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Motie Utrecht kraanwaterprovincie1

Geachte heer, mevrouw,

Graag brengen wij u op de hoogte van het volgende. Op 10 maart 2014 hebben Provinciale Staten de motie

Utrecht kraanwaterprovincie aangenomen.

Wij geven invulling aan deze motie door in het Huis voor de Provincie als 'plaf water alleen nog kraanwater te

serveren. Tevens brengen wij u de actie van 'Stem voor kraanwate/ van Vitens onder de aandacht. Voor meer

informatie hierover venuijzen wij u graag naar de website: wr¡rrw.stemvoorkraanwater.nl. Wij dragen deze actie

een warm hart toe. De actie richt zich primair op gemeenten, omdat zij naast het schenken van water in hun

gebouwen, de mogelijkheid hebben tappunten in de openbare ruimte te faciliteren.

Bijgaand zenden wij u een kopie van desbetreffende motie

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Namens hen,

Voozitter,

College van Gedeputeerde Staten
Archimedeslâan 6
Postbus 80300, 3508 TH Uhecht
T 030-2589't I 1
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MOTI E UTRECHT KRAANWATERPROVI NCI E

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2014,

constaterende dat

De provincie in het prov¡nciehuis bronwater uit glazen flessen schenk;

Dit voor verspilling zorgt omdat de flessen zelden helemaal leeg worden gedronken;

Vitens de actie 'Stem voor kraanwate/ is gestart;

Het op 21 maart a.s. Wereldwaterdag ís;

ovenuegende dat

- Het Nederlandse kraanwater uitermate geschikt is voor consumptíe;

- Het drinken van kraanwater gezond en goedkoop is;

- De provincie een helder statement kan maken door te kiezen voor kraanwater;

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Te onderzoeken of het mogel'rjk is voornamelijk kraanwater te serveren;

Met partners als Vitens te bespreken hoe het nuttigen van kraanwater kan worden

gestimuleerd door de provincie;

Gemeenten in onze provincie te informeren over de actie 'Stem voor kraanwate/ door deze

motie ter kennísname toe te zenden aan de gemeenteraden;

Provincíale Staten te informeren over de bevindingen;

En gaan over tot de orde van de dag.

A.J. Schaddelee

ChristenUnie


