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nazending BO Water: eindadvies Studiegroep Grondwater 

 

Aanleiding 
Op 20 januari 2020 heeft het BO Water de Studiegroep Grondwater de opdracht 
gegeven om gezamenlijk de grondwateropgaven in beeld te brengen, te 
analyseren wat er nodig is om te komen tot een duurzame instandhouding van de 
grondwatervoorraden (zowel kwalitatief als kwantitatief) en aanbevelingen te 
geven voor verbetering.  
 
De Studiegroep Grondwater heeft haar advies nu afgerond en biedt het eindadvies 
aan het BO Water aan. De Studiegroep Grondwater vraagt het BO Water om dit 
advies in ontvangst te nemen en daarmee de studiegroep decharge te verlenen 
voor de aan haar gegeven opdracht. 

Geadviseerd besluit 
 Akkoord te gaan met agendering in het Bestuurlijk Overleg Water op 19 

december van het aanbiedingsformulier en het Eindadvies van de 
Studiegroep Grondwater. (De agenda en stukken voor de overige 
agendapunten van het Bestuurlijk Overleg Water waren eerder in de lijn 
gedaan en worden separaat aan u voorgelegd). 

 Akkoord te gaan met de concept brief voor de aanbieding van het advies 
aan de Tweede Kamer na de bespreking in het BO. Indien de bespreking 
van het advies daartoe nog aanleiding geeft, zal een gewijzigde versie van 
de brief worden voorgelegd. 

Kernpunten 
Uit de analyse van de studiegroep blijkt dat grondwater een onzichtbare bron is, 
die veelal als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Hierdoor staat het in de lijst van 
opgaven vaak onderaan. In delen van ons land wordt het grondwater echter 
zouter, wordt het grondwater elke dag een klein beetje viezer door 
verontreiniging met chemische stoffen en gebruiken we op sommige plekken 
meer dan er wordt aangevuld, waardoor de grondwaterstand daalt. Dat is een 
probleem omdat grondwater belangrijk is, of eigenlijk zelfs onmisbaar.  
 
De verantwoordelijkheden zijn verdeeld over gemeenten, waterschappen, 
provincies en het rijk, maar liggen deels ook bij huis en terreineigenaren. Dat 
maakt de governance complex en goede samenwerking noodzakelijk. Een andere 
verdeling van verantwoordelijkheden biedt echter niet de oplossing voor de 
urgente en acute problemen waarvoor we nu staan.  
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Grondwater is traag en de grenzen zijn in zicht en plaatselijk zelfs al 
overschreden. Als we het grondwater voor toekomstige generaties willen 
veiligstellen moeten we nú handelen. Dat kan ook met de huidige governance. 
 
Daarom komt de Studiegroep Grondwater met 10 adviezen om deze problematiek 
aan te pakken (zie samenvatting in het aanbiedingsformulier voor het BO Water).  
 
Deze adviezen sluiten aan bij Water en Bodem sturend en andere lopende 
programma’s als het Deltaprograma Zoetwater, Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie en het programma Bodem en Ondergrond. Het borgen dat de adviezen 
ook actief worden opgepakt binnen deze programma’s vraagt nog aandacht. 
 
Omdat de adviezen nog niet op tijd of kosten zijn gezet is er nog niet te bepalen 
welke capaciteit en/of financiële inzet van de partijen nodig is om deze uit te 
voeren. Daarom is in het advies opgenomen dat, om de adviezen te borgen, een 
uitvoeringsstrategie nodig is. Daarmee wordt gekeken hoe de adviezen goed 
kunnen landen in deze lopende programma’s en wat hiervoor nodig is.  Aan de 
hand van deze uitvoeringsstrategie kan na 1 jaar de voortgang gemonitord 
worden. 

Krachtenveld 
 Hoewel alle deelnemers van de Studiegroep Grondwater zonder last en 

ruggenspraak hebben deelgenomen, lijken alle partijen betrokken bij de 
Studiegroep Grondwater positief te staan tegenover de adviezen.  

 
 Enkele partijen (IPO, ministerie van LNV) geven aan dat ze de inzet voor 

het opstellen van een uitvoeringsstrategie niet of beperkt kunnen leveren. 
De suggestie wordt gedaan om de uitvoeringsstrategie voor deze adviezen 
te koppelen aan de uitvoeringsstrategie voor de WBS-brief. In het BO 
Water zal dit nader besproken worden, waarbij de inzet vanuit IenW is om 
zo veel mogelijk te kijken waar de adviezen kunnen landen in lopende 
programma’s (zoals Water en Bodem Sturend en het Deltaprogramma), 
maar hiervoor wel een aparte uitvoeringsstrategie op te stellen. Aan de 
hand hiervan kan dan ook na 1 jaar worden gemonitord op de voortgang. 

Toelichting 
Het aanbiedingsformulier biedt een inhoudelijke samenvatting van het eindadvies 
en de afstemming met betrokken partijen. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

01 Aanbiedingsformulier Eindadvies Studiegroep 
Grondwater 

 

02 Brief aanbieding Eindadvies Studiegroep 
Grondwater aan de Tweede Kamer 
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03 Eindadvies Studiegroep Grondwater  

04 Bijlage I Eindadvies Studiegroep Grondwater: 
factsheets en samenvatting knelpunten 

 

 
 


