunnen niet meer worden hersteld. Wanneer de kwaliteit van het
grondwater onvoldoende is, moeten drinkwaterputten worden gesloten. Hoe
activiteiten boven de grond de kwaliteit van het grondwater kunnen beïnvloeden wordt
geïllustreerd in figuur 1.
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Figuur 1: Infographic grondwater
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Bron: RIVM

Verschillende instrumenten voor bescherming van het grondwater
De provincies gebruiken verschillende instrumenten voor de bescherming van het
grondwater. Zij voeren bijvoorbeeld samen met agrariërs projecten uit om de belasting
door meststoffen en bestrijdingsmiddelen te verminderen. Ook brengen zij samen met
betrokken overheden en het drinkwaterbedrijf risico’s in kaart via gebiedsdossiers. Op
basis van het gebiedsdossiers zijn uitvoeringsprogramma’s vastgesteld. De
gebiedsdossiers zijn ook input voor de stroomgebiedsplannen die in het kader van de
Kaderrichtlijn Water zijn opgesteld. De provincies hebben gezamenlijk een protocol
vastgesteld voor het opstellen van de gebiedsdossiers. De gebiedsdossiers en
uitvoeringsprogramma’s zijn door het RIVM geëvalueerd. Provincies reguleren
activiteiten in gebieden die belangrijk zijn voor de drinkwaterwinning via de provinciale
omgevingsverordening. Op dit laatste instrument gaan we in deze paragraaf verder in.
Beschermingszones in de provinciale omgevingsverordening
De drinkwatervoorziening wordt door de provincies op vier niveaus beschermd. Hoe
dichter bij de winput hoe hoger het beschermingsniveau. De beschermingsniveaus zijn
ruimtelijk vertaald in vier verschillende gebieden; waterwingebieden,
grondwaterbeschermingsgebieden, boringsvrije zones en intrekgebieden. Binnen deze
gebieden gelden regels voor activiteiten die een bedreiging kunnen vormen voor de
kwaliteit van het grondwater. Dit is vastgelegd in de omgevingsverordeningen van de
provincies. De gebieden beslaan een aanzienlijk deel van het oppervlakte van de
provincies. In figuur 2 is te zien waar de gebieden liggen.
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Figuur 2: Grondwaterbescherming Gelderland en Overijssel
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Bron: Nationaal Geoportaal, bewerking Rekenkamer Oost-Nederland

In de waterwingebieden zijn andere activiteiten dan drinkwaterwinning verboden. Bij
grondwaterbeschermingsgebieden gaat het om kwetsbare gebieden omdat bijvoorbeeld

geen afsluitende kleilagen in de bodem aanwezig zijn. Neerslag en oppervlaktewater
dringen dan eenvoudig in de bodem door en kunnen verontreinigingen meenemen.
Specifieke activiteiten zijn verboden in deze gebieden, bijvoorbeeld bedrijven die afval
verwerken of en metaal bewerken. Grondwaterbeschermingsgebieden zijn in het veld
herkenbaar aan de blauwe borden. De boringsvrije zones hebben in de ondergrond een
afsluitende kleilaag waaronder de waterwinning plaatsvindt. Deze gebieden zijn daarom
minder kwetsbaar dan grondwaterbeschermingsgebieden. De regels in de boringsvrije
zones zijn er op gericht om doorboringen van afsluitende kleilagen te voorkomen.
Hierdoor is bijvoorbeeld Warmte-Koude-Opslag onder die kleilaag niet mogelijk. In de
intrekgebieden geldt een minder streng beschermingsregime dan in de
grondwaterbeschermingsgebieden. Grootschalige risicovolle functies worden in deze
gebieden geweerd.
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Grondwaterbescherming via ruimtelijke spoor en milieuspoor
De Omgevingsverordening biedt bescherming tegen verontreinigingen via het
“ruimtelijk spoor” en het “milieuspoor”.
Via het ruimtelijk spoor moeten gemeenten de beschermingszones in de plankaart van
hun bestemmingsplannen opnemen. In de toelichting op de plankaart moeten de
voorwaarden die voor de beschermingsgebieden gelden worden opgenomen.
Gemeenten beoordelen of nieuwe of gewijzigde functies voldoen aan het
bestemmingsplan en, indien dit binnen een beschermingszones plaatsvindt, past binnen
het provinciale grondwaterbeschermingsbeleid. Voor de doorwerking van het
beschermingsbeleid is de provincie dus afhankelijk van gemeenten.
Via het milieuspoor gelden er in de beschermingszones verboden voor activiteiten of zijn
activiteiten toegestaan mits er aan bepaalde regels wordt voldaan. Alle activiteiten
moeten worden gemeld bij de provincie. Regels voor activiteiten kunnen rechtstreeks
vanuit de verordening volgen. Een andere mogelijkheid is dat regels door het bevoegd
gezag (meestal gemeenten of omgevingsdiensten) worden opgelegd in een
omgevingsvergunning of aanvullend op algemene regels voor inrichtingen die vallen
onder een Algemene maatregel van bestuur. Ook kunnen regels worden verbonden aan
een ontheffing die verleend kan worden door de provincie. In figuur 3 is dit schematisch
op hoofdlijnen weergegeven. De grondwaterbescherming in de
Omgevingsverordeningen van de provincies Overijssel en Gelderland verschillen. In het
onderzoek wordt verder uitgezocht hoe de Omgevingsverordening werkt in beide
provincies.

