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1.

Inleiding

De Randstedelijke Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de
rechtmatigheid van het door het provinciebestuur gevoerde bestuur (artikel 183 van de
Provinciewet). In dit kader brengt de Randstedelijke Rekenkamer het voorliggende rapport
“Bron van bescherming” aan Provinciale Staten uit. Provinciale Staten behandelt
rekenkamerrapporten standaard in de betreffende vakcommissie en rondt deze af met een
Statenbesluit.
Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de wijze waarop de provincies Flevoland,
Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bijdragen aan de bescherming van
drinkwaterbronnen. Daarnaast zijn de voornaamste aandachtspunten die betrokkenen
signaleren in de uitvoering van het beleid weergegeven.
2.

Onderzoeksvragen & aanbevelingen

De centrale onderzoeksvraag is: Hoe dragen de provincies Flevoland, Noord-Holland,
Utrecht en Zuid-Holland bij aan de bescherming van drinkwaterbronnen en welke
aandachtspunten signaleren betrokkenen in de uitvoering van het beleid?

De centrale onderzoeksvraag is uitgewerkt in drie onderzoeksvragen:
1. Hoe heeft de provincie het beleid ten aanzien van de bescherming van
drinkwaterbronnen vormgegeven?
2. In hoeverre voldoet de kwaliteit van het water dat gebruikt wordt voor de
productie van drinkwater aan de norm?
3. Hoe verloopt de uitvoering van het provinciale beleid ten aanzien van de
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bescherming van drinkwaterbronnen?
De hoofdconclusies uit het onderzoek zijn:
Conclusies

1. In meerdere Noord-Hollandse drinkwaterwinningen staat de kwaliteit van het gewonnen
water onder druk. Zo blijkt uit de gebiedsdossiers (2013/2014) dat de kwalitatieve
toestand van de drinkwaterbronnen bij twee van de zes grondwaterwinningen een

probleem is, de kwaliteit van het ruwwater voldoet bij deze winningen niet aan de normen.
Bij één grondwaterwinning is de ruwwaterkwaliteit beoordeeld als een risico. Bij de
oppervlaktewaterwinning Andijk worden voor 37 opkomende stoffen de

signaleringswaarden overschreden. Een verkenning van het RIVM uit 2015 naar de vraag en
het aanbod van drinkwater geeft aan dat er in 2040 mogelijk sprake is van een

drinkwatertekort bij alle drie de drinkwaterbedrijven in Noord-Holland. Drinkwater-

bedrijven doen onderzoek naar de mogelijkheid voor nieuwe winningen, de uitbreiding van
bestaande locaties en de opslag van water in de ondergrond. De provincie participeert in
deze onderzoeken.

2. De provincie kan meer doen om het drinkwaterbelang, specifiek de bescherming van de

drinkwaterbronnen, te behartigen. De doelen en maatregelen omtrent de bescherming van

drinkwaterbronnen zijn in het beleid opgenomen, maar de uitvoering schiet op onderdelen
te kort. Zo zijn bijvoorbeeld de regels die gelden in beschermingsgebieden niet voldoende
bekend, zijn gebieden niet altijd (goed) verankerd in bestemmingsplannen en worden het

toezicht en de handhaving niet altijd goed uitgevoerd. De rol die de provincie vervult is in
veel gevallen passief. Zo zijn de gebiedsdossiers bijvoorbeeld verouderd, wordt de

voortgang van de maatregelen niet goed bewaakt en is het beschermingsniveau van de
winning in Loosdrecht niet tijdig aangepast nadat deze in 2002 is overgegaan van de
provincie Utrecht naar de provincie Noord-Holland. De ontheffingsmogelijkheden in

beschermingsgebieden die met de Omgevingsverordening (november 2020) zijn ontstaan
worden door betrokkenen gezien als een zorgpunt.

3. Partijen zijn over het algemeen te spreken over de samenwerking met de provincie.
Hoewel het overleg frequenter kan, weten de partijen elkaar indien nodig te vinden.

