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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
PvdA 1 De Randstedelijke Rekenkamer (RR) heeft geconstateerd dat de 

drinkwaterbedrijven in onze provincie van mening zijn dat het 
toezicht op afdoende bescherming van drinkwaterbronnen 
momenteel onvoldoende is en dat deze bedrijven, omdat ze het 
toezicht van overheidswege niet voldoende vertrouwen, het ook 
zelf in de gaten houden. Bovendien constateert de RR dat de 
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) van mening is dat 
bedoeld toezicht wel voldoende is. 
Naar aanleiding van een rondvraag van de PvdA tijdens de Cie 
MenM dd 23/6/2021 is door gedeputeerde Schaddelee vanuit zijn 
verantwoordelijkheid voor Vergunningen, Toezicht, Handhaving 
(VTH) toegezegd dat hij zich zou inzetten om nog voor de 
behandeling van het RR rapport in de Cie RGW van september 
(nu dus)  onder coördinatie van de provincie een gesprek met de 
drinkwaterbedrijven en de RUD te organiseren om het tussen hen 
bestaande verschil van inzicht alsmede de verwachtingen over en 
weer voor wat betreft de bescherming van drinkwaterbronnen te 
inventariseren en over het resultaat daarvan te rapporteren aan 
de Cie RGW. 
Waarom is er geen voortgangsrapportage zoals hierboven 
bedoeld  geagendeerd bij de behandeling van dit agendapunt? 
De PvdA fractie leest graag wat het resultaat is geweest van de 
inspanningen van gedeputeerde Schaddelee op dit punt en wil dit 
graag betrekken bij haar oordeelsvorming over het SV Rkk 
Bescherming Drinkwaterbronnen. 

Gedeputeerde Schaddelee heeft in het overleg op 23/6/2021 verteld dat het 
college in zijn reactie op het rapport aangeeft dat het goed is om ook vanuit het 
oogpunt van toezicht en handhaving de verbetermogelijkheden te verkennen. 
Gezond drinkwater is een prioriteit van het college. We hebben getracht de 
verkenning over verbetermogelijkheden met de drinkwaterbedrijven en de 
uitvoeringsorganisaties voor de commissiebehandeling (8 september) te doen 
plaatsvinden. Helaas was er geen datum waarop de drinkwaterbedrijven en 
uitvoeringsorganisaties konden. Het eerste (ambtelijke) overleg is gepland op 13 
oktober. Zoals  toegezegd in de reactie van GS op de aanbevelingen in het 
Randstedelijk  Rekenkameronderzoek  informeert GS PS over de bevindingen.  

 

 