Figuur 3: Werking Omgevingsverordening op hoofdlijnen

Bron: Rekenkamer Oost-Nederland op basis van Omgevingsverordeningen Overijssel en Gelderland
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Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het milieuspoor
In de beleidsplannen voor de uitvoering van de provinciale taken met betrekking tot
vergunningverlening, toezicht en handhaving is in beide provincies aandacht voor
grondwaterbescherming. In beide plannen is ook specifiek aandacht voor
verontreiniging door het afstromen van water van verhard oppervlak (wegen en
parkeerplaatsen) in grondwaterbeschermingsgebieden. De provincie Gelderland
benoemt dit als speerpunt. De provincie Overijssel benoemt de opsporing van illegale
onttrekkingen voor Warmte/Koude-opslag (WKO) in grondwaterbeschermingsgebieden
als prioriteit.
In de jaarverslagen VTH rapporteert alleen de provincie Overijssel over de uitvoering van
de VTH-taken met betrekking tot grondwaterbescherming. De provincie Gelderland
beperkt haar jaarverslag tot de taken vanuit de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht (WABO) en rapporteert niet over grondwaterbescherming.
De afgelopen drie jaren verstrekte de provincie Overijssel 6 ontheffingen, 25 adviezen
aan gemeenten voor omgevingsvergunningen, behandelde het 18 meldingen en gaf het
86 adviezen over de regels uit de omgevingsverordeningen. Over het toezicht is alleen
over 2017 gerapporteerd. Er waren in 2017 5 toezichtsacties voor
grondwaterbescherming.
Verantwoordelijkheden van andere overheden
Naast de provincie hebben andere overheden verantwoordelijkheden voor de kwaliteit
van de bronnen voor de drinkwatervoorziening uit grondwater. Het Rijk heeft een
systeemverantwoordelijkheid en weegt nationale belangen af. Daarvoor heeft het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Structuurvisie voor de ondergrond
vastgesteld. In de structuurvisie is opgenomen dat provincies het voortouw hebben bij
het aanwijzen van gebieden voor drinkwaterwinning en dat zij aanvullende strategische

grondwatervoorraden gaan aanwijzen en beschermen. De waterschappen hebben een
verantwoordelijkheid voor het (ondiepe) grondwater en verstrekken vergunningen voor
het onttrekken van grondwater tot 150.000 m3 per jaar. De gemeenten zijn veelal
verantwoordelijk voor de ruimtelijke bescherming van de drinkwatervoorziening en een
schone bodem en zien zij toe op het naleven van milieuregels bij bedrijven die in een
grondwaterbeschermingsgebied liggen.

