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Waterbronnen voor agrarisch gebruik 

Datum : 1 september 2021 

In 2024 worden de waterbronnen voor agrarisch gebruik in Zuidelijk Flevoland afgesloten. 
Deze bronnen zijn, gezien er steeds meer droge periodes zijn en komen, van groot belang 
voor de voedselproductie in dit deel van de provincie. Het beregenen vanuit het oppervlakte 
water brengt besmetting op het gewas met zich mee. Gericht op het aanbieden van een 
oplossing voor de agrarische sector in Zuidelijk Flevoland wil de fractie van de VVD de 
gedeputeerde de volgende vragen voorleggen,  
 

1. Is de gedeputeerde bekend met de brief van LTO Noord en het mediabericht van 
Omroep Flevoland over de sluiting van de waterbronnen in Zuidelijk Flevoland per 
2024? 
 

2. Is gedeputeerde van mening dat sluiting van de waterbronnen dieper dan 30 meter 
grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van agrariërs in Zuidelijk Flevoland? 
 

3. Is de gedeputeerde van mening dat, wanneer agrariërs in de toekomst gebruik 
moeten maken van het waterleidingnetwerk i.p.v. bronnen, dit grote gevolgen heeft 
voor de capaciteit van het waterleidingnetwerk? 
 

4. Kan de gedeputeerde aangeven waarom in de provincie Gelderland nog wel 
vergunningen voor grondwaterboringen in het zelfde watervoerende pakket worden 
afgegeven, en deelt de gedeputeerde onze mening dat daardoor rechtsongelijkheid 
ontstaat? 
 

5. Uit een verslag van een informatieavond in 2010 blijkt dat is toegezegd dat per bron 
zal worden bekeken wat het redelijk belang is van de handhaving (punt 4 van het 
verslag). Kan de gedeputeerde aangeven of hier actie op is ondernomen, zo nee 
waarom niet? 
 

6. Uit het zelfde verslag blijkt dat is toegezegd dat samen met ondernemers 
meegedacht zal worden om voor de huidige onttrekkingen alternatieven te 
ontwikkelen. Kan de gedeputeerde aangeven of hier actie op is ondernomen en zo ja 
welke actie, zo nee waarom niet?   
 

7. Is de gedeputeerde bereid om op korte termijn met LTO in gesprek te gaan en PS te 
informeren over de uitkomst van dit overleg? 
  

 
In afwachting van uw beantwoording, 

namens de fractie van de VVD  

Henri van Ulsen   
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