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                                                                                                            Groningen, 20 april 2017 
 
 
 
 
Aan: het Dagelijks Bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s 
i.a.a. de leden van het Algemeen Bestuur. 
 
 
 
 
Geachte Bestuur, 
 
 
Verleden jaar vierden we 50 jaar Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa als nationaal park. 
Gedurende die periode zijn veel inspanningen verricht om naast het herstel van het cultuurlandschap tevens 
de waterkwaliteit van de Drentsche Aa en de daarbij behorende Diepjes te verbeteren. 
 
Er zijn positieve resultaten geboekt, echter sinds 2012 vindt er in de kwaliteitsverbetering van het water een 
forse stagnatie plaats. Uit uw jaarlijkse rapportage van vorig jaar bleek bij diverse metingen zelfs 
verslechteringen van de waterkwaliteit waargenomen. De toename van chemische stoffen zoals fosfaat en 
die van landbouwbestrijdingsmiddelen en medicijnresten zijn enorm. Door recente uitbreiding van het areaal 
bollen- en lelieteelt naar bijna 200 hectare neemt, hetgeen extra waterverbruik en 
gewasbeschermingsmiddelen met zich mee brengt, wordt het milieu nog meer belast. 
 
Adequaat ingrijpen is noodzakelijk!!!!!! Een oproep! 
 
Deze kwaliteitsverslechtering veroorzaakt een bedreiging van ons drinkwater. Het Waterbedrijf pompt direct 
in het gebied water voor de inwoners van Groningen op, waarna zuivering, het water als drinkwater 
geconsumeerd wordt. Ook ondervinden de bij de beek behorende flora en fauna hier schadelijke gevolgen 
van. 
 
Niet alleen het Waterbedrijf Groningen, doch vele (overheids-)organisaties, individuele inwoners maar ook 
de deze brief ondertekende fracties van uw Waterschap maken zich zorgen over de vervuiling en dus de 
zich verslechterende water-en natuurkwaliteit van de Drentsche Aa. 
 
Door de verslechtering van de water-en natuurkwaliteit staat de leefbaarheid van mens, dier en plant in dit 
gebied op het spel. De vervuiling leidt niet alleen tot de aantasting van de flora en fauna in dit fraaie 
natuurgebied doch leidt tevens tot noodzakelijke aanpassingen van de gangbare zuiveringstechnieken, 
hetgeen gemoeid zal zijn met zeer hoge financiële kosten. 
 
Wij zijn van mening dat de hierboven beschreven situatie binnen ons Waterschap aangepakt dient te worden 
zodat de verbetering van de waterkwaliteit weer kan toenemen.  
Een pro-actieve houding van het Dagelijks Bestuur is hierin gewenst en past o.i. ook in de geest van de 
beleidsdoelstellingen van de huidige Coalitie. Wij vragen daarom van u ons antwoorden te geven op de 
volgende vragen: 
 
-Heeft u weet van de verslechtering van de waterkwaliteit van de Drentsche Aa? 
-Heeft u kennis van de oorzaak van deze vervuiling in de Drentsche Aa? 
 
Zo ja,  
-Is hierbij sprake van het soort vervuiling zoals in deze brief wordt aangegeven of spelen er ook andere 
vervuilingen? 
-Betreft het vervuiling van zowel het oppervlakte water als ook die van het omringende grondwater? 
-Welke acties heeft u, als verantwoordelijk Waterschap, reeds ondernomen en/of wenst u nog te 
ondernemen om de ontstane situatie mbt de waterkwaliteit te keren en/of te verbeteren en zijn deze naar uw 
oordeel afdoende? 
-Indien u de oorzaak van de vervuiling niet in haar geheel kan achterhalen en/of het opheffen voor een deel 
van de betreffende vervuiling niet uw verantwoordelijkheid is, verzoeken wij u in overleg te treden met de 
hiervoor verantwoordelijke (overheid-) instanties en (natuur- en milieu-)organisaties voor het realiseren van 
een structurele oplossing hiertoe. 
 
Zo nee, dan vragen wij u zich op de hoogte te stellen van deze in onze ogen zeer ernstige en voor de  
volksgezondheid en de kwaliteit van de flora en fauna bedreigende situatie zo spoedig mogelijk adequaat 
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aan te pakken, zodat dit belangrijke en mooie cultuurlandschap als leefbaar erfgoed nog lange tijd, evenals 
50 jaar geleden, haar bestaansrecht kan blijven behouden. 
 
Graag zien wij deze brief behandeld en besproken in de komende DB-vergadering van a.s. 7 juni. 
Ten behoeven van de discussie over handhaving en ons bezoek aan de Drentsche Aa vraag ik u deze brief 
tevens als informatie te beschouwen. 
In afwachting van uw reactie deze brief als agendapunt op te voeren voor de betreffende vergadering, 
verblijven wij  
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Namens de fractie Water Natuurlijk, 
 
 
 
Tjerd van Riemsdijk 
(Lid Algemeen Bestuur) 
 
 


