Provincie Noord-Brabont

Verzoek om themabijeenkomst aan procedurevergadering
Datum:
Indiener(s):
Naam en telefoonnummer contactpersoon:

24 september 201 8_______________________
Johan van den Hout_______________________
Desiree Rijnders-Huisman (06-52794269)_____

1. Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?

Richting lange termijn provinciaal grondwaterbeleid
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

GS hebben op 27 augustus 2018 besloten tot actualisatie van de watervergunningen en wijziging van de
beleidsregel grondwater. Daarnaast wil GS starten met een lange termijn grondwaterbeleid gericht op
behoud grondwatervoorraad en Natura 2000 doelen ten aanzien van verdroging grondwaterafhankelijke
natuur. Dit vanuit de provinciale taak als strategisch grondwaterbeheerder.
Tijdens de themabijeenkomst willen wij u informeren over de aanleiding van dit nieuwe grondwaterbeleid
We willen ook met u van gedachten wisselen welke keuzes de provincie zou moet maken om de doelen van
de KRW en Natura 2000 te behalen. Via bijgevoegde statenmededeling wordt u geïnformeerd over de
voortgang van het grondwaterbeleid. Voorafgaand aan de themabijeenkomst krijgen uw Staten nog een
voorbereidende Statenmededeling.
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

We willen zo veel mogelijk Statenleden in staat stellen deel te nemen
4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben?

IEI Beeldvormend (opiniërend)
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

Met een Statenmededeling hebben Gedeputeerde Staten de Staten 10 april 2018 geïnformeerd over in
2017 uitgevoerde onderzoeken naar de toestand van het grondwater in het Maasstroomgebied en de
draagkracht van het grondwatersysteem in Noord-Brabant. De studies vormen een bouwsteen voor het
nieuw op te stellen grondwateronttrekkingsbeleid. Als consequenties van de grondwateronderzoeken is
benoemd dat:
1) De provincie als strategisch grondwaterbeheerder maatregelen moet treffen om te komen tot een goede
toestand van het grondwater in Slenk Diep conform de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027, rekening
houdend met de veranderende omstandigheden door klimaatverandering. KRW-maatregelen moeten in
2019 bekend zijn voor opname in het Stroomgebiedbeheerplan Maas 2021-2027;
2) Herziening van het grondwateronttrekkingsbeleid noodzakelijk is, omdat er geen ruimte is voor nieuwe
diepe grondwaterwinningen en onttrekkingen kunnen toenemen tot aan de vergunde hoeveelheid,
waardoor verdroging van natuurgebieden verder onder druk komt te staan en kwelstromen in en naar
Natura 2000 gebieden niet herstellen.
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Als strategisch grondwaterbeheerder voert de Provincie Noord-Brabant ook de regie over benutten en
beschermen van de grondwatervoorraad in de volle breedte, rekening houdend met klimaatverandering en
een mogelijke toename van de drinkwatervraag. Dit gaat verder dan enkel onze provinciale bevoegdheid
en vraagt om een bredere insteek met veel belanghebbende en betrokken partijen. In de Statenmededeling
van 10 april 2018 is aangekondigd, dat GS in het najaar 201 8 een startnotitie voor de aanpak voorlegt
aan uw Staten. In deze beeldvormende en opiniërende themabijeenkomst wil GS de scenario's aan u
voorleggen, variërend in ambitie, tijd en geld van oplossingsrichtingen en de intensiteit waarin de rol van
strategisch grondwaterbeheerder wordt opgepakt.
Bij deze bijeenkomst zal ook Gedeputeerde Van den Hout aanwezig zijn.
Om een goede gedachtewisseling te kunnen krijgen met de Statenleden wordt verzocht om 90 minuten
hiervoor te reserveren op de agenda, bij voorkeur op 26 oktober 201 8.
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