1.3

Focus

De bescherming door de provincie van het grondwater als grondstof voor de publieke
drinkwatervoorziening staat centraal. Het onderzoek richt zich op de bescherming van
het grondwater tegen nieuwe verontreinigingen in het bijzonder op mate waarin de
omgevingsverordening daaraan bijdraagt. De behandeling van meldingen, toezicht en
handhaving van regels in beschermingszones (het milieuspoor) en de doorwerking van
het beschermingsbeleid in gemeentelijke bestemmingsplannen (het ruimtelijk spoor)
vormen daarbij de belangrijkste onderdelen van het onderzoek.
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Voor het bepalen van de focus van het onderzoek zijn bestaande onderzoeken
bestudeerd en is gesproken met experts. Grondwaterbeschermingsbeleid van de
provincie wordt niet automatisch overgenomen in bestemmingsplannen. Dat blijkt uit
de gebiedsdossiers die, onder regie van de provincies, zijn opgesteld in de periode 20122014 en recent zijn geactualiseerd. Ook wordt gesignaleerd dat de organisatie van het
grondwaterbeschermingsbeleid complex is. De Adviescommissie Water (AcW) schrijft:
“De AcW is geschrokken van de complexiteit van de governance van het
grondwaterbeheer. Zelfs deskundigen met juridische kennis over het grondwaterdomein
geven aan dat de governance uiterst ingewikkeld is en dat zij regelmatig niet precies
weten hoe het is georganiseerd. Partijen weten onderling vaak niet of en hoe taken,
zoals met betrekking tot vergunningverlening, worden ingevuld.”
Daarnaast worden in een evaluatie van de provinciale milieuverordening van de
provincie Noord-Brabant vraagtekens gezet bij de begrijpelijkheid van de regels in de
omgevingsverordeningen en zijn er signalen dat er veel meer activiteiten plaatsvinden in
beschermde gebieden dan er bij de provincie worden gemeld.
Vanuit de drinkwatersector gaat veel aandacht uit naar de implementatie van de
Omgevingswet. De drinkwaterbedrijven waken er voor dat het belang van schoon
grondwater voor de drinkwatervoorziening geborgd blijft, ook wanneer er meer (lokaal)
afwegingsruimte wordt geboden onder de nieuwe wetgeving.

2

Onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanpak van het onderzoek. We gaan in op de
vraagstelling, de normen die we willen hanteren en de methodiek. In de laatste
paragraaf gaan we in de planning.

2.1
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Doel- en vraagstelling

Doelstelling
Provinciale Staten ondersteunen bij hun controlerende en kaderstellende taken op het
gebied van grondwaterbescherming ten behoeve van de winning van drinkwater.
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Centrale vraag
De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt:
In hoeverre slagen de provincies in het beschermen van het grondwater voor de
publieke drinkwatervoorziening tegen verontreinigingen?
Door deze vraag is beantwoorden willen we vaststellen in hoeverre het
beschermingsbeleid doeltreffend is.
Onderzoeksvragen
De centrale vraag is uitgewerkt in onderzoeksvragen in drie thema’s; (I) het
grondwaterbeschermingsbeleid, (II) de doorwerking van de omgevingsverordening in
het ruimtelijk beleid van gemeenten en (III) de behandeling van meldingen en het
uitvoeren van toezicht en handhaving in beschermingszones voor grondwater op basis
van de Omgevingsverordening.

I. Beleid bescherming grondwater
1. Wat is het beeld van de huidige kwaliteit van het grondwater voor de publieke
drinkwatervoorziening?
2. Welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft de provincie ten aanzien van
de bescherming van het grondwater met het oog op de publieke
drinkwatervoorziening?
3. Welke doelen streeft de provincie na bij het beschermen van de kwaliteit van het
grondwater?
4. In hoeverre draagt de Omgevingsverordening bij aan het bereiken van deze doelen?
5. Welke kosten zijn gemoeid met de uitvoering van de provinciale taken ter
bescherming van het grondwater?
II. Doorwerking Omgevingsverordeningen in gemeentelijk ruimtelijk beleid (ruimtelijk
spoor)
6. In hoeverre werkt het grondwaterbeschermingsbeleid uit de
omgevingsverordeningen door in de gemeentelijke bestemmingsplannen?
a. In hoeverre is het grondwaterbeschermingsbeleid opgenomen in plankaarten,
toelichting en voorschriften van gemeentelijke bestemmingsplannen?
b. In hoeverre worden plannen in beschermingszones voor grondwater getoetst aan
de plankaarten en de voorschriften voor grondwaterbescherming uit de
bestemmingsplannen?
c. In hoeverre bevorderen de provincies de doorwerking van het
grondwaterbeschermingsbeleid in het ruimtelijk beleid en de uitvoering daarvan?
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III. Werking Omgevingsverordening door middel van behandeling van meldingen,
toezicht en handhaving (milieuspoor).
7. In hoeverre is de behandeling van meldingen, het toezicht en handhaving voldoende
geborgd in het provinciaal beleid?
8. In hoeverre worden er regels gesteld aan meldingsplichtige activiteiten in
beschermingszones voor grondwater?
a. Worden er regels gesteld bij alle inrichtingen die een omgevingsvergunning
aanvragen voor activiteiten in beschermingszones voor grondwater?
b. Worden alle activiteiten in beschermingszones voor grondwater gemeld bij
inrichtingen die vallen onder een algemene maatregel van bestuur?
c. Worden alle activiteiten in beschermingszones voor grondwater die buiten
inrichtingen plaatsvinden gemeld?
d. Worden er regels gesteld voor alle activiteiten in beschermingszones voor
grondwater waarvoor een ontheffing is verleend?
9. In hoeverre vindt er voldoende toezicht en handhaving plaats op de regelgeving uit
de Omgevingsverordeningen?
a. Vindt er voldoende toezicht plaats op verboden activiteiten in beschermingszones
voor grondwater binnen en buiten inrichtingen?
b. Vindt er voldoende toezicht plaats op het naleven van regels die verbonden zijn aan
omgevingsvergunningen, meldingen en ontheffingen?
c. Vindt er voldoende handhaving plaats bij overtredingen van verboden activiteiten
en het overtreden van regels?

