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DATUM 17-10-2017 

AAN Leden van commissie Ruimte, Groen en Water 

VAN Jacqueline Verbeek-Nijhof 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Uitvoering Motie 27 Zuiver water voor iedereen zonder kopzorgen  

 

 

Op 3 juli heeft u in de vergadering van Provinciale Staten Motie 27 “Zuiver water voor iedereen zonder 

kopzorgen” aangenomen.  

In deze motie heeft u aan GS gevraagd om overzicht te geven van de stoffen die in de KRW-wateren het 

bereiken van de ecologische doelen belemmeren. U verzoekt GS op basis van deze informatie maatregelen uit te 

werken en daarvoor middelen beschikbaar te stellen in de begroting 2018.  

Vooruitlopend op de resultaten van de inventarisatie is in de begroting 2018 opgenomen dat wij in programma 

Water rekening houden met de door u ingediende motie (pag. 42 onder 3.3.2.2.1).  

 

Omdat de gevraagde gegevens niet beschikbaar waren, is in augustus opdracht verleend aan een adviesbureau 

voor het inventariseren van de stoffen die een belemmering vormen voor de ecologische doelen in de 57 

oppervlaktewateren in de provincie Utrecht, speciaal: nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en 

microplastics. Daarnaast is in de opdracht aan het adviesbureau gevraagd effectieve maatregelen in beeld te 

brengen.  

 

Het rapport van de inventarisatie is inmiddels beschikbaar en bied ik u hierbij alvast aan.  

Op basis van het rapport zal ik ieder geval het volgende uitwerken in een plan van aanpak.  

 Voor medicijnresten en microverontreinigingen constateer ik dat onze Samenwerkingsagenda Water en 

aanvullend Rijksbeleid op waterzuivering effectief kunnen zijn. Met de Samenwerkingsagenda kunnen 

regionale activiteiten worden opgepakt, die aansluiten op de landelijke ontwikkelingen. 

 Voor de aanpak van de probleemstoffen voor de KRW denk ik aan een stimuleringsregeling voor 

landbouwers. De regeling is vergelijkbaar met de bestaande POP3-regeling, maar is bedoeld voor projecten 

met een kleine omvang en voor individuele boeren makkelijker toegankelijk. Gebleken is dat daaraan behoefte 

bestaat en ook voor de agrariër voordelen biedt.  

 

In november zal ik u een plan van aanpak aanbieden met concrete uitwerking van maatregelen. De bijbehorende 

financiële dekking zal in de Kadernota 2018 kunnen worden verwerkt, binnen het programma Water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Eindrapport “Zuiver water voor iedereen zonder kopzorgen” 


