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Motie Blauwalg

Het

Aþmeen Best¡ur

van Wetersdrap Enbantse Dclta, b¡¡een in vergadering

op

1O

jul¡

ãlllt,

Overwegende:
- De evaluatie van het droogtebeleid van het uraterschap uit december 2O18, en van de
actual¡te¡t in deze discussie (o.a" 'blauwalgenmiddagi Kleine Melanen 5 juni 2019|;

-

Gezien het voorliggende DB-voorstel 'Programmatische Aanpak Blauwalgoverlast'voortgang
en kredietaanvraaç;

-

Gezien het voorstel van PvdD, WN, VBNE, PvdA "Blauw brood, of blauwalg".

Spreken uit dat:
Blauwalg een terugkerend en toenemend probleem vormt in veelwateren binnen ons

r

waterschap;

r
¡

o

Blauwalg een risico vormt voor de gezondheid van mens, dier en plant;

klimaatverandering van invloed ziin op het vaker voorkomen van
blauwalg; zowel in grotere waterpartijen in het buitengebled, als in vijvers e.a. ín
binnensteden. De relatie tussen droogte en blauwalg is extra complex, omdat juist door de
droogte (schoon, blauwalg-vrij) water extra hard nodig is;
Waterschap Brabantse Delta een aanpak i.r.t. de blauwalgproblematiek heeft die gezien de
actualiteit om heroverweging en intensivering vraagt: slechts 2 á 3 plekken aanpakken per
jaar in een waterschap met 20 plekken met blauwalgoverlast past niet meer bij de
klimaatactualite¡t en urgentie yoor inwoners.
De warmere zomers en de

Stellen voor:

o

De discussie over het voorkomen van blauwalg te íntensiveren en de inspanníng te

vergroten.
En dragen het dagelijks bestuur

.

op:

Op meer plekken dan ín de'Programmatische Aanpak' is aangeduid, maatregelen te nemen
incl. benodigd krediet vrij te maken. Wij stellen voor te streven naar een verdubbeling (6

plekken mínimaal), onderzoek te doen naar de kosten hiervan (haalbaarheíd) en dit voor te
leggen ter besluítvorming aan het AB;

¡
¡

Met de 21 gemeenten in het werkgebied concrete afspraken te maken over de aanpak
blauwalg (urgentíe samenwerking benadrukken);
Een plan van aanpak
bla

uwalgoverlast;

te organiseren voor alle 20 bekende plekken met structurele

a

Extra aandacl¡t inzetten op communicatie m"b.t" betrulpzaam gedragvan inwoners i"r.t-

blauwaþ (niet roeren van waterirqgels in stedeliik water, nlet uidaten van honden langs
waternanden e.d-f;
Deze communicatie i"s.m" gemeenten uit te voenen en voonal ook op gemeentepagina's in haå-kranten opte nemen (niet alleen site BÐl;
a

Deze motie ter kennis

te brengen van relenante partnerorganisattes.
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