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Bedrijf in beeld Drenthe

In 2010 is landelijk afgesproken dat de dos

siers voor kwetsbare winningen uiterlijk 

in 2012 klaar moesten zijn, voor de overige 

winningen is dat 2015. Wat is de stand van 

zaken in Drenthe? 

Karst Hoogsteen, directeur van WMD: ‘We 

zijn hier al heel ver. Wij hebben er bewust 

voor gekozen om de gebiedsdossiers en het 

uitvoeringsprogramma gescheiden te hou

den. De gebiedsdossiers voor alle Drentse 

grondwaterwinningen zijn tijdens een 

bestuurlijke bijeenkomst in februari 2011 

uitgereikt. De dossiers zijn eigenlijk feiten

documenten, waar we het met elkaar snel 

over eens waren. Maar dan komt de fase 

waarin je maatregelen gaat beschrijven 

die werkelijk verbetering moeten geven in 

het beschermen van grondwaterkwaliteit. 

Dat is complex met zoveel partners: de pro

vincie, Waterbedrijf Groningen en Vitens, 

twaalf gemeenten, vier waterschappen, 

LTO Noord, verschillende terreinbeheer

ders, ProRail en Rijkswaterstaat, elk met 

hun eigen belangen.’

Hij vervolgt: ‘De maatregelen in de uit

voeringsprogramma’s zijn gericht op pre

ventie en risicobeheersing. Dan praat je 

direct over kosten en dat is in een tijd van 

bezuinigingen best lastig. Er is veel ruimte 

voor projecten om duurzame landbouw te 

stimuleren in relatie tot grondwater. Een 

voorbeeld daarvan is het project ‘Bezem 

door de middelenkast’: het uit roulatie  

nemen van verouderde gewasbescher

mingsmiddelen.’

Op 14 februari 2014 hebben de betrokken 

partners de intentieverklaring over de 

uitvoeringsprogramma’s ‘Naar een duur

zame drinkwatervoorziening in Drenthe’ 

getekend. De gebiedsdossiers en het uit

voeringsprogramma zijn vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten; de provincie is regie

houder voor het gehele traject.

Waarom zijn de gebiedsdossiers een belangrijk 

instrument?

Hoogsteen: ‘Het is essentieel om verstandig 

om te gaan met de grondwatervoorraden 

die de bron zijn voor schoon drinkwater 

voor toekomstige generaties. Dat gaat niet 

vanzelf en we hebben dat in het verleden 

niet altijd zorgvuldig genoeg gedaan. De 

gebiedsdossiers brengen alle feiten over 

risicovolle locaties en activiteiten per 

grondwaterbeschermingsgebied in kaart. 

Zoals ondergrondse opslagtanks voor ben

zine of brandstof. Of ongespecificeerde 

dempingen: sloten die in het verleden ge

dempt zijn, maar waarvan het onbekend 

is of verontreinigde grond is gebruikt. Dat 

soort informatie geeft de mogelijkheid om 

gerichte maatregelen te nemen, vastgelegd 

in de uitvoeringsprogramma’s.’

‘De partijen gaan de intentieverklaring aan 

om de maatregelen op eenduidige wijze 

vast te leggen en uit te voeren. Maar om tot 

daadwerkelijke uitvoering van maatrege

len te komen en ze te laten doorwerken in 

andere regionale plannen, is eigenlijk een 

wettelijke verankering nodig, bijvoorbeeld 

in de Omgevingswet.’

Zijn er verbeterpunten voor de volgende ronde 

van gebiedsdossiers?

Hoogsteen: ‘We zijn tevreden over de 

resultaten en over deze nieuwe vorm 

van samenwerken. In maart 2014 is het 

uitvoeringsprogramma bekrachtigd, met 

dezelfde bestuurders die in 2011 bij de 

gebiedsdossiers waren betrokken. In deze 

ronde hebben partijen elkaar goed leren 

kennen. In de volgende ronde gaan we voor 

een zwaarder commitment met de andere 

partijen die een rol spelen bij de gebieds

dossiers. Je ziet prioriteiten verschuiven. 

Mooi is in ons geval dat je de Drentse 

identiteit herkent in het beleid. In de oude 

Drentse samenleving was ‘naoberschap’ al 

een begrip: gezamenlijk verantwoordelijk

heid nemen op basis van vertrouwen. Dat 

geldt ook voor de dossiers. De tijd zal leren 

of dit voldoende is. De intenties zijn goed, 

maar we moeten nu wel de koe bij de ho

rens vatten.’

Karst Hoogsteen, directeur WMD

‘Gebiedsdossiers 
wettelijk verankeren’
Eind juni is het RIVM-eindrapport over de 

gebiedsdossiers gepubliceerd. Ook in Drenthe 

is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het 

opstellen van deze dossiers die de risico’s 

rondom drinkwaterwinningen in kaart moeten 

brengen. Maar zijn we er al?


