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De Rekenkamer Oost-Nederland heeft vervolgonderzoek gedaan naar de implementatie van de 
aanbevelingen in haar  nota "Drinkwaterbronnen grondig beschermd? Grondwaterbescherming voor de 
publieke drinkwatervoorziening in Gelderland en Overijssel", die de Rekenkamer eind 2019  heeft 
uitgebracht.

Focus onderzoek en conclusie Rekenkamer
De focus van dit vervolgonderzoek ligt op de Implementatie van de aanbevelingen. De vraag  die de 
Rekenkamer in dit vervolgonderzoek beantwoordt, is in welke mate GS en PS de aanbevelingen van het 
rekenkameronderzoek naar de grondwaterbescherming voor de publieke drinkwatervoorziening in 
Gelderland en Overijssel hebben geïmplementeerd?

De voorzitter van de Rekenkamer, de heer drs. M.M.S. Mekel, heeft op 2  februari 2022  het rapport 
'Follow-up grondwaterbescherming voor de publieke drinkwatervoorziening' aan PS aangeboden. Op basis  
van het onderzoek komt de Rekenkamer tot de volgende hoofdconclusie:

PS en GS hebben in beide provincies (Overijssel en Gelderland) geen invulling gegeven aan de 
aanbeveling om onderling het gesprek te voeren ter voorbereiding op de toekomstige kaders voor 
grondwaterbescherming voor drinkwaterbronnen en al dan niet te kiezen voor een aanpak via 
maatwerkregels. GS hebben die gelegenheid niet geboden, PS hebben de gelegenheid niet gecreëerd. 
Omdat de kwaliteit van het drinkwater van de toekomst afhankelijk is van besluitvorming vandaag en er - 
ook nu al- reden tot zorg is, is dit een gemiste kans. De overige aanbevelingen zijn grotendeels opgepakt.
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wel is het bewaken van de voortgang van de uit de aanbevelingen voortgekomen acties een 
aandachtspunt.

Aanbevelingen Rekenkamer
1.  PS: Ga op korte termijn het gesprek met GS aan over de inzet die de provincie wil plegen voor de 
bescherming van het grondwater voor drinkwaterwinning. Specifiek voor Overijssel: betrek daarbij  de 
mogelijkheid van maatwerkregels voor de bescherming van grondwaterbeschermingsgebieden.

De bescherming van het grondwater voor drinkwaterwinning is van groot belang. Het is aan het hoogste 
orgaan van de provincie om zich uit te spreken of het huidige beschermingsregime voldoet of dat 
aanvullende (maatwerk)regels nodig zijn.

2.  GS: Zorg voor een spoedige invulling dan wel vervolg op ingezette acties voor de 
bescherming van grondwater voor drinkwaterwinningen.

Met de meeste aanbevelingen is een start gemaakt, maar de voortgang van de acties voortkomend uit de 
aanbeveiingen is een aandachtspunt.

Reactie op de aanbevelingen

Algemene reactie:
Onze bestuursstijl en werkwijze in het dossier grondwaterbescherming is gericht op 
voorkantsamenwerking en uitvoering van maatregelen samen met partners. De conclusies en 
aanbevelingen van de Rekenkamer in dit vervolgonderzoek nemen wij mee bij  de verdere uitwerking van 
onze aanpak. Wij willen de adviezen van de Rekenkamer dan ook gebruiken om samen met PS de aanpak 
verder vorm te geven en te versterken.

Inhoudelijke reactie:
1.  De Rekenkamer constateert dat  een afzonderlijk gesprek over maatwerkregels tussen GS en PS naar 
aanleiding van het Rekenkamerrapport 2019  nog niet is gevoerd. Het onderwerp drinkwater en de 
bescherming van het grondwater voor drinkwaterwinning in brede zin is echter wel op andere momenten 
besproken met PS. Zo is in de afgelopen periode bij  het opstellen van het Regionaal Waterprogramma 
2021-2027  met PS gesproken over het waterbeleid, waaronder het grondwaterbeschermingsbeleid. Ook 
rond de Aanvuliende Strategische Voorraden (ASV) speelt de bescherming van de beschikbare  bronnen 
een beiangrijke rol.
De aanbeveling om discussie te voeren over maatwerkregels in de Omgevingsverordening zal ook 
geplaatst moeten worden in het kader van de bevoegdhedenverdeling vanuit de Meststoffenwet, waarbij  
het Rijk primair aan zet is om de water- en landbouwdoelen beter met elkaar te verbinden.

Daarnaast sorteert de aanbeveling van de Rekenkamer ons inziens voor op de uitkomsten van het 7e 
Nitraat  Actie Programma (7® NAP). De bestuursovereenkomst die daarover is afgesloten gaat  uit van 
uitvoering van maatregelen op vrijwillige basis  in aantal kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden, om 
daarmee de doelen uit het 7® NAP te halen. Er is onlangs een brief  aan de Tweede Kamer gestuurd over 
het 7e NAP en naar aanleiding daarvan is een addendum gepubliceerd op het 7e NAP. Binnen de 
bestuursovereenkomst nitraat wordt een analyse opgestart om te bepalen wat er nog moet gebeuren om 
de doelen te halen en wat daar  voor nodig is. Meer dwingende maatregelen zijn in het addendum in beeld 
gebracht.  Hoe de doelen van het 7e NAP moeten worden gehaald is dus ook belangrijk voor de discussie 
over de toepassing van maatwerkregels. Daarbij  is ook relevant de ontwikkeling van het Nationaal 
Programma Landelijk gebied, waaraan op dit moment wordt gewerkt. Uitgangspunten voor deze analyse 
zijn:

De appreciaties van de regionale aanpakken;
Het 7® NAP inclusief duurzame bouwplannen en de daarbij  behorende milieudoorrekening;
Zodra beschikbaar:  het addendum op het 7® NAP;
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Resultaat van de analyse: wat moet er nog gebeuren om het doel te halen?
En wat is daar  voor nodig: en dat  kan ook uiteindelijk binnen een gebiedsgerichte aanpak zijn.

Hoe de doelen van het 7® NAP moeten worden gehaald is dus ook belangrijk voor de discussie over de 
toepassing van maatwerkregels. Daarbij  is ook relevant de ontwikkeling van het Nationaal Programma 
Landelijk gebied, waaraan op dit moment wordt gewerkt.

2.  De Rekenkamer constateert ook dat  het nodig is voortgang te houden in het uitvoeren van de acties uit 
het verbeterplan voor toezicht en handhaving, dat  ambtelijk  is opgesteld n.a.v. het rekenkamer 
onderzoek. Door de gevolgen van de coronapandemie zijn nog niet alle acties uitgevoerd. Zaak is om 
daar  voortgang in te blijven houden. Wij onderschrijving die aanbeveling en zullen daar  actie op 
ondernemen.

Gedeputeerde Sta^gaj^aaJüxgrijssel,

voorzitter, A.P, Heidema

""""s^etaris, f^/4y^steeg
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