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Onderwerp: Vragen artíkel 60 Amphia ziekenhuis
Geachte mevrouw Bonthuis,

Bij e-mail van 20 november 2017 heeft u ons vragen gesteld over de lozing c.q. zuivering van afvalwater door
Amphia-ziekenhuizen te Breda in het kader van de nieuwbouw. Wij hebben uw vragen behandeld in onze
vergadering van 12 december 2077 en besloten u als volgt te antwoorden.
Pharmafilter is een logistiek ziekenhuis-concept waarbij servies, bestek, vazent bedpannen en dergelijk van
biologisch afbreekbaar kunststof gemaakt worden dat na eenmalig gebruik vermalen wordt en via het interne
rioolstelsel van het ziekenhuis afgevoerd naar een eigen verwerking. Winst zit in minder logistiek en minder
besmettingsrisico. Onderdeel van het Pharmafilter is een zuiveringsinstallatie waar alle rioolwater vergist
wordt en vergaand gezuiverd zodat hoegenaamd alle medicijnresten verwijderd worden.
Anders dan in de pers vermeld heeft Amphia-ziekenhuizen nog geen besluit genomen over het wel of niet
installeren van een Pharmafilter en daarmee een vergaande zuivering van medicijnresten.
1. Vraag:
Weet u welke maatregelen Amphia-ziekenhuizen neemt om het afualwater te zuiveren alvorens dit in het riool
wordt geloosd? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, de maatregelen die Amphia-ziekenhuizen neemt om het afvalwater preventief te zuiveren zljn ons bekend
Daarnaast overweegt Amphia-ziekenhuizen om een Pharmafilter te installeren.
2. Vraag:
Brabantse Delta pakt steeds vaker zijn rol als adviseur en/of partner in participatietrajecten en in
samenwerkingsverbanden met bedrijven en organisaties. Zie bijvoorbeeld de Kadernota 2018 - 2027. Maakt
Brabantse Delta op dit moment gebruik van haar adviesrol in deze? Zo ja, hoe, zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Ja, Naast zijn adviesrol in het vergunningentraject is op ambtelijk niveau is gesproken over de ambities van
het waterschap (ketenaanpak) en de business case van Amphia-ziekenhuizen. In dat gesprek is aangegeven
dat Waterschap Brabantse Delta openstaat voor vragen voor ondersteuning bij het verwijderen van
medicijnresten.
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3. Vraag:
Bent u bereid om nogmaals het gesprek aan te gaan met Amphia-ziekenhuizen, om aan te dringen op het
voorkomen van lozingen van medicijnresten op het riool?
Antwoord:
la. Zowel bestuurlijk als ambtelijk blijft het waterschap in gesprek met Amphia-ziekenhuizen.
Vanuit het waterschap is aangegeven dat lokaal verwijderen van medicijnresten heel goed past in de
ketenaanpak medicijnresten en dat het waterschap graag meedenkt om de lokale zuivering mogelijk te
maken.

In oktober dit jaar is er een voorbespreking geweest tussen Amphia-ziekenhuizen en de omgevingsdienst
over een eventuele vergunning voor een lokale zuivering. Naar aanleiding van de raadsvragen bij de
Gemeente Breda en deze vragen is zowel vanuit de gemeente als het waterschap ambtelijk contact geweest
met Amphia-ziekenhuizen. De gemeente Breda, Amphia-ziekenhuizen en Waterschap Brabantse Delta gaan
nu met elkaar in gesprek. Een bestuurlijk gesprek met Amphia-ziekenhuizen wordt op dit moment gepland en
voorbereid.

4. Vraag:
Ziet u mogelijkheden om samen met de gemeente, het bedrijfsleven en Amphia te onderzoeken of het
afualwater bij de bron te zuiveren is door bijvoorbeeld een Pharmafilter? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke
acties gaat u ondernemen?
Antwoord:
Ja, Naar aanleiding van uw vragen en van vragen aan de gemeenteraad van de gemeente Breda hebben
zowel ambtenaren van de gemeente als van het waterschap contact met Amphia-ziekenhuizen.
5. Vraag:
Waterschap Brabantse Delta heeft aangegeven dat er aan de hand van pilots ervaring opgedaan kan worden
met het voorkomen en het verwijderen van medicijnresten uit afualwater. Is het nieuwe Amphia-ziekenhuis
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?
Antwoord:
Uitvoering van pilots was in eerste instantie bedoeld bij een van de eigen rioolwaterzuiveringen. Nut en
noodzaak en prioritering voor het verzorgingsgebied moet evenwel nog blijken uit de komende
hotspotanalyse. Hier hoeft niet op te worden gewacht. Het inbrengen van kennis en mogelijk tijdelijk
operationele ondersteuning in de opstartfase van een Pharmafilter biedt ook kansen. Hierdoor kan op
bijvoorbeeld op het gebied van vergunningverlening ervaring worden opgedaan die ook elders ingezet kan
worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het Reglement van Orde
AB worden uw vragen en ons antwoord daarop geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur
van 31 januari 2018.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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