
 

 

 
 

 
 

 

 
 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 
 
Groningen,  26 september 2022 
 

Betreft: Schriftelijke vragen voorraad drinkwater nu en in de toekomst.  
 

 
 

Geacht College, 
 
Droogte, verzilting en toenemende watervraag voor woningbouw en industrie. Hierdoor loopt 

ons watersysteem tegen grenzen aan. De beschikbaarheid van drinkwater staat onder druk. 

Dit is te lezen in een onderzoek ‘zekerstellen van de drinkwatervoorziening op korte en lange 
termijn’ van Vewin (Vereniging van Waterbedrijven). In de kaart over het zekerstellen van 

drinkwatervoorziening kleurt de provincie Groningen diep donkerrood. Per direct zou er 
problemen kunnen ontstaan als actie nu uitblijft. Waterbedrijf Groningen is dus een van de drie 

waterbedrijven waar dringend meer productiecapaciteit nodig is.  

 
Het probleem is al langer bekend, want in januari 2021 heeft de fractie van de ChristenUnie 

over ditzelfde probleem al schriftelijke vragen gesteld.  
 

De fracties van GroenLinks en de ChristenUnie hebben naar aanleiding van het onderzoek van 

Vewin en de beantwoording van de vragen van de ChristenUnie de volgende vragen: 
  
1. Bent u op de hoogte van de situatie die zowel landelijk als voor het Waterbedrijf Groningen 

in het artikel in de NRC en in het onderzoek van Vewin geschetst wordt? Zo ja, heeft u onlangs 

contact met het waterbedrijf Groningen gehad over deze problematiek? 
 

2. Bent u het met onze fracties eens dat hier actie op ondernomen moet worden door de 
operationele reserves verder uit te breiden? Bent u hier al mee bezig en zo ja, hoe? En zo nee, 
waarom nog niet? 
 
3. In de beantwoording van de schriftelijke vragen van 19 januari geeft u aan dat er een 

strategische grondwaterstudie gedaan wordt. Zijn de uitkomsten hiervan al bekend en zo ja, 

wilt u die dan met ons delen? Wat zijn de belangrijkste conclusies? 
 

4. Bent u het met de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie eens dat drinkwaterwinning 
alleen uit oppervlaktewater niet voldoende is en dat er gekeken moet worden naar nieuwe 

ondergrondse watervoorraden? Bent u daarover ook in gesprek met het Waterbedrijf 

Groningen en de betreffende waterschappen? 
 

5. Maakt u zich zorgen over de doorgang van ontwikkelingen in onze provincie? Niet alles kan 
wellicht doorgang vinden, woningbouw, uitbreiding van de industrie en meer watergebruik door 

particulieren. Hoe wilt u dit oplossen?  

 
6. De provincie Groningen zet zich in voor het vergroenen van de industrie. Wordt hierin het 

waterverbruik meegenomen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, kan dit toegevoegd worden als 

vereiste bij het vergroenen?  



 

7. In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie wordt er gezegd dat de 

provincie in gesprek gaat met het waterbedrijf en waterschappen over de watervoorziening in 
de toekomst. GroenLinks en ChristenUnie zien dat dit belangrijk is. Hoe ver staat het met deze 

gesprekken? Op welke wijze wordt dit vormgegeven richting de Staten? 
 

 

Namens de fractie van GroenLinks, 
Nadja Siersema-Orsel 
 

Namens de fractie van de ChristenUnie, 
Margriet Donker-van der Vinne 

 
Bronnen: 

- https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2446033-snel-extra-waterbronnen-nodig-om-overal-

drinkwater-te-kunnen-garanderen 
- https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/25/laat-drinkwater-niet-de-volgende-crisis-

worden-2-a4143134  
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