
 

Schriftelijke vragen VVD fractie provincie Utrecht 16-12-2022 – Actuele en transparante 
vergunningverlening voor zicht op waterkwaliteit 

 

De VVD fractie vraagt al jaren aandacht voor waterkwaliteit en voor robuuste vergunningverlening, toezicht en 
handhaving in onze provincie. In de uitzending het radioprogramma Argos van 10 december jl. is pijnlijk duidelijk 
gemaakt dat de vergunningverlening op het gebied van geloosde stoffen in het water in ons land vaak niet 
actueel of digitaal is.1 Dat terwijl het voor de veiligheid en transparantie naar onze inwoners juist zo belangrijk is 
dat er snel inzicht kan worden verkregen in welke stoffen er precies geloosd worden op onze wateren en zo ook 
welke stoffen mogelijk terechtkomen in ons drinkwater. Dat zou wat ons betreft ook goed passen in de gedachte 
achter de Omgevingswet en het bijbehorende Digitaal Stelsel Omgevingswet.  

• Is GS bekend is met deze uitzending?  
• Herkent GS de in de uitzending geschetste problematiek? 
• In hoeverre is er in onze provincie zicht op de stoffen die daadwerkelijk geloosd worden op onze 

wateren? 
• In hoeverre bestaat er een actueel en digitaal systeem voor de vergunningen in onze provincie? 
• Is het mogelijk op basis van ons vergunningen systeem met één (of enkele) druk op de knop per stof te 

zien waar en in welke mate deze geloosd wordt? 
• Welke stappen zet GS op dit moment om een dergelijk actueel en digitaal vergunningensysteem op te 

zetten? 

In de radio-uitzending werd het voorbeeld van de Water Maatschappij Limburg (WML) gegeven en werd verteld 
dat daar dit jaar in totaal meer dan 200 dagen een innamestop gold, een recordaantal. 

• Hoeveel dagen hadden de drinkwaterbedrijven actief in de provincie Utrecht een innamestop voor hun 
innamepunten in de provincie? 

• Is dat een hoger aantal dan voorgaande jaren? 
• Welke stappen onderneemt GS op dit moment om onze drinkwatervoorziening de komende jaren te 

blijven garanderen?  

In de provinciale begroting 2023 staat het volgende opgenomen: "Daarnaast treffen we stoffen in het 
oppervlakte- en grondwater aan. Voor een deel zijn dit stoffen waarvoor geen norm bestaat. We willen het 
landelijke beleid ondersteunen door regionale activiteiten. We werken daarom samen met gemeenten, 
waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven en andere maatschappelijke partijen." 

• Welke regionale activiteiten onderneemt GS op dit moment (met de genoemde partijen)? 
• Wordt er in de buurt van cruciale punten/waterwingebieden gemonitord op concentraties van 

schadelijke stoffen? Zodat er op tijd gehandeld kan worden? 
• Is GS van plan om op basis van de geschetste problematiek in de radio-uitzending aanvullende stappen 

te ondernemen op dit vlak? 

 

 
1 https://www.nporadio1.nl/fragmenten/argos/d711bc22-4d6e-410d-a29b-bdc463b9416d/2022-12-10-onvoldoende-controle-
en-zicht-op-vervuiling-oppervlakte-en-rioolwater 
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