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Gedeputeerde J.N. Kuipers

Schriftelijke beantwoording vragen gesteld in commissie OGB 7 september 2022 over Eindrapport 
Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa
dinsdag 27 september 2022 09:35:58

Geachte leden,

Woensdag 7 september jl. was ik vanwege de geboorte van onze dochter afwezig bij de commissie 
Omgevingsbeleid. We hebben aangegeven op twee vragen n.a.v. de LIS schriftelijk terug te komen. Het 
gaat om de vragen n.a.v. stuk A.10 Eindrapport Uitvoeringsagenda Oppervlaktewaterwinning 
Drentsche Aa (GS-brief van 5 juli 2022). Door zowel de PvdA-fractie als de fractie van D66 zijn hierover 
vragen gesteld; de beantwoording doen we hen hierbij alsnog toekomen.

Reactie op A.10 Eindrapport Uitvoeringsagenda Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (GS-brief 
van 5 juli 2022)
Fractie PvdA, de heer R.A.A. Bosch
Het eindrapport van het UPDA stemt de PvdA-fractie niet gerust. Het aantal overschrijdingen van de 
concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het drinkwaterwingebied Drentsche Aa is in 2021 zelfs 
sterk gestegen
Conclusie 7 (p. 31) geeft aan dat het belangrijk is om meer aandacht te schenken aan ruimtelijke 
inrichting van het gebied.
- Op welke wijze wil het College deze aanbeveling meenemen in de aangekondigde visie op de 
toekomst?

Antwoord:
Binnenkort wordt een Commissie geformeerd met de opdracht om een Inhoudelijke analyse te 
verrichten naar maatregelen die nodig zijn om binnen de beschikbare termijn de kwaliteits- en 
kwantiteitsdoelen te realiseren. Daarnaast dient te worden onderzocht welke (juridische) 
instrumenten hiervoor in te zetten zijn. Hierbij zal nadrukkelijk een koppeling gemaakt worden met het 
NPLG. De opdrachtformulering aan deze Commissie vindt momenteel plaats in nauw overleg met de 
UPDA-partners; Waterschap Hunze & Aa’s en Waterbedrijf Groningen.
Het RO-spoor wordt in de uitwerking van de mogelijke instrumenten nadrukkelijk meegenomen. 
Momenteel zijn in het gebied spuitvrije zones opgenomen, om te voorkomen dat door verwaaiing van 
spuitmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen in de beek komen. Daarnaast geldt een innameverbod 
voor het vullen van spuitmachines. Momenteel loopt met agrariërs in het gebied nog een UPDA-
project om afspoeling vanaf het perceel te verminderen. Daarnaast wordt door waterbedrijf en 
waterschap nog intensief gemeten (monitoring) in de beek om een vinger aan de pols te houden.

Fractie D66, mw. A.M. Kleine Deters
D66 vindt de uitkomsten erg verontrustend, het drinkwater wordt ernstig bedreigd. Goed dat er een 
externe commissie van deskundigen komt echter op korte termijn heeft GS ook mogelijkheden om bij 
te sturen (meermaals ingebracht door inspreker de heer Bernard Hanskamp).
- Welke acties gaat GS op korte termijn uitvoeren?

Antwoord:
Wij hebben geconstateerd dat de UPDA-maatregelen onvoldoende hebben geholpen en dat een








andere aanpak nodig is. De externe commissie van deskundigen zal ons adviseren over maatregelen
die een plek kunnen krijgen in o.a. het NPLG en de nieuwe Omgevingsvisie als het gaat om ruimtelijk
beleid. In de tussenliggende periode bekijken we of een aantal effectief gebleken maatregelen uit het
UPDA kan worden voortgezet (overbrugging) i.o.m. het waterschap en waterbedrijf. Zie verder
voorgaande vraag.

Met vriendelijke groet,

Hans Kuipers
Gedeputeerde
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Hans Kuipers
Gedeputeerde
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