d. In hoeverre bevorderen provincies het naleefgedrag van initiatiefnemers ten
aanzien van de regelgeving uit de Omgevingsverordeningen?

2.2

Normenkader

De normen zijn grotendeels gebaseerd op het onderzoek grondwaterbescherming van
de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Besluit Omgevingsrecht (Bor) waarin
kwaliteitseisen genoemd worden waaraan professionele handhavingsorganisaties
moeten voldoen.
Tabel 1: Normenkader
Onderzoeksvraag
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norm
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Doelen
grondwaterbeschermingsbeleid (3)
Bijdrage
Omgevingsverordening
aan het grondwaterbeschermingsbeleid (4)

• De doelen zijn beschreven in de omgevingsvisies

Doorwerking in
bestemmingsplannen (6)

• Het grondwaterbeschermingsbeleid is geborgd in de
verbeelding, toelichting en de voorschriften van alle
gemeentelijke bestemmingsplannen waarin beschermingszones
zijn gelegen.

• De regelgeving in de Omgevingsverordening sluit aan bij de
doelen die in de Omgevingsvisie voor de bescherming van het
grondwater zijn gesteld.

• Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden getoetst aan
het grondwaterbeschermingsbeleid uit de
bestemmingsplannen.
• Grondwaterbeschermingsbeleid is onderwerp van gesprek in
overleggen tussen gemeenten en provincies.
Borging
grondwaterbescherming
in beleid en
programmering VTH (7)

• De taken met betrekking tot behandelen van meldingen,
toezicht en handhaving voor grondwaterbescherming zijn
geborgd in het VTH-beleid en het jaarprogramma VTH.
• De uitvoering van de VTH-taken vindt plaats conform het VTHbeleid en VTH-jaarprogramma.
• De resultaten van de meldingenprocedures, het toezicht en
handhaving worden gemonitord.

Regels ter bescherming
van het grondwater voor
meldingsplichtige
activiteiten (8)

• Aan alle meldingsplichtige activiteiten in beschermingszones
worden adequate regels gesteld voor de bescherming van het
grondwater.

Toezicht en handhaving
(9)

• Er is een adequate signalering van illegale activiteiten en
overtredingen van regels.

• De provincie spant zich in om initiatiefnemers en bevoegde
gezagen in beschermingszones voor te lichten over het
provinciale grondwaterbeschermingsbeleid.
• Er is afstemming tussen toezichthouders van gemeenten,
waterschappen, omgevingsdiensten en provincies over het
grondwaterbeschermingsbeleid.
• Overtredingen worden conform de vastgestelde
handhavingsstrategie afgehandeld.
• De resultaten van toezicht en handhaving worden gemonitord.

2.3

Onderzoeksmethodiek

Methoden
In tabel 2 geven we per onderzoeksvraag met welke werkwijze we de onderzoeksvraag
gaan beantwoorden.
Tabel 2: Werkwijze per onderzoeksvraag
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Onderzoeksvraag

werkwijze

Beeld kwaliteit
grondwater (1)
Doelen,
verantwoordelijkheden
en kosten
grondwaterbescherming
sbeleid (2, 3, 5)
Bijdrage verordening aan
bescherming grondwater
(4)
Doorwerking in
bestemmingsplannen (6)

We maken gebruik van bestaande rapportages over de kwaliteit.

