
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
 
Assen, 10 mei 2022  
Ons kenmerk 17/5.1/2022000638 
Behandeld door team Water, Bodem en Milieu   
Onderwerp: Openbaarmaking dashboard actuele grondwaterstanden 
Status: Ter informatie
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
In de droge jaren 2018 tot en met 2020 is gebleken dat actuele informatie over 
de grondwaterstanden van grote waarde is. Op die manier zijn wij namelijk in 
staat om snel een eerste inzicht te krijgen in de droogteproblematiek, hetgeen 
belangrijke input levert in het regionale en landelijke droogte overleg. 
 
Om een duidelijk en provinciebreed beeld te kunnen krijgen van de actuele 
grondwaterstanden, hebben wij 23 meetpunten geselecteerd die kenmerkend 
zijn voor diverse vormen van bodemopbouw en landgebruik in Drenthe en deze 
uitgerust met telemetrie. Vervolgens hebben wij deze gegevens toegankelijk  
gemaakt via een dashboard.  
 
Uit vragen en verzoeken blijkt dat een breder publiek geïnteresseerd is in deze 
actuele grondwaterstandsgegevens. Daarom hebben wij het dashboard al- 
gemeen toegankelijk gemaakt via de website van de provincie Drenthe. Op die  
manier komen wij tegemoet aan bovenstaande wens en voorzien wij onze  
partners en inwoners bovendien actief van deze informatie.  
 
Link naar het dashboard: https://publiek.grondwater.jeng.io/?secret=yes 
 
Achtergrond 
In het Regionaal Waterprogramma staat dat het beheer en onderhoud van de 
provinciale grondwatermeetnetten essentieel is voor het sluiten van de beleids-
cyclus op het gebied van water en natuur en het voldoen aan de wettelijke ver-
plichtingen vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW).  
 
  

https://publiek.grondwater.jeng.io/?secret=yes


2 
 

 

De toestand van het grondwatersysteem, zowel kwantitatief als kwalitatief,  
meten wij in het primaire grondwatermeetnet en het grondwaterkwaliteits-
meetnet. De toestand van de Natura 2000-gebieden wordt specifiek gemonitord 
met het verdrogingsmeetnet. De hydrologische condities zijn van essentieel  
belang voor de doelen van Natura 2000-gebieden.  
 
De kennis die wij op deze manier opdoen delen wij door samen te werken in  
onderzoeken en het gebruik van modellen. Verder ontsluiten wij onze kennis  
onder andere via internet en het organiseren van bijeenkomsten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 
 


