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Overzicht van de reacties uit de organisatie en op de actielijst 
 

Actie/vraag Afhandeling/terugkoppeling 

Gevraagd wordt hoe wordt voorkomen dat er 

bodemdalingskosten ontstaan nadat winning is 

beëindigd en Nedmag is verdwenen. 

De aanpassingen in de waterhuishouding worden volledig gefinancierd door de Nedmag. Het bepalen 

van de exploitatielasten (vervanging, beheer en onderhoud) van de aanpassingen en voor het totaal, 

worden nu bepaald en zal in onderhandeling met Nedmag moeten leiden tot afkoop en/of 

afbetalingsafspraken. Tot die tijd is er een bankgarantie waar het waterschap een beroep op kan doen 

in geval van een faillissement. 

Gevraagd wordt hoe het waterschap de meerkosten 

in het energieverbruik door bodemdaling kan meten. 

Alle eerder aangebrachte objecten en nu te realiseren objecten zijn nieuw en de volledige 

energiekosten zijn daarmee ook terug te leiden naar de veroorzaker van de bodemdaling (Nedmag). 

Gevraagd wordt hoe de handhaving en monitoring 

opgepakt wordt. 

In het stroomgebiedsbeheerplan 2009-2015 KRW is als maatregel opgenomen dat voor elke 

drinkwaterbron een uitvoeringsprogramma moet worden opgesteld en uitgevoerd. De maatregelen in 

het Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa zijn gericht op het terugdringen van de hoeveelheid 

bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en de uitvoering is van 2016 – 2021. 

 

De maatregelen zijn enerzijds gericht op communicatie, bewustwording en gedragsverandering, het 

verduurzamen van teelten, het reduceren van emissies, aanscherpen handhaving, actualiseren 

beschermingszone en monitoring. 

 

Eén van de projecten is “Duurzame bollenteelt”. Bollenteelt is een teelt waar erg veel 

bestrijdingsmiddelen worden toegepast, 7 x meer actieve stof per hectare dan in reguliere 

akkerbouwgewassen en de teelt is de afgelopen jaren toegenomen in het gebied van de Drentsche 

Aa, in 2010 was het 52 ha en in 2014 is het toegenomen naar 130 ha. 
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In de planperiode wordt het project duurzame bollenteelt uitgevoerd, samen met bollentelers en 

experts worden plannen opgesteld en uitgevoerd om emissies van bestrijdingsmiddelen te reduceren. 

Het effect van de maatregelen wordt gemonitord door hierop afgestemde projectmonitoring. 
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Wanneer na drie jaar blijkt dat het verduurzamen van de bollenteelt onvoldoende effect heeft zal de 

bollenteelt als een risico opgenomen worden in het in 2019 op te stellen gebiedsdossier. Dit 

gebiedsdossier zal dan vervolgens de basis zijn voor het uitvoeringsprogramma 2021 – 2027. In dit 

uitvoeringsprogramma kunnen dan aanvullende maatregelen opgenomen ten aanzien van de 

bollenteelt, zoals bollenteelt met beperkingen, het aanwijzen van een zonering waar bollenteelt niet is 

toegestaan of in het uiterste geval het verbieden van bollenteelt. 

 

Vooralsnog is er voor dit uitvoeringsplan voor gekozen samen met de telers te zoeken naar 

verduurzaming. In de planperiode zal middels monitoring aangetoond moeten worden of dat 

voldoende toekomstperspectief heeft of dat er voldoende reden is om de provincie aanvullende regels 

te laten stellen. 

 


