Op basis van artikel 60 van het Reglement van Orde:

Van:

fractie Water Natuurlijk, Brabantse Delta

Aan:

Dagelijks Bestuur Brabantse Delta d.d. 20 november ’17

Betreft: Nieuwbouw Amphia-ziekenhuis Breda en Pharmafilter/preventie lozing medicijnen

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

In Breda wordt een mooi nieuw gebouw gerealiseerd voor het Amphia-ziekenhuis op het terrein aan
de Molengracht. Zoals het Amphia-ziekenhuis zelf schrijft wordt het ‘een toekomstbestendig,
modern ziekenhuis’, waar de hoogste kwaliteit van zorg geboden kan worden.
Onlangs kregen we te horen dat het ziekenhuis een Pharmafilter (een filter dat onder andere
medicijnresten uit het afvalwater zuivert) heeft wegbezuinigd. Amphia loost haar afvalwater dus
rechtstreeks op het gemeentelijk riool. Het RIVM, maar ook het Nederlands instituut voor ecologie
e.a. geven aan dat dit afvalwater vaak kleine hoeveelheden medicijnresten kan bevatten, die ernstige
gevolgen kunnen hebben voor het ecosysteem en een risico vormen voor de kwaliteit van ons
drinkwater.
Zie o.a. https://www.ad.nl/binnenland/rivm-medicijnen-maken-het-water-ziek~a89fa38e/
en https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/gevaarlijke-medicijnresten
Op dit moment is het voor de RWZI’s lastig om medicijnresten uit het water te zuiveren. In het kader
van een optimale waterkwaliteit heeft De Unie van Waterschappen dit thema daarom actief
opgepakt. De Unie participeert momenteel in de Nationale Ketenaanpak ‘Medicijnresten uit water’
en zet in op een landelijke hotspotanalyse van medicijnresten in RWZI’s. Zie:
https://www.uvw.nl/ketenaanpak-medicijnresten-blijft-belangrijk/.
Brabantse Delta heeft in de Kadernota 2018 – 2027 aangegeven dat medicijnresten uit water een
belangrijk thema zijn om, o.a. via een kennisimpuls, op in te zetten de komende jaren.
Water Natuurlijk waardeert het dat Brabantse Delta ambtelijk/informeel als adviseur aan tafel heeft
gezeten bij het Amphia in het voorbereidende traject richting nieuwbouw. Toch kunnen wij niet
tevreden zijn met het feit dat het Amphia-ziekenhuis, wat zich profileert als modern en
toekomstbestendig en nota bene de ‘Green Deal Zorg’ heeft ondertekend in 20161, nu een gebouw
neerzet voor minimaal dertig jaar, waar geen afdoende preventieve maatregelen worden genomen
om medicijnresten zo goed mogelijk uit het afvalwater te halen. Het afvalwater wordt immers op het
riool geloosd en komt dan bij de RWZI’s van Brabantse Delta terecht. De kosten van het ziekenhuis
worden zo afgewenteld op Brabantse Delta, dus op de samenleving. Afvalwater moet bij de bron
gezuiverd worden. Wat Water Natuurlijk betreft hoeft een kikker of een vis niet ongewenst aan de
medicijnen. Laat staan een mens.
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Daarin staat o.a.: “De Green Deal sluit aan op het landelijke Energieakkoord, het Programma Van Afval naar Grondstof, het werk maken
van het voorkomen van het ontstaan en de verspreiding van antibioticaresistentie én het verminderen van medicijnresten in afvalwater.”
Zie: GD190-samenvatting-Nederland-op-Weg-naar-Duurzame-Zorg.pdf

Water Natuurlijk heeft daarom de volgende vragen:
1. Weet u welke maatregelen het Amphia-ziekenhuis neemt om het afvalwater te zuiveren
alvorens dit in het riool wordt geloosd? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
2. Brabantse Delta pakt steeds vaker haar rol als adviseur en/of partner in participatietrajecten
en in samenwerkingsverbanden met bedrijven en organisaties. Zie bijv. de Kadernota 2018 –
2027. Maakt Brabantse Delta op dit moment gebruik van haar adviesrol in deze? Zo ja, hoe,
zo nee, waarom niet?
3. Bent u bereid om nogmaals het gesprek aan te gaan met het Amphia-ziekenhuis, om aan te
dringen op het voorkomen van lozingen van medicijnresten op het riool?
4. Ziet u mogelijkheden om samen met de gemeente, het bedrijfsleven en Amphia te
onderzoeken of het afvalwater bij de bron te zuiveren is door bijvoorbeeld een pharmafilter?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat u ondernemen?
5. Brabantse Delta heeft aangegeven dat er a.h.v. pilots ervaring opgedaan kan worden met het
voorkomen en het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Is het nieuwe Amphiaziekenhuis wat u betreft een mooie casus om verdere ervaring mee op te doen? Zo ja, hoe
gaat u dit aanpakken, zo nee, waarom niet en welke casus pakt Brabantse Delta dan wel op?

Wij vernemen graag uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Namens fractie Water Natuurlijk,
Wieke Bonthuis,
Fractievoorzitter