Betrokken partijen geven bijvoorbeeld aan dat de medewerking vanuit de provincie bij het
aanwijzen van nieuwe locaties voor de winning van drinkwater goed is. Ook staan
betrokken partijen positief tegenover de gebiedsgerichte aanpak van historische
verontreiniging in het Gooi.

4. Voor het bereiken van haar doelen (voldoende en schoon drinkwater tegen een redelijke
prijs) is de provincie sterk afhankelijk van andere partijen. Dit geldt met name voor de
oppervlaktewaterwinning in Andijk vanwege de ligging aan het IJsselmeer, maar ook voor
de grondwaterwinningen in het Gooi.
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Aanbevelingen aan GS
In het rapport staan 14 aanbevelingen vermeld voor GS
1. Vergroot de bekendheid van de provinciale regelgeving voor beschermingsgebieden
door de regels actief onder de aandacht te brengen bij gemeenten, bedrijven en bewoners.
Ga na welke lessen er geleerd kunnen worden van andere provincies en trek zo mogelijk
samen op met drinkwaterbedrijven en/of andere provincies.
2. Zorg dat de door de gemeenten aangegeven begrenzingen en (verwijzingen naar) regels
voor beschermingsgebieden aansluiten op die van de provincie. Overweeg ook om bij een
eventueel verder uitstel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) hiervoor een
instructieregel op te nemen in de Omgevingsverordening. Deel de overweging met PS.

De begrenzingen en (verwijzingen naar) regels voor beschermingsgebieden zijn niet altijd
goed In gemeentelijke bestemmingsplannen opgenomen. Hierdoor kan er onduidelijkheid
ontstaan over de begrenzing en regels in de beschermingsgebieden. Met de komst van het
DSO worden begrenzingen en (verwijzingen naar) regels van zowel de gemeenten als
provincie op dezelfde plek zichtbaar. Over de inwerkingtreding en precieze uitvoering van
het DSO bestaat nog onzekerheid. Indien gemeenten de begrenzingen en (verwijzingen
naar) regels niet in hun eigen plannen overnemen dan is het nog belangrijker dat er bij die
gemeenten aandacht komt voor de provinciale regelgeving.
3. Pas de begrenzing van het grondwaterbeschermingsgebied in Loosdrecht aan zodra de
vergunning voor deze winning is aangepast. Communiceer hierover richting gemeenten,
bedrijven en bewoners.

Na de overgang van de winning in Loosdrecht van de provincie Utrecht naar de provincie
Noord-Holland in 2002 is het beschermingsniveau nooit gelijkgetrokken met het niveau
van de andere winningen. Omdat de hoeveelheid water dat gewonnen wordt in Loosdrecht
sterk is teruggebracht is dit punt minder actueel geworden. Het herberekenen en
aanpassen van de grenzen dient (na aanpassing van de vergunning) echter nog wel plaats
te vinden, omdat voor initiatiefnemers in deze gebieden helder moet zijn welke regels in
welk gebied gelden.
4. Overweeg om net zoals de provincie Utrecht onderzoek te doen naar de risico’s van
grondwater in het deel van het intrekgebied dat buiten het beschermingsgebied ligt. Deel
de overweging met PS.

In de Omgevingsverordening zijn geen regels opgenomen ter bescherming van het
intrekgebied buiten het grondwater-beschermingsgebied. Over de Utrechtse
grondwaterwinningen is aangegeven dat een groot deel van het gewonnen water uit dit
deel van het intrekgebied kan komen. Eventuele verontreinigingen kunnen (op termijn) van
invloed zijn op de kwaliteit van het gewonnen water.
5. Overweeg om de ontheffingsmogelijkheden voor de grondwaterbeschermingsgebieden
verder te specificeren. Deel de overweging met PS.

