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Aanleiding
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de grondwaterbescherming ten 
behoeve van de openbare drinkwatervoorziening in Overijssel en Gelderland. Het rapport had als 
onderzoeksvraag of de bescherming van grondwater via de omgevingsverordening voldoende is geborgd. 
Het resultaat van dit onderzoek is vastgelegd  in de bestuurlijke nota 'Drinkwaterbronnen grond grondig 
beschermd?'. De provincie heeft de aanbevelingen van de Rekenkamer onderschreven en op elke  
aanbeveling actie ondernomen.

Wij hebben u aangegeven een jaar  na behandeling van de bestuurlijke nota in Provinciale Staten u te 
informeren over de implementatie van de aanbevelingen. Deze brief is daarvoor bedoeld.

Implementatie van de  aanbevelingen
Zoals wij in onze statenbrief van 2 juli 2019 al aangaven is onze bestuursstijl en werkwijze in dit dossier 
gericht op voorkantsamenwerking en uitvoering van maatregelen met partners. De conclusies en 
aanbevelingen van de Rekenkamer hebben wij daarom uitgewerkt binnen onze huidige werkwijze en wij 
hebben de adviezen van de Rekenkamer gebruikt om die werkwijze  verder  te versterken. Dat hebben wij 
als volgt gedaan.

Maatwerkregels als alternatief voor vrijwillige maatregelen
De essentie van onze werkwijze in dit dossier is dat  we eerst  op de uitkomsten van enkele belangrijke projecten 
wachten voordat we besluiten of maatwerkregels  nodig zijn. Op dit moment voeren we het project 'Boeren voor 
drinkwater' uit. Dit project richt zich op de vermindering van uitspoeling van meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen naar het grondwater tot de norm èn tegelijk  een verbeterd economisch bedrijfsresultaat. 
Boeren doen vrijwillig mee en worden individueel ondersteund door agrarisch en economisch adviseurs. 
Maatregelen moeten "zichzelf uitbetalen". Ook de bestuursovereenkomst 'Aanvullende aanpak nitraatuitspoeling
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uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden' voeren wij op die manier uit. Deze  
projecten kennen eigen evaluatiemomenten en op basis daarvan bepalen we een vervolgaanpak. We willen het 
draagvlak  van deze  projecten niet tussentijds frustreren. Daarom maken wij op dit moment nog geen gebruik 
van de mogelijkheid voor maatwerkvoorschriften.

In het kader  van het Omgevingswet-proof maken van de Omgevingsverordening herschrijven we ook de regels  
voor grondwaterbeschermingsgebieden. We doen dit in principe beleidsarm in afwachting van de integrale 
herziening van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die inmiddels in gang is gezet. Bij de integrale 
herziening bekijken we opnieuw of aanvullende regels nodig zijn in plaats van vrijwillige maatregelen.

De rol van de watertoets bij ruimtelijke bescherming van beschermde gebieden
In onze contacten met de waterschappen benadrukken wij de noodzaak van het betrekken van de provincie en 
Vitens bij de Watertoets in gebieden waar  drinkwater wordt gewonnen. Wij gaan nog een analyse uitvoeren naar 
de mogelijkheden die  de Omgevingswet gaat  bieden voor maatwerkregels  bij grondwaterbescherming, waarbij 
het doelbereik voorop blijft staan: het halen van de KRW doelen.

Verbeter de samenwerking op het gebied van toezicht en verbeter de voorlichting over de naleving van 
regels, bijvoorbeeld voor aanleg van bodemenergiesystemen
Wij hebben in 2020 via de Perspectiefnota onze structurele inzet voor toezicht en handhaving voor 
grondwaterbescherming vergroot. Via dat  spoor hebben wij ook een plan van aanpak opgesteld waarin o.a. de  
versterking van de samenwerking met andere handhavende instanties en voorlichting over regels rond 
bodemenergiesystemen een rol hebben gekregen.

Geef meer prioriteit aan toezicht voor grondwaterbescherming maar gebruik hiervoor niet de 
grondwaterheffing
In 2020 is in de Perspectiefnota is een bedrag opgenomen van €185.000 per jaar  voor structurele versterking 
van toezicht en handhaving op het gebied van grondwaterbescherming en voor de bescherming van de  
grondwaterkwaliteit via het maatregelenprogramma gebiedsdossiers. Hiermee  kunnen wij meer prioriteit geven 
aan grondwaterbescherming.

Geef  een jaar  na behandeiing van dit rapport inzicht in de impiementatie van de  aanbeveiingen 
Deze brief geeft invulling aan deze  aanbeveling.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter, A.P. Heidema

secretaris,  N. Versteeg
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