Van
Portefeuillehouder Water
Aan
Prov inciale Staten

Betreft: Inzet OD NZKG grondwaterbescherming
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Memo

Aanleiding
Naar aanleiding van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer
‘Bron van Bescherming’ is op 5 juli 2021 de toezegging gedaan aan PS
om inzichtelijk te maken wat de financiële gevolgen zijn van eventuele
opschaling van de capaciteit van de OD NZKG voor VTH -taken in
grondwaterbeschermingsgebieden. Tijdens de commissievergadering
van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid is het verzoek om
dit inzichtelijk te (laten) maken herhaald.
Reactie OD NZKG
De OD NZKG geeft aan 5 á 6 extra fte nodig te hebben voor de ideale
en correcte invulling van alle benodigde VTH -werkzaamheden. Het gaat
dan om:
–
–
–

–
–

1 fte extra voor Regulering grondwaterbeschermingsgebieden
(GWBG) en actualisatie openbodemenergiesystemen (OBES).
2 fte extra voor toezicht GWBG informatievoorziening GWBG en
datahuishouding en projectplan optimalisatie OBES
1 fte voor ordening bodemenergie in grond en BRO. Dit is niet
altijd alleen VTH maar vraagt ook inzet van juristen of ingeval
van BRO vooral ICT.
1 fte voor de inzet van juridische zaken
1 fte voor datahuishouding en ICT-ondersteuning

Inzet OD NZKG grondwaterbescherming

2 |3

omhoog gaat, gaan de leges ook omhoog.
Afgelopen jaar is er één ontheffing GWBG onderzoek Geothermie
gerealiseerd door OD NZKG. Dit was een arbeidsintensieve klus die met
complimenten vanuit de provincie is afgehandeld. Voorlopig is dat het
enige richtlijn voor kengetal.
Naleefgedrag van burgers en boorbedrijven moeten beter als het
gaat om risico’s verontreiniging GWBG. Hierin zitten onbewuste
overtreders en gecalculeerde overtreders. Beiden verdienen hun eigen
aanpak.
Op elke aanvraag en verstrekte ontheffing GWBG zal toezicht
gehouden moeten worden of er toch niet illegaal of legaal maar

–

incorrect geboord wordt en gehandhaafd moeten worden
wanneer nodig. De reistijd kan groot zijn.
Op meldingen van calamiteit moet direct gereageerd worden

–

door toezicht. Hiervoor kan de reistijd groot zijn.
Proactieve informatievoorziening hoe correct grondwater moet
worden onttrokken uit GW BG.

-

Data-huishouding en uitwisseling op orde.
Gebiedsschouw

Bodemenergie
Aantallen aanvragen OBES nemen niet af maar eerder toe.
Vraaggestuurd werk gaat boven actualisatie. In actualisatie
begint de achterstand te groeien. Extra capaciteit is nodig voor
actualisatie. Ambtshalve actualisatie is arbeidsintensiever dan
nieuwe aanvragen. Dus kengetal is hoger.
-

Drinkwatervergunningen zijn in behandeling en vragen extra
tijd in 2022
Project Plan van Aanpak Optimalisatie Open
Bodemenergiesystemen.
Wel of niet bijdrage voor VTH op uitvoeringskader inzake beleid
Ordening Bodemenergie in de bodem (dit is vooral vertaling
provincie masterplannen naar omgevingsplannen gemeente)?
Voor de meeste gemeenten geldt: wie het eerste komt, wie het
eerste pompt.

-

Capaciteit voor Basisregistratie Ondergrond (BRO). De OD NZKG

9 september 2

Inzet OD NZKG grondwaterbescherming

3 |3

Door de provincie is kennisgenomen van de reactie van de OD NZKG. De
betreffende informatie heeft ons niet eerder via de reguliere kanalen en
P&C-cyclus bereikt. De geleverde informatie en het financiële inzicht
zijn breder dan de gestelde vraag over capaciteit en financiële gevolgen
voor grondwaterbeschermingsgebieden.
We zijn met de OD NZKG in gesprek om het financiële inzicht verder te
verscherpen en onderbouwd te krijgen. De uitkomsten hiervan worden
meegenomen in de reguliere gesprekken over de
uitvoeringsovereenkomst (UVO 2022). Deze gesprekken gaan over alle
taken die de OD NZKG namens onze provincie uitvoert. Op basis van
deze gesprekken zal een integraal voorstel worden neergelegd aan GS
waarin alle VTH-taken goed zijn onderbouwd en in samenhang zijn
afgewogen.
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