De provincie heeft er bewust voor gekozen om het begrip ‘groot openbaar belang’ niet te
definiëren, omdat het per geval en per locatie kan verschillen of een project of
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ontwikkeling als groot openbaar belang kan worden aangemerkt. Volgens geïnterviewden
is het een zorgpunt dat de voorwaarden waaronder een ontheffing in
grondwaterbeschermingsgebieden verleend kan worden niet voldoende zijn ingekaderd.
Rol en organisatie

6. Verken op welke gebieden de provincie meer kan bijdragen aan de
beschermingsmaatregelen die andere partijen nemen en aan het tegengaan van
verontreinigingen waar andere partijen verantwoordelijk voor zijn. Deel de uitkomsten met
PS en geef aan welke acties uitgevoerd worden.
7. Ga na hoe de samenwerking met de drinkwaterbedrijven verder kan worden
geïntensiveerd en geef hier in overleg met de drinkwaterbedrijven vorm aan.

De drinkwaterbedrijven en de provincie weten elkaar te vinden, maar de
drinkwaterbedrijven geven aan dat het overleg frequenter kan en er behoefte is aan meer
samenwerking.
8. Zorg voor voldoende ambtelijke capaciteit voor het behartigen van het drinkwaterbelang
en vergroot intern de bekendheid van de zorgplicht drinkwater en de regelgeving voor
beschermingsgebieden.

Het blijven uitvoeren (en verbeteren) van bestaande maatregelen en het opstarten van
nieuwe maatregelen vraagt de inzet van voldoende ambtelijke capaciteit. In een van de
gesprekken is aangegeven dat de provincie relatief weinig capaciteit heeft in vergelijking
met bijvoorbeeld de provincie Utrecht. Door meer interne kennisdeling krijgen ook
degenen die niet dagelijks met de bescherming van drinkwaterbronnen bezig zijn de
zorgplicht beter in beeld.
Gebiedsaanpak

9. Actualiseer de gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma’s. Ga daarbij na welke lessen
geleerd kunnen worden van de actualisaties in andere provincies. Ga in de geactualiseerde
dossiers ook in op de waterkwantiteit en de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor

De gebiedsdossiers dateren van 2013-2014 en meerdere betrokken partners geven aan
dat de dossiers verouderd zijn en dat de provincie haar regierol bij het actualiseren van de
gebiedsdossiers niet oppakt. De Stuurgroep Water adviseert de gebiedsdossiers zes
jaarlijks te actualiseren. Maatregelen in de uitvoeringprogramma’s baseren zich op de
problemen en risico’s die in de gebiedsdossiers naar voren komen.
10. Organiseer structureel gebiedsgesprekken. Zorg daarbij dat de vertegenwoordigers van
de betrokken partijen vanuit verschillende relevante expertises aan tafel zitten.

Gebiedsgesprekken tussen de provincie, het drinkwaterbedrijf en de gemeente waar onder
andere de status van ruimtelijke ontwikkelingen wordt besproken vinden niet structureel
plaats. De gebiedsgesprekken zijn de afgelopen vier jaar niet gehouden.
11. Bewaak de voortgang van de maatregelen uit de uitvoeringsprogramma’s en
communiceer hierover richting de betrokken partijen.

VTH
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12. Ga met de OD NZKG in gesprek over mogelijke verbeteringen van het toezicht en de
handhaving in de beschermingsgebieden. Bespreek ook welke gevolgen dit heeft voor de
benodigde capaciteit van de OD NZKG. Deel de uitkomsten met PS en geef aan welke acties
uitgevoerd worden.
13. Volg de aandachtspunten die uit de gebiedsschouwen komen op en communiceer over
de voortgang richting de betrokken partijen.

Uit de door de OD NZKG uitgevoerde gebiedsschouwen zijn meerdere aandachtspunten
gekomen. De opvolging van de aandachtspunten wordt niet systematisch bijgehouden.
Beleid

14. Omschrijf in de beleidsdocumenten wat verstaan wordt onder een ‘redelijke’ en ‘goede’
drinkwaterprijs. Of overweeg om de drinkwaterprijs niet op te nemen als doelstelling.

