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Betreft: Schriftelijke vragen over de drinkwaterkwaliteit in de Drentsche Aa 

 
Geacht College,  

 
Het eindrapport van het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa 2022 (UPDA)1 

stemt de raadsfractie van D66 in Groningen en de Statenfractie niet gerust. Het aantal 

overschrijdingen van de concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het drinkwaterwingebied 

Drentsche Aa is in 2021 sterk gestegen. Hierdoor wordt het drinkwater voor de inwoners van de 

(gemeente) Groningen ernstig bedreigd. Met name in jaren waarin het in het voorjaar veel regent, lijkt 

het aantal overschrijdingen toe te nemen. In ogenschouw nemend dat we rekening moeten houden 

met meer hevige regenbuien de komende jaren, is het belangrijk om in kaart te brengen wat de 

gevolgen zijn voor de drinkwatervoorziening van Groningen. 

Daarom hebben wij de volgende vragen: 

1) Zijn de Colleges van B&W van de Gemeente Groningen en Gedeputeerde Staten bekend met 

het UPDA-rapport? 

2) Hoe interpreteren de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten dit rapport? 

3) Zijn de Colleges het met D66 eens dat het van groot belang is om de drinkwatervoorziening nu 

en in de toekomst veilig te stellen? 

4) Welke acties gaat het College op korte en lange termijn hiertoe uitvoeren? 

Conclusie 7 (p. 31) van het UPDA rapport geeft aan dat het belangrijk is om meer aandacht te 

schenken aan ruimtelijke inrichting van het gebied. 

 
1 Eindrapport UPDA 2022 (https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2022/07/Eindrapport-UPDA-2022.pdf)  
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5) Heeft het College overleg met de provincie Drenthe om hier aandacht aan te besteden en de 

noodzaak hiervan voor onze inwoners onder de aandacht te brengen? 

6) Is het College van plan zijn verantwoordelijkheid en bevoegdheden te gebruiken om in te 

grijpen en bij te sturen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, met welke maatregelen? 

 

We kijken uit naar uw beantwoording van deze vragen. 

 
Met hartelijke groet, 

 
Namens de Statenfractie van D66 Provincie Groningen, 

 
Jurgen Elshof 


