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Schriftelijke vragen over het massaal verzakken van huizen, 
infrastructuur e.d. door het laag houden van de 
grondwaterstand

Geachte mevrouw Voerman,

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over bovengenoemd onderwerp, zoals u die ons heeft gesteld 
in uw brief van 9 april 2019.

1. Is het college op de hoogte van de bevindingen van het KCAF en het onderzoek van het 
televisieprogramma de Monitor? Zo ja, is dit voor het college ook een ‘wake-up call’ geweest? 
Graag een toelichting.

Wij zijn bekend met de problematiek van bodemdaling in relatie tot de grondwaterstand. Veenoxidatie heeft 
reeds onze aandacht.

2. Kunt u aangeven hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn tussen Rijk, 
provincie, waterschappen en gemeenten inzake schades door laag waterpeil?

De waterschappen zijn primair verantwoordelijk voor het waterbeheer. Ze hebben de zorgplicht voor het 
waterkwantiteits- en het waterkwaliteitsbeheer, inclusief het ondiepe grondwater (freatisch grondwater). De 
provincie heeft de zorgplicht voor het diepe grondwater. In het stedelijk gebied zijn de gemeenten 
verantwoordelijk voor de ontwatering van het gebied (zorg voor droge voeten). De waterschappen zijn 
daarentegen weer verantwoordelijk voor voldoende afwatering van het overtollige water uit het stedelijk gebied. 
In de provincie Groningen is het Rijk waterbeheerder van het buiten water.

3. Voorkomen is beter dan genezen. Bent u het met ons eens dat de huidige maatregelen en 
projecten op het gebied van bodemverzakking en veenoxidatie niet voldoende zijn, en dat er 
versneld maatregelen getroffen moeten worden nu de omvang van de problemen zo duidelijk aan 
het licht is gekomen? Zo Ja, op welke wijze kunt u deze urgentie op korte termijn omzetten in 
praktische maatregelen? Zo nee, waarom niet?

De beantwoording van deze vragen worden meegenomen in het plan van aanpak voor de veengebieden, dat op 
grond van motie 475 aan uw Staten wordt voorgelegd.
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4. Op 7 maart j.l. berichtte het Dagblad van het Noorden over een strop van 20 miljoen euro voor de 
gemeente Oldambt wegens het verzakken van wegen. Bent u bereid om op korte termijn te 
onderzoeken in hoeverre door verzakking problemen zijn te verwachten of reeds zijn opgetreden 
ten aanzien van infrastructuur, nutsvoorzieningen, leidingen en funderingen in de rest van de 
provincie en wat de kosten zijn voor eventueel herstel?

Dit is niet primair onze verantwoordelijkheid, maar ligt bij degene die de infrastructuur in beheer heeft.
Alleen indien provinciale eigendommen in het geding zijn, zullen wij onderzoek doen naar de oorzaken van 
verzakkingen. T.a.v. de problematiek door droogte is in het Verkeer- en vervoerberaad begin dit jaar 
afgesproken dat wij de problematiek m.b.t. langdurige droogte en verzakking/beschadiging van wegen, gaan 
inbrengen in (onze) innovatieateliers om samen met marktpartijen te kijken wat er voor kennis over dit 
onderwerp bekend is en wat wegbeheerders hier aan zouden kunnen doen.

5. Het huidige systeem van drainage ten behoeve van de landbouw leidt in de komende 30 Jaar tot 
hogere maatschappelijke kosten dan de landbouwbaten.
a. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dit systeem niet langer houdbaar is en dat er 
moet worden uitgegaan van het principe ‘gebruik volgt peil’ in plaats van ‘peil volgt gebruik’? 
Graag een gemotiveerd antwoord.

De maatschappelijke gevolgen van het loslaten van het principe 'peil volgt functie' zijn dusdanig groot dat deze 
vraag niet met een simpel ja of nee te beantwoorden is. De veranderingen van het klimaat en de gevolgen 
daarvan zullen leiden tot grote vraagstukken, zeker als het gaat om de inrichting van onze watersystemen. Het 
principe dat het watersysteem leidend zou moeten zijn in plaats van volgend is daar onderdeel van. De 
komende collegeperiode zal dit nader uitgewerkt worden.

b. De komende weken wordt erbij de waterschappen een besluit genomen over het principe ‘peil 
volgt gebruik’ voor de komende vier Jaar. Bent u bereid er bij Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest 
op aan te dringen dat tenminste in de veengebieden ‘peil volgt gebruik’ niet langer wordt 
toegepast? Zo nee, waarom niet?

De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's hanteren het 'standstill principe' in de veengebieden. 
D.w.z. dat de waterstanden in die gebieden niet meer lager ingesteld zullen worden, totdat er een 
uitgekristalliseerde oplossingsrichting gevonden is die kan rekenen op voldoende draagvlak. In de Groningse 
veengebieden wordt momenteel dus geen 'peil volgt functie' toegepast. Waterschappen en provincie werken 
samen aan de oplossingsrichtingen.

6. a. Is het bij het college bekend in welke mate veenoxidatie en bodemdaling bijdragen aan de 
(slechte) waterkwaliteit in de provincie Groningen, en kunt u ons hierover informeren? Zo nee, 
waarom is dit niet onderzocht en bent u bereid dit alsnog in gang te zetten?

De verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen voor de waterkwaliteit ligt primair bij de 
waterschappen. Toezicht hierop vindt plaats via het spoor van de Kaderrichtlijn water en het onder vraag 3 
genoemde plan van aanpak. Mochten de vastgestelde kwaliteitsdoelen door veenoxidatie niet gerealiseerd 
dreigen te worden, zullen door de waterschappen mogelijk aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

b. Wordt er op dit moment op enigerlei wijze rekening gehouden met de extra uitspoeling bij 
extreme droogte? Zo nee, waarom niet? Zo Ja, welke extra maatregelen zijn dan in plaats om de 
waterkwaliteit te bewaken, en zijn deze volgens u afdoende?

Zie het antwoord op vraag 6.a.

c. Heeft u over het verband tussen bodemdaling en verhoogde uitspoeling overleg gehad met de 
waterschappen? Zo Ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

De invloed van veenoxidatie op de waterkwaliteit wordt meegenomen bij het zoeken naar oplossingsrichtingen 
voor de veenproblematiek.



7. Veenoxidatie leidt tot evenveel CO^ uitstoot als de uitstoot van 25% van alle auto’s In Nederland 
vil. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat ook vanuit klimaatoogpunt er grote noodzaak 
bestaat om veenoxidatie versneld te stoppen? Zo Ja, welke maatregelen bent u voornemens fe 
treffen? Zo nee, waarom acht u geen extra maatregelen nodig?

Wij zijn er van bewust dat er bij veenoxidatie CO2 vrijkomt. Zie verder het antwoord op vraag 3.

8. Is het college bekend met Paludicultuur? Deze landbouw is geschikt voor gebieden met een hoge 
grondwaterstand zoals veengebieden. Hier kunnen gewassen als wilde rijst en lisdodde worden 
verbouwd. Zo ja, ziet u mogelijkheden om deze vorm van landbouw te stimuleren in de provincie 
Groningen? En op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn bekend met Paludicultuur. Het is één van de oplossingsrichtingen die onderzocht zal worden bij het
adresseren van de veenproblematiek.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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