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Zuiver Water voor iedereen zonder kopzorgen !

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 juli 2Ot7 ter bespreking van de Kadernota

2077

Constaterende dat:
- De Kader Richtlijn Water normen en doelen alleen gehaald gaan worden met stevige maatregelen

(uitkomst Expertmeeting 7 november 2016: "Er moet een tandie bij!")

Overwegende dat:

1) Er een Samenwerkingsagenda Water voor 2Ot6-20L7 is afgesloten met interregionale

waterschappen en Rijkswaterstaat;
2) ln het bestuurlijk overleg d.d. t7 december 2015 is gekozen voor het uitwerken van 3 projecten: 1)

Nieuwe stoffen/microverontreinigingen, 2) lmplementatie OmgevingsWet/Living Lab, 3) Ruimtelijke

Adaptatie;
3) ln de Statenbrief d.d. 13 april2077 Notitie Samenwerkingsagenda Water is weergegeven dat de

verdere uitwerking van de drie genoemde ontwikkelingen gecontinueerd wordt in 2018;

4) Specifiek in het project Nieuwe stoffen/microverontreinigingen de focus ligt op

medicijnen/medicijnresten binnen de regionale samenwerking;
5) Provincie Utrecht/GS bezig is met een regionale scan/analyse op het gebied van de doelen in relatie
tot de KRW in het deelstroomgebied Rijn-West, conform de intentieverklaring van de Delta-aanpak

zoetwater en waterkwaliteit die op 16 november 2016 is afgesloten;

6) De provincie primair verantwoordelijk is voor maatregelen t.a.v. het grondwater;

7) De ecologische doelen van de oppervlakte waterlichamen, waar de provincie een wettelijke taak

heeft, stevige maatregelen vereisen;
8) Ecologische effecten van herstelmaatregelen van vooral (nieuwe) stoffen erg lang duren;

9) ln de Kadernota 2OL7 geen stevige impulsen en/of maatregelen op het gebied van waterkwaliteit,
KRW doelen en regionale samenwerking zijn gesteld.

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- Voor het einde van het jaar 2OL7 Provinciale Staten te informeren op basis van de

uitkomsten van deze regionale analyse welke stoffen (vooral nieuwe stoffen/medicijnen,
maar ook nutriënten, micro plastics) per oppervlaktewaterlichaam in de provincie Utrecht

het bereiken van de -door de provincie- vastgestelde ecologische doelen in 2027 in de weg

staa n.

- Stevigere maatregelen/impulsen op het gebied van waterkwaliteit in de begroting 2018 uit
te werken en daar financiële middelen aan te koppelen I
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