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Betreft: Schoon oppervlaktewater 

Geacht college. 

De EOSO, de Europese Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling publiceerde in 2014 een 
rapport over het waterbeheer en de waterkwaliteit in ons land. Positief is het rapport over de manier 
waarop we ons water in Nederland beheren en zorgen voor veiligheid tegenover overstromingen 

Ronduit negatief is de EOSO over de waterkwaliteit oppervlaktewater in ons land en zeker over die in 
onze provincie: We bungelen ergens onderaan de lijst 

Oorzaken slechte waterkwaliteit: Nederland ligt in een delta, is dichtbevolkt en oppervlaktewater 
wordt vervuild door meststoffen en gewasbestrijdingsmiddelen 

Naar aanleiding van de PvdA Motie "Zwemmen in de Diepenring" van 16 december 2015, heeft het 
college van Gedeputeerde Staten toegezegd om -in eendrachtige samenwerking met de 
waterschappen- meer werk te gaan maken van het schoner en veiliger maken van het provinciale 
oppervlaktewater 

Daarom de volgende vragen van de PvdA Statenfractie, mede ingediend door de Fracties van het CDA 
en D'66: 

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? 

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

3. Wat zijn de behaalde resultaten tot nu toe? 

Via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn er tussen onder andere het IPO, de Unie van 
Waterschappen en onder meer LTO afspraken gemaakt om de kwaliteit van het oppervlaktewater in 
Nederland te verbeteren. Landelijk komt er jaarlijks 20 miljoen beschikbaar vanuit het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Inkomensondersteuning en ook de Waterschappen leggen 
jaarlijks hetzelfde bedrag bij. De provincies zijn op haar beurt weer verantwoordelijk voor de 
uitvoering, via de zogenaamde Plattelandsontwikkelingsprogamma's. 

In onze provincie wil het-in tegenstelling tot bijvoorbeeld buurprovincie Friesland- nog niet echt 
vlotten met de uitvoering van de in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer gemaakte afspraken. 
Sterker: Het verloopt allemaal erg moeizaam. 
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Daarom aan het College een aantal vragen: 

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

5. Hoe en op welke wijze gaat het coliege ervoor zorg dragen dat ook in onze provincie de 
beoogde doeien en gemaakte afspraken in het kader van het Deitaplan Agrarisch 
Waterbeheer worden gerealiseerd? 

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? 

In afwachting van uw beantwoording. 

Met vriendelijke groet. 

Namens de PvdA: Gert Engelkens  

Namens het CDA: Jacob Klaas Star 

Namens D'66: Geert Kamminga 


