Geachte voorzitter,
Hierbij verzoek ik u, in gevolge artikel 46 van het Reglement van Orde van onze Staten, een
interpellatie toe te staan tijdens de Statenvergadering van D.V. maandag 10 maart.
Tijdens deze interpellatie wil ik namens de ChristenUnie een motie indienen m.b.t. het thema
kraanwater.
Voorts heb ik aan het College de volgende vragen.
1) De provincie schekt in het provinciehuis bronwater uit glazen flessen. Is bekend hoeveel liter
van dergelijk flessenwater maandelijks wordt aangeschaft?
2) Is bij benadering bekend hoeveel liter daadwerkelijk wordt genuttigd?
3) Wat gebeurt er met flessenwater dat over blijft?
4) Zijn er belemmeringen om voortaan kraanwater te serveren?
5) Steeds meer gemeenten omarmen kraanwater. Het fenomeen kraanwatergemeenten is in
opkomst. De provincie Utrecht zou de eerste kraanwaterprovincie van Nederland kunnen
worden. Welke kansen ziet het College hiervoor?

Met vriendelijke groet,

Arne Schaddelee
Fractievoorzitter

ChristenUnie Statenfractie
Provincie Utrecht

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

constaterende dat
-

De provincie in het provinciehuis bronwater uit glazen flessen schenk;
Dit voor verspilling zorgt omdat de flessen zelden helemaal leeg worden gedronken;
Vitens de actie ‘Stem voor kraanwater’ is gestart;
Het op 21 maart a.s. Wereldwaterdag is;

overwegende dat
-

Het Nederlandse kraanwater uitermate geschikt is voor consumptie;
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 mogelijk 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 kraanwater’ door deze
motie ter kennisname toe te zenden aan de gemeenteraden;
Provinciale Staten te informeren over de bevindingen;

En gaan over tot de orde van de dag.

A.J. Schaddelee
ChristenUnie

