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PvdA-CDA-D66 - schriftelijke vragen betreffende het schoner 
en veiliger maken van het provinciale oppervlaktewater 

Geachte heren Engelkens, Staren Kamminga,, 

Naar aanleiding van uw met bovengenoemde brief gestelde vragen namens de Statenfracties van PvdA, 
•66 en CDA berichten wij u het volgende. 

1. Hoe en op welke manier heeft het college tot nu toe uitvoering gegeven aan de toezegging aan de 
Staten, om nog meer prioriteit te geven aan schoon en veilig provinciaal oppervlaktewater? 

Sinds april 2016 is gedeputeerde Staghouwer voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van de 
stroomgebieden Rijn-Noord en Nedereems. Op deze manier kan de provincie meer sturing geven aan het 
functioneren van het RBO. Bij de Deltaplan-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater krijgen de RBO's en de 
daarin samenwerkende partijen een belangrijke rol en zien zij toe op de betrokkenheid vanuit de regio. 

2. Is dit gebeurd in eendrachtige samenwerking met andere belanghebbenden, zoals de 
waterschappen en de agrarische sector? Zo nee, waarom niet? 

Ja, de waterschappen, gemeenten, het Rijk, de provincies Friesland en Drenthe en het waterbedrijf 
Groningen zijn betrokken en werken samen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. 

3. Wat zijn de behaalde resultaten tot nu toe? 

Het RBO heeft opdracht gegeven om een overzicht te maken van de concentraties van nutriënten en 
bestrijdingsmiddelen in het oppervlakte- en grondwater. Op basis van deze inventarisatie, die door de 
waterschappen en provincie wordt uitgevoerd, worden de resultaten van de tot nu toe gepleegde 
inspanningen vastgesteld. 

4. Wat zijn de redenen dat het proces hier in onze provincie stagneert, terwijl het in andere provincies 
al wel van de grond komt? 

Wij delen uw conclusie niet dat het stagneert, maar het proces loopt niet parallel met de andere noordelijke 
provincies. Wij zijn in overleg met de waterschappen om te komen tot een regeling waaraan de projecten 
van het Deltaprogramma Agrarisch Water (DAW) gekoppeld kunnen worden. Op 7 oktober a.s. is een 
bestuurlijk overleg hierover gepland. 
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5. Hoe en op welke wijze gaat het college ervoor zorg dragen dat ook in onze provincie de beoogde 
doelen en gemaakte afspraken in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer worden gerealiseerd? 

Het is de verantwoordelijkheid van de provincie om voor de financiële mogelijkheden te zorgen van waaruit 
de DAW- projecten bekostigd kunnen worden. Met het opzetten van een regionale regeling nemen wij deze 
verantwoordelijkheid. Metis de verantwoordelijkheid van de landbouwsector zelf om projecten aan te dragen 
waarmee de beoogde doelen op het gebied van het verbeteren van de waterkwaliteit gehaald kunnen 
worden. 

6. Is er de bereidheid bij het college om hier snel via de Plattelandsontwikkelingsprogramma's mee 
aan de slag te gaan, om zodoende in gezamenlijkheid met de waterschappen en de boeren ervoor te zorgen 
dat het oppervlaktewater ook in onze provincie nog schoner en veiliger wordt? Zo nee, waarom niet? 

De regionale regeling komt voort uit de afspraken rondom de P0P3 gelden. Op 14 juli is er een ambtelijke 
bijeenkomst georganiseerd met de waterschappen om verder af te stemmen over deze afspraken. Hieruit 
blijkt de bereidheid van het college om samen met de waterschappen en de boeren het oppervlaktewater in 
onze provincie schoner en veiliger te maken. Daarnaast is er op 7 oktober een bestuurlijk overleg. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


