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Aan:
de heer F.P. Duut
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 18 november 2015
Ons kenme rk 47 I 3.41 201 5004394
Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake watercontrole lozingswater door bedrijven

Geachte heer Duut,
ln uw brief d.d. 6 oktober 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over controle van het
lozingswater door bedrijven. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1
ls de provincie zich bewust van haar controlerende taak?
Antwoord

1

Ja.

Sinds 22 december 2009 is de wetgeving zodanig gewijzigd dat de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaak voor de zogenaamde AMvBinrichtingen (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) is overgegaan van de
waterschappen naar het bevoegd gezag van de Wet milieubeheer. Deze regeling maakt sinds 2010 deel uit van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Het is van belang om voor wat betreft controles van lozing van water onderscheid te maken in lozingen op het riool, zogenaamde indirecte lozingen, en
lozingen op het opperulaktewater, de directe lozingen.
Het toezicht op lozen van afualwater op de riolering is in principe een taak van
de gemeente. ln sommige gevallen ligt deze bevoegdheid bij de provincie,
namelijk voor de bedrijven waarvan de provincie in het kader van vergunningverlening bevoegd gezag is. Deels ligt de taak ook bij de waterschappen.
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ln Drenthe is de vergunningverlenings- en toezichtstaak voor wat betreft indirecte lozingen (indien bevoegd gezag bij gemeente of provincie) neergelegd
bijde RUD Drenthe. De opdrachtgevers van de RUD Drenthe stelden via de
probleemanalyse de Drentse prioriteiten vast. lndirecte lozingen kregen geen
extra prioriteit. Dit betekent dat geen themagerichte werkzaamheden met betrekking tot dit aspect worden verricht. ln het kader van de integrale controles
vindt controle op indirecte lozlngen plaats.
Daarbij geldt dat de zuidelijke waterschappen Vechtstromen en Reesf en
Wieden in hun beheersgebied de RUD Drenthe adviseren in het kader van de
vergunningen en het toezicht. Zij doen ook eventuele bemonstering en laboratoriumanalyse van afualwater of slib. ln het beheersgebied van de noordelijke
waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's doet de RUD Drenthe zelf
de vergunningverlenings- en toezichtstaak. Het waterschap kan echter in het
belang van bescherming van de rioolwaterzuivering ook toezicht uitoefenen bij
bedrijven. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen door wie zij eventuele
water- of slibmonsters laat beoordelen. Er is geen sprake van'gedwongen
nering' bij een provinciaal laboratorium.
Het toezicht op de lozingen op het oppervlaktewater is conform de wetgeving
een taak van de waterschappen. Ook hier geldt dat afhankelijk van de aangetroffen situatie de afweging wordt gemaakt of onderzoek naar de kwaliteit van
water of slib in een laboratorium noodzakelijk is.

Vraag2
Zo nee, bent u bereid dit onverwijld te herstellen?
Antwoord 2
Niet van toepassing. Zie het antwoord op de eerste vraag.

Vraaq 3

Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3
Niet van foepassrng. Zie het antwoord op de eerste vraag.

Vraaq 4
Zo ja, hoe en op welke termijn gaat u deze situatie herstellen?

Antwoord 4
Niet van úoepassrng. Zie het antwoord op de eerste vraag.

Hoogachtend,
Staten van Drenthe,
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Assen, 6 oktober 2015
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO watercontrole lozingswater door bedrijven

Geachte heer Tichelaar,
Twee jaar geleden is de Waterwet aangepast. Eén van de gevolgen van deze aanpassing is
dat de handhaving van vergunningen voor lozingswater door bedrijven, is overgegaan van
het waterschap naar gemeenten en provincies. Dit betekent dat het laboratorium van het
waterschap opdracht van de gemeenten en provincie Drenthe moet krijgen om lozingswater
te bemonsteren, te controleren en te rapporteren aan de opdrachtgever.
Het blijkt nu dat er in onze provincie in het geheel geen opdrachten worden gegeven voor
regelmatige bemonstering en controle van lozingswater. Dit betekent derhalve dat zowel de
Drentse gemeenten als de provincie Drenthe niet handhaven op afgegeven vergunningen.
Het behoeft uiteraard geen betoog dat dit kan leiden tot grote risico’s voor het milieu en de
gezondheid van mens en dier.
In dit verband vragen wij U:

-

Is de provincie zich bewust van haar controlerende taak
Zo nee, bent u bereid dit onverwijld te herstellen
Zo nee, waarom niet
Zo ja, hoe en op welke termijn gaat u deze situatie herstellen.

Wij danken u bij voorbaat voor de door u te nemen moeite,
Met vriendelijke groet,

Fractievoorzitter 50Plus
Frank Duut.

