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Geen medicijnresten in het water door een extra trap zuivering!

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 november 2017

Gehoord de beraadslagingen over de begroting 2018:

Overwegende dat:
- er tijdens de jaarlijkse Utrechtse Waterdag d.d. 2 oktober 2017 in de workshop 'Nieuwe

stoffen: medicijnresten en microverontreinigingen' is stilgestaan bij de noodzaak van het
zuiveren van rioolwater (door rioolzuiveringsinstallaties : de RWZI' s);

- een en ander technisch reeds uitvoerbaar is;
- landelijk er een Ketenaanpak Medicijnresten is opgesteld;
- Provincie Utrecht hierin haar verantwoordelijkheid als toezichthouder op de Waterschappen al

kannemen;
- de Samenwerkingsagenda met de Waterschappen juist ingaat op de zuivering van

medicijnresten uit rioolwater en zodoende ook het oppervlakte- en grondwater;
- sommige RWZI's binnen de provincie (o.a. Amersfoort, Soest, Veenendaal) een vierde trap in

de zuivering hebben, die niet specifiek voor medicijnresten is, die wellicht tegen relatief
geringe kosten omgebouwd kur¡ren worden voor dit doel. Voor die installaties zou de
zuivering op medicijnresten een extra (vijfde) trap zljn.

Concluderende dat:
- Medicijnresten niet thuishoren in het water, ook niet in het rioolwater. Via het rioolwater

komen medicijnresten vervolgens in het oppervlakte- en grondwater terecht. Deze wateren
worden gebruikt als drinkwaterbron;

- Bacterieresistentie , voor antibiotica door de medicijnresten in het water, moet voorkomen
worden;

- Er nog te weinig kennis is over de gevolgen op de leefomgeving en de drinkwaterbelangen (op
lange termijn) van medicijnresten in het rioolwater en grondwater.

Roepen het College op om:
- In samenwerking met de waterschappen een goede analyse te maken van de RWZI's in de

provincie Utrecht en te komen met een plan voor de aanpak van medicijnresten in het
(riool)water waarin de mogelijkheden voor een extra zuiveringstrap op de medicijnresten
meegenomen wordt, ook voor nieuwe installaties;

- Deze analyse en dit plan van aanpak aan PS te presenteren bij de bespreking van de
Voorjaarsnota;
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- Aan de hand van dit plan van aanpak, gekoppeld aan de Samenwerkingsagenda, met de
waterschappen in overleg te treden.

En gaan over tot de orde van de dag.
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