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Aanleiding
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2019onderzoekgedaan naar de grondwaterbeschermingten
behoevevan de openbaredrinkwatervoorzieningin Overijssel en Gelderland. Het rapporthad als
onderzoeksvraag of de beschermingvan grondwater via de omgevingsverordeningvoldoendeis geborgd.
Het resultaat van dit onderzoekis vastgelegd in de bestuurlijkenota 'Drinkwaterbronnen
grond grondig
beschermd?'. De provincieheeft de aanbevelingenvan de Rekenkamer onderschrevenen opelke
aanbeveling actie ondernomen.
Wij hebbenu aangegeven een jaar na behandelingvan de bestuurlijkenota in Provinciale Staten u te
informerenover de implementatie van de aanbevelingen.Deze brief is daarvoor bedoeld.
Implementatie van de aanbevelingen
Zoals wij in onze statenbrief van 2 juli 2019al aangaven is onze bestuursstijlen werkwijze in dit dossier
gericht opvoorkantsamenwerkingen uitvoeringvan maatregelen met partners. De conclusiesen
aanbevelingenvan de Rekenkamer hebbenwij daarom uitgewerkt binnenonze huidige werkwijze en wij
hebbende adviezen van de Rekenkamer gebruikt om die werkwijze verder te versterken. Dat hebbenwij
als volgt gedaan.
Maatwerkregels
als alternatief
voorvrijwilligemaatregelen
De essentie van onzewerkwijze in dit dossier is dat we eerst opde uitkomstenvan enkele belangrijke projecten
wachten voordatwe besluitenof maatwerkregels nodig zijn. Op dit momentvoeren we het project'Boeren voor
drinkwater' uit. Dit projectricht zich opde vermindering van uitspoelingvan meststoffen en
bestrijdingsmiddelen naar het grondwater tot de normèntegelijk een verbeterd economischbedrijfsresultaat.
Boeren doen vrijwillig mee en worden individueel ondersteunddooragrarisch en economischadviseurs.
Maatregelen moeten "zichzelf uitbetalen". Ook de bestuursovereenkomst
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uit agrarische bedrijfsvoeringin specifieke grondwaterbeschermingsgebieden'
voeren wij opdie manier uit. Deze
projectenkenneneigen evaluatiemomentenen opbasis daarvan bepalenwe een vervolgaanpak. We willen het
draagvlak van deze projectenniet tussentijds frustreren. Daarom maken wij opdit moment noggeen gebruik
van de mogelijkheid voormaatwerkvoorschriften.
In het kader van het Omgevingswet-proofmaken van de Omgevingsverordeningherschrijvenwe ookde regels
voorgrondwaterbeschermingsgebieden.We doen dit in principebeleidsarm in afwachting van de integrale
herzieningvan de Omgevingsvisie en Omgevingsverordeningdie inmiddels in gang is gezet. Bij de integrale
herzieningbekijken we opnieuwof aanvullende regels nodig zijn in plaats van vrijwillige maatregelen.
De rol vandewatertoets
bij ruimtelijkebescherming
vanbeschermde
gebieden
In onze contactenmet de waterschappenbenadrukkenwij de noodzaakvan het betrekken van de provincieen
Vitens bij de Watertoets in gebieden waar drinkwater wordt gewonnen.Wij gaan nog een analyse uitvoerennaar
de mogelijkheden die de Omgevingswet gaat bieden voormaatwerkregels bij grondwaterbescherming,waarbij
het doelbereik vooropblijft staan: het halen van de KRW doelen.
Verbeter
desamenwerking
ophetgebied
vantoezichten verbeter
devoorlichting
overdenaleving
van
regels,bijvoorbeeld
vooraanleg
vanbodemenergiesystemen
Wij hebbenin 2020 via de Perspectiefnotaonze structurele inzet voortoezichten handhavingvoor
grondwaterbeschermingvergroot. Via dat spoorhebbenwij ookeen plan van aanpak opgesteld waarin o.a. de
versterking van de samenwerking met andere handhavendeinstanties en voorlichtingover regels rond
bodemenergiesystemen een rol hebbengekregen.
Geefmeerprioriteitaantoezichtvoorgrondwaterbescherming
maargebruik
hiervoor
nietde
grondwaterheffing
In 2020 is in de Perspectiefnota is een bedrag opgenomen
van €185.000
per jaar voorstructurele versterking
van toezichten handhavingop het gebied van grondwaterbeschermingen voorde beschermingvan de
grondwaterkwaliteit via het maatregelenprogramma gebiedsdossiers. Hiermee kunnenwij meer prioriteitgeven
aan grondwaterbescherming.
Geef een jaar na behandeiingvan dit rapportinzichtin de impiementatie van de aanbeveiingen
Deze brief geeft invullingaan deze aanbeveling.
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