De termen redelijke en goede drinkwaterprijs zijn in het beleid opgenomen bij de doelen
en ambities, echter is niet nader toegelicht wat hieronder wordt verstaan. De
drinkwaterprijs is sterk afhankelijk van andere partijen en de provincie heeft daar weinig
invloed op.
3. Reactie Gedeputeerde Staten
Voor de volledige reactie van GS zie pagina 16 t/m 23 van het rapport.
Reactie Gedeputeerde Staten per aanbeveling:

Regelgeving

1. Vergroot de bekendheid van de provinciale regelgeving voor beschermingsgebieden
door de regels actief onder de aandacht te brengen bij gemeenten, bedrijven en bewoners.
Ga na welke lessen er geleerd kunnen worden van andere provincies en trek zo mogelijk
samen op met drinkwaterbedrijven en/of andere provincies.
Reactie GS
Het onderzoek van de rekenkamer heeft plaatsgevonden in een periode dat er nog sprake
was van een veelheid aan provinciale verordeningen. Een groot deel van deze
verordeningen, waaronder de Provinciale Milieuverordening waarin de regels ter
bescherming van drinkwaterbronnen zijn opgenomen, is eind 2020 opgenomen in de
Omgevingsverordening Noord-Holland 2020. Over deze verordening is uitgebreid
gecommuniceerd, met name ook naar gemeenten. Regelgeving is gebundeld en in
kaartlagen integraal zichtbaar gemaakt. Daarmee wordt de bekendheid van gebieden en
regels vergroot. Specifiek gericht op burgers en bedrijven is bebording rond
grondwaterbeschermingsgebieden aangebracht waar dit ontbrak. Hierover is
gecommuniceerd in lokale media. Indien in de toekomst blijkt dat elementen uit de
omgevingsverordening onvoldoende bekend zijn dan zullen wij bepalen of extra
initiatieven nodig zijn. In het geval van grondwaterbescherming voor
drinkwatervoorziening doen wij dit in nauw overleg met omgevingsdienst en
5
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drinkwaterbedrijven. Zo mogelijk kan daarbij ook worden opgetrokken met andere
provincies, IPO en VEWIN.
2. Zorg dat de door de gemeenten aangegeven begrenzingen en (verwijzingen naar) regels
voor beschermingsgebieden aansluiten op die van de provincie. Overweeg ook om bij een
eventueel verder uitstel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) hiervoor een
instructieregel op te nemen in de Omgevingsverordening. Deel de overweging met PS.

Reactie GS
De aanwijzing van de grondwaterbeschermingsgebieden en het stellen van regels gebeurt
in de Omgevingsverordening. Als uitgangspunt voor deze verordening geldt dat regels niet
dubbel worden gesteld. Als in de omgevingsverordening iets is vastgelegd geldt het voor
iedereen en worden anderen, in dit geval de gemeenten, niet verplicht gesteld dit over te
nemen. Naast dat dit niet nodig is, is het ook onwenselijk. Het vaststellen van regels
verloopt namelijk niet gelijktijdig omdat bijvoorbeeld het wijzigen van een
omgevingsverordening en het wijzigen van een bestemmingsplan een eigen dynamiek
hebben. Er kunnen ongewenste afwijkingen ontstaan.
3. Pas de begrenzing van het grondwaterbeschermingsgebied in Loosdrecht aan zodra de
vergunning voor deze winning is aangepast. Communiceer hierover richting gemeenten,
bedrijven en bewoners.
Reactie GS

In overleg met het drinkwaterbedrijf is geconcludeerd dat de huidige bescherming

adequaat is. Zodra de vergunning is gewijzigd zal de begrenzing indien nodig worden

aangepast. Dit zal overigens nog circa 5 jaar duren omdat eerst vervangende capaciteit
moet worden gerealiseerd.

4. Overweeg om net zoals de provincie Utrecht onderzoek te doen naar de risico’s van

grondwater in het deel van het intrekgebied dat buiten het beschermingsgebied ligt. Deel
de overweging met PS.
Reactie GS

Voor de duingebieden geldt dat de intrekgebieden binnen het beschermingsgebied vallen.
De beschermingsgebieden zijn zelfs groter dan de intrekgebieden. Een deel van het water

uit de duinen stroomt niet naar de winningen maar naar de duinrand. De ruime begrenzing
hangt samen met de eigendomssituatie en geeft ruimte voor optimalisatie van winning in
het gebied, bijvoorbeeld aanleg van extra diepinfiltratiemiddelen. In het Gooi zijn de

intrekgebieden wel groter dan de beschermingsgebieden. Buiten de beschermingsgebieden
is in deze regio volop aandacht voor risico’s en risicobeheersing. Dit gebeurt via het GBG
programma. De aanbeveling van de rekenkamer is feitelijk al opgevolgd.
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5. Overweeg om de ontheffingsmogelijkheden voor de grondwaterbeschermingsgebieden
verder te specificeren. Deel de overweging met PS.
Reactie GS

