RuÁhs

Ê

th'

Motie waterkwaliteit
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen op 13

t6

juli 2016

Overwegende dat
Een goede kwaliteit van oppervlaktewater, chemisch en ecologisch, van groot belang is voor de
gezondheid van mens en natuur; schoon water derhalve geen luxe is maar een noodzakelijk
maatschappelijk goed.
De zorg voor schoon oppervlaktewater een wettelijke taak is van waterschappen.i
De Adviescommissie Water (AcW) van de minister van I&M heeft geconstateerd, dat de
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Nederland niet op orde is en dat Nederland te
maken heeft met een aantal hardnekkige problemen: erzijn op veel plekken te hoge
concentraties van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Ook zijn er andere
waterkwaliteitsproblemen geconstateerd, zoals resten geneesmiddelen en microplastics.ii
De Waterschappen op 27 mei 2015 de Verklaring van Amersfoort hebben ondertekend, die
handelt over voldoende en schoon water en dat deze ondertekening verplichtingen met zich
meebrengt.
De waterkwaliteit in West en Midden-Brabant op alle parameters van de chemische en de
biologische toestand onder het gemiddelde Nederlandse niveau ligt.i¡i
Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta de urgentie en noodzaak ziet om zowel
tot een optimaal zuiveringsrendement te komen als tot versnelling te komen in de reductie van
emissies en gewasbeschermingsmiddeleniu.

Spreekt als zijn mening uit dat er gericht en in samenwerking met andere betrokken partijen
gewerkt moet worden aan een versnelling in de verbetering van de waterkwaliteit in West- en
Midden Brabant.
Roept het Dagelijks Bestuur op tot:
Intensivering van de inzet om een goede kwaliteit van ons oppervlaktewater te realiseren,
met als streven aan het eind van de huidige bestuursperiode op het vlak van waterkwaliteit
minstens tot de middenmoot te behoren van de Nederlandse waterschappen,
- Hiertoe nog dit jaar samen met de partners een concreet plan van aanpak op te stellen,
inclusief een uitvoeringsparagraaf en voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
- Het Algemeen Bestuur ten minste tweemaal per jaar te informeren over de verrichte
inspanningen en de bereikte resultaten op dit dossier.
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