
    

 
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
 
 
26 september 2022 
 
Betreft:  Schriftelijke vragen (ex art 41 Reglement van Orde) betreffende  
   leveringszekerheid drinkwater. 

 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

Op 26 september j.l. berichtten onder andere NRC Handelsblad en de NOS over een rapport 
van de Vereniging van Waterbedrijven (Vewin), waarin gewaarschuwd wordt dat als er niet 
snel maatregelen worden getroffen om water te besparen, watervervuiling tegen te gaan en 
de drinkwaterwinning uit te breiden, de leveringszekerheid van schoon drinkwater in gevaar 
komt. 

Voldoende schoon drinkwater is een primaire levensbehoefte. Volgens het rapport loopt 
echter het drinkwatersysteem in verschillende regio’s nu al tegen zijn grenzen aan. 
De waterkwaliteit verslechtert en de grote woningbouwopgave, de toenemende perioden 
van droogte én stijgende waterverbruik door bedrijven zet ook de beschikbaarheid van 
voldoende water onder druk. 
Volgens het rapport komt ook Drenthe vóór 2030 de leveringszekerheid in gevaar als er nu 
geen maatregelen worden genomen. 

De provincie is het bevoegd gezag voor vergunningverlening voor het aanboren van nieuwe 
waterbronnen. 
Waterwinningsbedrijven wijzen erop dat vergunningverlening te traag verloopt en dat de 
capaciteit niet altijd volledig benut mag worden. 
Meer waterbronnen aanleggen heeft echter ook nadelig effecten op onder andere de natuur 
en de biodiversiteit én de leefomgeving door bodemdaling, met verzakkingen tot gevolg. 

De PvdA-fractie maakt zich in toenemende mate zorgen over de beschikbaarheid van 
voldoende schoon water in de toekomst en de samenhangende problematiek met 
verdroging en bodemdaling.  

Daarom heeft de PvdA de volgende vragen aan het college van GS: 

1. Heeft u kennis genomen van het rapport van de Vewin?  

2. Zo ja, hoe beoordeelt het College de bevindingen voor de provincie Drenthe? 



 

 

3. Hoeveel ruimte is er in Drenthe om de winningscapaciteit nog uit te breiden? 

4. Wat is de doorlooptijd van vergunningverlening in Drenthe en hoe weegt de   
  provincie bij vergunningverlening de belangen tussen leveringszekerheid op langere  
  termijn en eventuele nadelige gevolgen voor de natuur en de leefomgeving? 

5. Hoe verloopt de afstemming tussen de provincies Groningen en Drenthe, het  
  waterbedrijf Groningen en de waterschappen over het verbeteren van de  
  waterkwaliteit in het Drentsche Aa-gebied om de drinkwatervoorziening van  
  Groningen te verzekeren? 

6. Kan het college aangeven of, en zo ja: hoe de leveringszekerheid van water verwerkt  
  is in de woningbouwplannen voor Drenthe?  

7. Welke maatregelen kan de provincie nemen om de vervuiling van water te stoppen? 

8. Bent u bereid om hierover zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de  
  waterbedrijven en de waterschappen om tot realistische oplossingen te komen? 

 

De fractie ziet de antwoorden op deze vragen met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de PvdA, Rudolf Bosch 