Borging
grondwaterbescherming
in beleid en
programmering VTH (7)

We analyseren de beleidsdocumenten voor VTH, de
jaarprogramma’s en jaarrapportages in relatie tot de
Omgevingsverordening. We voeren interviewen daarnaast
betrokken medewerkers van de provincie.
We voeren interviews uit met betrokken medewerkers van
gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. We doen een
steekproef om na te gaan welke regels worden gesteld ter
bescherming van het grondwater bij omgevingsvergunningen en
verzoeken om ontheffing van een verboden activiteit.

Regels ter bescherming
van het grondwater voor
meldingsplichtige
activiteiten (8)

We analyseren (wettelijke) kaders en provinciale
beleidsdocumenten en spreken met betrokkenen bij de provincies.

We vergelijken de provinciale Omgevingsverordeningen onderling
en betrekken experts om een beeld te krijgen van de bijdrage van
de verordening aan de doelen voor grondwaterbescherming.
We voeren interviews uit met betrokken medewerkers van
gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.
We doen een steekproef om na te gaan of de het
beschermingsbeleid is overgenomen in bestemmingsplannen (in
de verbeelding, regels en toelichtingen) en hoe deze doorwerken
in omgevingsvergunningen.

Toezicht en handhaving
(9)

We voeren interviews uit met betrokken medewerkers van
drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies en
omgevingsdiensten over de invulling van het toezicht.
We analyseren handhavingsdossiers om te beoordelen hoe
omgegaan wordt met overtredingen van verboden en regels.

Betrokkenheid Staten
Met Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel zijn startgesprekken3 gevoerd.
Experts
Experts zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van het onderzoeksplan en zullen
bij het onderzoeksproces betrokken blijven.

2.4

Planning

Ons onderzoek kent een aantal vaste stappen4. De globale planning van deze stappen
voor dit onderzoek vindt u in tabel 3.
Tabel 3: Planning onderzoek
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Fase

Periode

Informatie verzamelen en analyseren

Oktober-Februari

Rapportage

Maart-april

Publicatie

Mei 2019
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Voor het realiseren van deze planning zijn wij afhankelijk van een tijdige aanlevering van
materiaal door de provincies.

2.5

Slotopmerkingen

• Deze onderzoeksopzet is opgesteld op basis van een globale verkenning van het
onderwerp. Op basis van het verzamelde onderzoeksmateriaal kan de aanpak
gedurende het onderzoek worden bijgesteld. Als deze bijstelling naar ons oordeel
tot majeure aanpassingen van de opzet leidt, zal dit door ons worden
gecommuniceerd.

Aanwezig waren in Overijssel: dhr. B. van Moorsel (CDA), mevr. E. van den Berg (SP), mevr. A.Wissink (PvdA), dhr. F. Geertman
(PVV), mevr. R. van der Velde (CU), dhr. R. Jansen (GL), dhr. F. Kerkhof (50Plus), dhr. S. Wannet (fractiemedewerker D66), mevr.
S. Ongema (fractiemedewerker PvD) en in Gelderland: dhr. L van der Veer (PvD), mevr. C. van der Woude (VVD), dhr. A. Kanis
(D66), dhr. E van Dijk (SP), mevr. K. Jeurink (PvdA), dhr. P. van ’t Hoog (CU), dhr. B. Wijnne (SGP), dhr. M. Bruins (50plus).
4 In ons onderzoeksprotocol is de fasering uitgewerkt. Zie www.rekenkameroost.nl
3

• De Rekenkamer deelt aan PS en GS alle opmerkingen en bedenkingen mee die wij
naar aanleiding van onze bevindingen van belang achten. Ook als dit niet expliciet
onderdeel is van de onderzoeksopzet.
• Voor de uitvoering van het onderzoek is de Rekenkamer bevoegd alle documenten
van het provinciebestuur op te vragen en mee te nemen in het onderzoek. Het
provinciebestuur verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de Rekenkamer ter
vervulling van haar taak nodig acht.5
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5

Artikel 184 Provinciewet.

Bijlage 1: Geraadpleegde bronnen
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Geraadpleegde schriftelijke bronnen
• Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Onderzoek grondwaterbescherming, 2014.
• RIVM, Eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen, 2014.
• Adviescommissie Water, Advies grondwater, december 2017.
• Provincie Overijssel, Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
• Provincie Overijssel, jaarverslagen VTH 2015, 2016, 2017
• Provincie Gelderland, Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
• www.nationaalgeoregister.nl
• Besluit omgevingsrecht (Bor)
• Provincie Noord-Brabant, Evaluatie Provinciale Milieuverordening – onderdeel
grondwaterbescherming, 2018

