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Geenbijlagen.
De RekenkamerOost-Nederlandheeft vervolgonderzoek
gedaan naar de implementatie
van de
aanbevelingenin haar nota "Drinkwaterbronnen
grondig beschermd? Grondwaterbeschermingvoorde
publiekedrinkwatervoorziening
in Gelderlanden Overijssel", die de Rekenkamereind 2019 heeft
uitgebracht.
Focusonderzoek
enconclusieRekenkamer
De focusvan dit vervolgonderzoek
ligt opde Implementatie
van de aanbevelingen.De vraag die de
Rekenkamerin dit vervolgonderzoek
beantwoordt, is in welke mate GS en PS de aanbevelingenvan het
rekenkameronderzoek
naar de grondwaterbeschermingvoorde publiekedrinkwatervoorziening
in
Gelderland en Overijssel hebben geïmplementeerd?
De voorzittervan de Rekenkamer,de heer drs. M.M.S. Mekel, heeft op2 februari 2022 het rapport
'Follow-upgrondwaterbeschermingvoorde publiekedrinkwatervoorziening'
aan PS aangeboden.Op basis
van het onderzoekkomt de Rekenkamertot de volgendehoofdconclusie:
PS enGS hebben
in beideprovincies(OverijsselenGelderland)
geeninvulling
gegeven
aande
aanbeveling
om onderling
hetgesprekte voerenter voorbereiding
opdetoekomstige
kadersvoor
grondwaterbescherming
voordrinkwaterbronnen
enal danniette kiezenvooreenaanpak
via
maatwerkregels.
GS hebben
diegelegenheid
nietgeboden,
PS hebben
degelegenheid
nietgecreëerd.
Omdatdekwaliteitvanhetdrinkwater
vandetoekomstafhankelijk
is vanbesluitvorming
vandaag
ener ooknual- redentotzorgis, is dit eengemistekans. De overige
aanbevelingen
zijn grotendeels
opgepakt.
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wel is hetbewaken
vandevoortgang
vandeuit deaanbevelingen
voortgekomen
actieseen
aandachtspunt.
AanbevelingenRekenkamer
1. PS: Ga opkortetermijnhet gesprekmet GS aan overde inzetdie de provinciewil plegenvoorde
bescherming van het grondwatervoordrinkwaterwinning.SpecifiekvoorOverijssel: betrek daarbij de
mogelijkheidvan maatwerkregelsvoorde bescherming van grondwaterbeschermingsgebieden.
De bescherming
vanhetgrondwater
voordrinkwaterwinning
is vangrootbelang.Het is aanhethoogste
orgaan
vandeprovincieom zich uit te sprekenofhethuidige
beschermingsregime
voldoet
ofdat
aanvullende
(maatwerk)regels
nodig
zijn.
2. GS: Zorg vooreenspoedigeinvullingdan wel vervolg opingezetteacties voorde
bescherming van grondwatervoordrinkwaterwinningen.
Met demeesteaanbevelingen
is eenstart gemaakt,maardevoortgang
vande actiesvoortkomend
uitde
aanbeveiingen
is eenaandachtspunt.

Reactieopde aanbevelingen
Algemenereactie:
Onze bestuursstijl en werkwijze in het dossiergrondwaterbeschermingis gericht op
voorkantsamenwerking
en uitvoeringvan maatregelensamen met partners.De conclusiesen
aanbevelingenvan de Rekenkamerin dit vervolgonderzoek
nemenwij mee bij de verdereuitwerkingvan
onzeaanpak. Wij willende adviezenvan de Rekenkamerdan ookgebruikenom samen met PS de aanpak
verdervorm te gevenen te versterken.
Inhoudelijkereactie:
1. De Rekenkamerconstateertdat eenafzonderlijkgesprekovermaatwerkregelstussenGS en PS naar
aanleiding van het Rekenkamerrapport
2019 nog nietis gevoerd. Het onderwerp
drinkwateren de
bescherming van het grondwatervoordrinkwaterwinningin brede zin is echterwel opanderemomenten
van het RegionaalWaterprogramma
besprokenmet PS. Zo is in de afgelopenperiodebij het opstellen
2021-2027
met PS gesprokenoverhet waterbeleid, waaronderhet grondwaterbeschermingsbeleid.Ook
rond de AanvuliendeStrategische Voorraden(ASV) speeltde bescherming van de beschikbare bronnen
eenbeiangrijke rol.
De aanbeveling om discussie te voerenovermaatwerkregels in de Omgevingsverordening
zal ook
geplaatst moetenwordenin het kader van de bevoegdhedenverdeling
vanuitde Meststoffenwet,waarbij
het Rijk primair aan zet is om de water- en landbouwdoelenbeter met elkaar te verbinden.
Daarnaast sorteertde aanbeveling van de Rekenkameronsinziensvooropde uitkomstenvan het 7e
Nitraat Actie Programma (7® NAP). De bestuursovereenkomst
die daarover is afgeslotengaat uit van
uitvoeringvan maatregelenopvrijwillige basis in aantal kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden,om
daarmee de doelenuit het 7® NAP te halen. Er is onlangseenbrief aan de TweedeKamer gestuurdover
het 7e NAP en naar aanleiding daarvan is eenaddendum gepubliceerdophet 7e NAP. Binnende
bestuursovereenkomst
nitraat wordt eenanalyse opgestartom te bepalenwat er nog moetgebeurenom
de doelente halen en wat daar voornodig is. Meerdwingendemaatregelenzijn in het addendum in beeld
gebracht. Hoe de doelenvan het 7e NAP moetenwordengehaald is dus ookbelangrijk voorde discussie
overde toepassingvan maatwerkregels. Daarbij is ookrelevantde ontwikkelingvan het Nationaal
Programma Landelijk gebied, waaraan opdit momentwordt gewerkt. Uitgangspunten
voordeze analyse
zijn:
De appreciatiesvan de regionaleaanpakken;
Het 7® NAP inclusiefduurzamebouwplannen
ende daarbij behorendemilieudoorrekening;
Zodra beschikbaar: het addendum ophet 7® NAP;
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Resultaat van de analyse: wat moeter nog gebeurenom het doel te halen?
En wat is daar voornodig: en dat kan ookuiteindelijkbinneneengebiedsgerichte aanpak zijn.
Hoede doelenvan het 7® NAP moetenwordengehaald is dus ookbelangrijk voorde discussie overde
toepassingvan maatwerkregels. Daarbij is ookrelevantde ontwikkelingvan het Nationaal Programma
Landelijk gebied, waaraan opdit momentwordt gewerkt.
2. De Rekenkamerconstateertookdat het nodig is voortgangte houdenin het uitvoeren
van de acties uit
het verbeterplanvoortoezichten handhaving, dat ambtelijk is opgesteldn.a.v. het rekenkamer
onderzoek.Doorde gevolgenvan de coronapandemie
zijn nog nietalle acties uitgevoerd.Zaak is om
daar voortgangin te blijven houden.Wij onderschrijvingdie aanbeveling en zullendaar actie op
ondernemen.
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