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Geachte heer Swinkels,

22 september 2020
Ons kenmerk

Bij brief van 27 augustus 2020, ingekomen op 27 augustus 2020, heeft u
namens de SP fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Is uw College bereid om de “Trendanalyse beregeningsbeleid 2018” door
Artesia BV aan Provinciale Staten ter beschikking te stellen?
Antwoord: Dit rapport is uitgevoerd in opdracht van de waterschappen Aa en
Maas, Dommel en Brabantse Delta en beschikbaar op internet bij de
onderzoeksbank:
http://onderzoeksbank.brabant.nl/onderzoeksbank/onderzoek/evaluatieberegeningsbeleid-trendanalyse-beregeningsbeleid-2018.

2. In hoeverre is uw College het met Artesia BV eens dat er wel degelijk sprake
is van een verslechtering van de toestand van het grondwaterlichaam Zand
Maas? Kunt u uw antwoord nader onderbouwen?
Antwoord: Er is sprake van een verschil in beoordeling tussen
grondwaterlichaam en grondwaterstanden, waardoor we het hier niet mee eens
zijn. De toestand van het grondwaterlichaam Zand Maas wordt gemonitord
conform methodiek van de Kaderrichtlijn Water. Bij de Statenmededeling van 10
april 2018 is ook het rapport van KWR meegestuurd waarin ook de
trendbeoordeling voor het grondwaterlichaam Zand Maas in de periode 20122016 is opgenomen. Uit dat onderzoek blijkt dat in het grondwaterlichaam
(2012-2016) geen significante negatieve trend is waargenomen. Deze
beoordeling betreft een statistische toetsing, het feit dat er geen significante
negatieve trend is vastgesteld is bepalend voor de toestand van het
grondwaterlichaam. Het Artesia rapport is niet gericht op de beoordeling van
het grondwaterlichaam Zand Maas, maar opgesteld t.b.v. de evaluatie van het
beregeningsbeleid, en geeft alleen aan dat er visueel een lichte negatieve daling
in de grondwaterstanden tussen 2015 en 2018.
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3. In hoeverre hebben naar het oordeel van uw College de uitspraken van het
waterschap betrekking op een groot deel (mogelijk het hele deel) van de
Brabantse zandgronden?

Datum

Antwoord: Het is niet aan de provincie om de uitspraken van het waterschap te
interpreteren.
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4. Onderschrijft uw College de bewering van het waterschap dat een verhoging
van industriële onttrekkingen kan leiden tot een grondwaterdaling nabij de
oppervlakte, en dat die weer tot een verhoogde noodzaak tot beregenen kan
leiden? Zo ja, welke conclusies trekt u daaruit. Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, theoretisch is dit mogelijk maar of dit effect optreedt en in welke
mate is afhankelijk van veel factoren en vooraf niet in te schatten of dat leidt tot
daadwerkelijke verhoogde noodzaak tot beregenen.

5. Uit de Statenmededeling van 10 april 2018 blijkt dat u de nieuwe
Beleidsregel dd 07 sept 2018 9blz 7) koppelt aan het diepe grondwater van
Maas Slenk Diep. Het waterschap leest blijkbaar een meer algemene strekking
in deze beleidsregel (die dus ook over het ondiepe grondwater gaat). Hoe moet
deze Beleidsregel volgens u gelezen worden?
Antwoord: In de overweging van de gewijzigde beleidsregel grondwaterbeheer
Noord-Brabant wordt aangegeven dat het grondwatersysteem onder druk staat.
Hydrologisch is het grondwatersysteem één systeem en moet de beleidsregel
ook als zodanig worden gelezen.

6. Hoe ziet de verdere procesgang richting het nieuwe strategische
grondwaterbeleid eruit?
Antwoord: Het nieuwe strategische grondwaterbeleid maakt onderdeel uit van
het Regionaal Water- en Bodemprogramma 2022-2027. Volgens planning
wordt hierover een PS themabijeenkomst gehouden op 22 januari 2021,
waarna besluitvorming plaatsvindt juni 2021.
Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

T. Renner,
programmamanager Water en Bodem
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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