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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 
De Rekenkamer Oost-Nederland start een onderzoek naar verdroging en 
grondwateronttrekkingen. 
 
Deventer, 14 februari 2022 
 
Het belang van voldoende water voor mensen en natuur is nog even duidelijk als altijd. 
Maar de beschikbaarheid van voldoende water voor deze doelen is niet meer zo 
vanzelfsprekend. Verdroging is een probleem dat al langer speelt. Een aantal droge zomers 
heeft de aandacht hiervoor doen toenemen. De Rekenkamer Oost-Nederland start een 
onderzoek naar de rol die de provincies Gelderland en Overijssel spelen bij 
grondwateronttrekkingen en de kans op verdroging daardoor.  

 
Verdroging wordt veroorzaakt door een structureel te lage grondwaterstand. 
Grondwateronttrekkingen, de hoeveelheid neerslag en de snelheid waarmee water wordt 
afgevoerd zijn factoren die hier invloed op hebben. De Rekenkamer kiest 
grondwateronttrekkingen als invalshoek voor het onderzoek naar verdroging. Het doel is om 
in kaart te brengen welke rol verdroging speelt in de afweging van belangen die de provincie 
maakt rond het onttrekken van grondwater.  
 
Water is een thema waarbij verschillende en soms ook strijdige belangen spelen. 
Bijvoorbeeld het belang van de drinkwatervoorziening, het economische belang van 
landbouw en industrie en het belang van het behoud van natuur. Met name in jaren dat de 
vraag naar water groot is, zoals de warme en droge zomers van 2018 en 2019, wordt 
duidelijk dat deze belangen kunnen botsen. Landbouwers geven aan dat in sommige 
gebieden droogteschade aan gewassen ontstaat door onttrekkingen die drinkwaterbedrijven 
doen. Recent gaf drinkwaterbedrijf Vitens juist aan dat in Overijssel de leveringszekerheid in 
gevaar komt als er niet snel méér grondwater opgepompt kan worden. En als het gaat om 
natuur dan is verdroging al veel langer een probleem. 
 
De Rekenkamer onderzoekt onder meer hoe de provincie bij de vergunningverlening voor 
grondwateronttrekkingen, waarvan een deel al (tientallen) jaren bestaat, de verschillende 
belangen betrok in de besluitvorming. De provincie draagt verantwoordelijkheid voor 
vergunningen bij industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3 per jaar en 
onttrekkingen voor de drinkwatervoorziening of bodemenergiesystemen. De waterschappen 
zijn voor de andere onttrekkingen verantwoordelijk. De provincie kan regels opstellen waar 
de waterschappen zich aan moeten houden en is verantwoordelijk om toezicht te houden op 
de waterschappen. Daarnaast is de provincie ook verantwoordelijk voor de bescherming van 
natuurgebieden. De Rekenkamer brengt in beeld hoe de provincie, in het kader van 
grondwateronttrekkingen, die verantwoordelijkheden heeft ingevuld.  
 
 

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. 
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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 Oost-

Nederland, 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 

www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie aan over de organisatie en de werkwijze 

van de Rekenkamer Oost-Nederland.  
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