In een aparte paragraaf in de omgevingsverordening wordt invulling gegeven aan het
begrip groot openbaar belang. Het belang moet naar aard en omvang voldoende

zwaarwegend zijn. Dit betekent dat het in ieder geval moet gaan om een algemeen belang
en dus niet om een puur particulier of individueel belang. Daarnaast gelden nog twee

andere criteria, namelijk er is geen alternatief en risico’s zijn verwaarloosbaar. Of zich ooit
een situatie voordoet die aan alle drie de eisen voldoet moet nog blijken, maar als dat het
geval is kan een ontheffingsverzoek redelijkerwijs niet worden geweigerd. Een nadere

specificatie is voor deze unieke situatie op voorhand niet mogelijk. Het betreft incidenteel
maatwerk.

Rol en organisatie

6. Verken op welke gebieden de provincie meer kan bijdragen aan de

beschermingsmaatregelen die andere partijen nemen en aan het tegengaan van

verontreinigingen waar andere partijen verantwoordelijk voor zijn. Deel de uitkomsten met
PS en geef aan welke acties uitgevoerd worden.
Reactie GS

In het ontwerp Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 hebben wij

opgenomen dat wij de gebiedsdossiers zullen evalueren en actualiseren. In deze dossiers
worden risico’s en maatregelen in beeld gebracht. Wij zullen de verkenning binnen dit
kader uitvoeren.

7. Ga na hoe de samenwerking met de drinkwaterbedrijven verder kan worden
geïntensiveerd en geef hier in overleg met de drinkwaterbedrijven vorm aan.
Reactie GS

Wij zullen in overleg met de drinkwaterbedrijven bepalen op welke punten intensivering
nodig is en hoe dit vorm kan worden gegeven.

8. Zorg voor voldoende ambtelijke capaciteit voor het behartigen van het drinkwaterbelang
en vergroot intern de bekendheid van de zorgplicht drinkwater en de regelgeving voor
beschermingsgebieden.
Reactie GS

Wij onderschrijven de suggestie niet dat de zorgplicht voor drinkwater en de regelgeving in
de provinciale organisatie onvoldoende bekend zijn. Dat het beeld bestaat dat er in NoordHolland relatief weinig ambtelijke capaciteit aanwezig is kan te maken hebben met het feit

dat de zorg grotendeels is ingebed in bredere programma’s, zoals GBG, en niet op zichzelf
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staat. Wij hebben geen indicaties van maatregelen die moeten worden verbeterd of van

nieuwe risico’s waar maatregelen nodig zijn. Wij zullen dit verder toetsen bij evaluatie en
actualisatie van de gebiedsdossiers en de benodigde capaciteit dan opnieuw bepalen.
Gebiedsaanpak
9. Actualiseer de gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma’s. Ga daarbij na welke lessen
geleerd kunnen worden van de actualisaties in andere provincies. Ga in de geactualiseerde
dossiers ook in op de waterkwantiteit en de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor
drinkwaterbronnen.
Reactie GS

Wij hebben in ons ontwerp regionaal waterprogramma opgenomen dat wij de

gebiedsdossiers zullen evalueren en actualiseren. Het waterkwantiteitsvraagstuk is hiervan
geen onderdeel, de doelen van de Kaderrichtlijn Water (geen toename van de

zuiveringsinspanning) uiteraard wel. Voor wat betreft het waterkwantiteitsvraagstuk

verwijzen eveneens naar ons ontwerp regionaal waterprogramma waarin is opgenomen dat
wij participeren in onderzoek naar nieuwe winplaatsen. Met betrekking tot het advies van

de Stuurgroep Water om elke zes jaar de gebiedsdossiers te actualiseren verwijzen wij naar
onze reactie op de tweede conclusie in het rapport en naar aanbeveling 8.

