
 

Bergen op Zoom, 2 juni 2020  

Betreft: Corona en rioolwater  

Geachte leden van het DB,  

Vrijdag 29 mei bereikte onze fracties het landelijk nieuws, dat uitbraken van corona snel en efficiënt af te 

lezen zouden zijn in het rioolwater. Het nieuws verraste ons, omdat we bij een eerdere toelichting door 

de secretaris-directeur een andere indruk hadden gekregen.  

De ontlasting van Nederlanders zou wel eens een rol kunnen spelen bij het in de gaten houden van nieuwe 

uitbraken van het coronavirus. Metingen in het riool kunnen een eventuele tweede golf snel signaleren en 

daarom komen ze mogelijk ook in het 'dashboard' van het kabinet. Op meerdere plekken wordt er nu 

onderzoek naar gedaan.  

Sinds eind februari doen microbiologen van het wateronderzoeksinstituut KWR onderzoek in rioolwater 

naar RNA, het genetisch materiaal van het coronavirus. "De screening kan gebruikt worden als een early 

detection system, een waarschuwingssysteem waarmee mogelijk vroegtijdig nieuwe uitbraken worden 

gesignaleerd en getraceerd," zegt Gertjan Medema, microbioloog bij het KWR. Het instituut doet nu 

wekelijks metingen op negen plekken in Nederland.  

(Bron: NOS Journaal) 

https://nos.nl/artikel/2335574-corona-uitbraak-snel-te-zien-in-rioolwater-goede-spiegel-van-

desamenleving.html  

In dit verband stellen we de volgende vragen, die we graag via bepalingen van artikel 60 in het reglement 

beantwoord zouden zien:  

• De genoemde onderzoeken richten zich onder meer op steden als Rotterdam en Amsterdam. Zijn 

er ook studies in het werkgebied van Brabantse Delta verricht?  

• Welke RWZI's zijn in ons gebied zijn daarbij betrokken?  

• In het kader van de onderzoeksresultaten: welke rol ziet het waterschap weggelegd binnen de 

corona-aanpak? Zijn er proeven gaande of scenario's in voorbereiding met betrekking tot een 

signalering en voorkoming van een tweede golf? Wordt hier ook in Unie-verband naar gekeken?  

Graag zien we de beantwoording tegemoet en hopen, gezien de actualiteit, hier als AB spoedig nader over 

geïnformeerd te kunnen worden. Daarbij zouden we graag een mondelinge toelichting bij een komende 

AB-vergadering krijgen over de actuele stand van zaken. 

Met vriendelijke groet, 

 

Fractie PvdA    Fractie Natuurterreinen 

Han Verbeem    Peter von Meijenfeldt 

Wendy de Koning-Bogers  
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