10. Organiseer structureel gebiedsgesprekken. Zorg daarbij dat de vertegenwoordigers van
de betrokken partijen vanuit verschillende relevante expertises aan tafel zitten.
Reactie GS

Wij zullen dit doen, te beginnen met de genoemde evaluatie van de huidige

gebiedsdossiers. Wij zullen de frequentie van de overleggen met betrokken partijen
bepalen. Vanwege de raakvlakken met andere beleidsvelden (met name ruimtelijke

ontwikkeling en milieu) zullen wij aansluiting zoeken bij bestaande overlegstructuren zoals
bij het programma GBG. Op deze manier willen wij conform wensen van geïnterviewden
samenhang aanbrengen tussen preventie, sanering en beheersing van verontreiniging.
11. Bewaak de voortgang van de maatregelen uit de uitvoeringsprogramma’s en
communiceer hierover richting de betrokken partijen.
Reactie GS

In onze reactie op conclusie 2 hebben wij aangegeven dat alle maatregelen zijn uitgevoerd
of in uitvoering zijn. In de hiervoor genoemde gebiedsgesprekken zullen wij de voortgang
bespreken.
VTH

12. Ga met de OD NZKG in gesprek over mogelijke verbeteringen van het toezicht en de

handhaving in de beschermingsgebieden. Bespreek ook welke gevolgen dit heeft voor de
8
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benodigde capaciteit van de OD NZKG. Deel de uitkomsten met PS en geef aan welke acties
uitgevoerd worden.
Reactie GS

Wij nemen de aanbeveling over. Binnen de OD NZKG is een ‘Uniform Uitvoeringsniveau’
vastgesteld. Een van de uitgangspunten hierbij is het Risico en Informatie Gestuurd

Werken. Dit betekent dat de inzet van de OD NZKG grotendeels wordt bepaald door
analyses van informatie (ofwel signalen) uit het werkveld. Zie ook volgend punt.

13. Volg de aandachtspunten die uit de gebiedsschouwen komen op en communiceer over
de voortgang richting de betrokken partijen.
Reactie GS

Wij zullen de aanbevelingen uit de gebiedsschouwen betrekken in het hiervoor genoemde

‘Uniforme Uitvoeringsniveau’. In plaats van eens in de drie jaar een aparte schouw voor één
onderwerp uit te voeren willen wij door goede informatie uitwisseling continue de situatie
volgen. Op deze manier kunnen ongewenste situaties worden voorkomen en kan indien
nodig tijdig worden ingegrepen.
Beleid

14. Omschrijf in de beleidsdocumenten wat verstaan wordt onder een ‘redelijke’ en ‘goede’
drinkwaterprijs. Of overweeg om de drinkwaterprijs niet op te nemen als doelstelling.
Reactie GS

Wij kunnen een redelijke drinkwaterprijs niet precies kwantificeren. Dit betekent niet dat
een dergelijk kwalitatief doel geen betekenis heeft. Aan het kwalitatieve doel zijn onze
eigen inspanningen verbonden, zoals een goede bescherming, uitvoering van het

programma Gebiedsgericht Beheer het Gooi en participatie in de ontwikkeling van nieuwe
winplaatsen.
4. Voorstel
De aanbevelingen gericht aan Gedeputeerde Staten, van de Randstedelijke Rekenkamer bij
het rapport ‘Bron van bescherming’ zijn, geherformuleerd als besluitpunten, opgenomen in
het ontwerpbesluit.
Het college van Gedeputeerde Staten geeft aan hoe zij opvolging willen geven aan de

aanbevelingen. De Rekenkamer reageert hierop in het nawoord en brengt daar enkele
aspecten onder de aandacht, die relevant zijn voor PS (zie blz. 24 van het rapport).

De commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid heeft in haar vergadering van 30 augustus

2021 het rapport besproken en adviseert aan PS te besluiten overeenkomstig het bijgaande
ontwerpbesluit.
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ir N.M. Van der Waart, voorzitter Statencommissie Natuur, Landbouw & Gezondheid

S.H Neeskens , griffier Statencommissie Natuur, Landbouw & Gezondheid
Ontwerpbesluit

Nr.
Provinciale Staten van Noord-Holland;
-

gelezen de voordracht van de Statencommissie Natuur, Landbouw & Gezondheid

-

gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Bron van
bescherming”

-

gelet op de bespreking en het advies van de commissie Natuur, Landbouw &
Gezondheid van 30 augustus 2021;

van 30 augustus 2021,

besluiten:
GS te verzoeken
1

de bekendheid te vergroten van de provinciale regelgeving voor

beschermingsgebieden door de regels actief onder de aandacht te brengen bij

gemeenten, bedrijven en bewoners. En na te gaan welke lessen er geleerd kunnen
worden van andere provincies en trek zo mogelijk samen op met
2

drinkwaterbedrijven en/of andere provincies.

om te zorgen dat de door de gemeenten aangegeven begrenzingen en

(verwijzingen naar) regels voor beschermingsgebieden aansluiten op die van de

provincie. En te overwegen om ook bij een eventueel verder uitstel van het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO) hiervoor een instructieregel op te nemen in de
3

Omgevingsverordening. Deel de overweging met PS.

de begrenzing van het grondwaterbeschermingsgebied in Loosdrecht aan te passen
zodra de vergunning voor deze winning is aangepast. En te communiceren hierover
richting gemeenten, bedrijven en bewoners.
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4

5

6

om te overwegen om net zoals de provincie Utrecht onderzoek te doen naar de
risico’s van grondwater in het deel van het intrekgebied dat buiten het
beschermingsgebied ligt. En deze overweging te delen met PS.
te overwegen om de ontheffingsmogelijkheden voor de

grondwaterbeschermingsgebieden verder te specificeren. En deze overweging te
delen met PS.

om te verkennen op welke gebieden de provincie meer kan bijdragen aan de

beschermingsmaatregelen die andere partijen nemen en aan het tegengaan van
verontreinigingen waar andere partijen verantwoordelijk voor zijn. En deze

7
8

9

uitkomsten te delen met PS en aan te geven welke acties uitgevoerd worden.

na te gaan hoe de samenwerking met de drinkwaterbedrijven verder kan worden
geïntensiveerd en geef hier in overleg met de drinkwaterbedrijven vorm aan.

om te zorgen voor voldoende ambtelijke capaciteit voor het behartigen van het
drinkwaterbelang en intern de bekendheid te vergroten van de zorgplicht
drinkwater en de regelgeving voor beschermingsgebieden.

om de gebiedsdossiers en uitvoeringsprogramma’s te actualiseren. En daarbij na te

gaan welke lessen geleerd kunnen worden van de actualisaties in andere provincies.
Ga in de geactualiseerde dossiers ook in op de waterkwantiteit en de doelen van de
Kaderrichtlijn Water voor drinkwaterbronnen.

10 om structureel gebiedsgesprekken te organiseren. Zorg daarbij dat de

vertegenwoordigers van de betrokken partijen vanuit verschillende relevante
expertises aan tafel zitten.

11 om de voortgang van de maatregelen uit de uitvoeringsprogramma’s te bewaken en
te communiceren hierover richting de betrokken partijen.

12 om met de OD NZKG in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen van het
toezicht en de handhaving in de beschermingsgebieden. Bespreek ook welke

gevolgen dit heeft voor de benodigde capaciteit van de OD NZKG. En hierbij de
uitkomsten met PS te delen en aan te geven welke acties uitgevoerd worden.

13 om de aandachtspunten die uit de gebiedsschouwen komen op te volgen en te
communiceren over de voortgang richting de betrokken partijen.

14 om in de beleidsdocumenten te omschrijven wat verstaan wordt onder een

‘redelijke’ en ‘goede’ drinkwaterprijs. Of te overwegen om de drinkwaterprijs niet
op te nemen als doelstelling.

Haarlem, 13 september 2021
Provinciale Staten voornoemd,
, voorzitter

11

2021

, statengriffier
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