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Toezegging Waterkwaliteit

lnleiding
Tijdens de commissiebehandeling van het raadsvoorstel GWEL ll werd er gewezen op de slechte
kwaliteit van het oppervlaktewater in West-Brabant. Het water bevat te veel stikstof, fosfor,
ammonium, zink en kwik en het biologisch leven in de binnenwateren is beperkt. Er werd gevraagd
waarom er in het GWEL ll geen aandacht was voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en er werd
gevraagd naar meer communicatie over wat men niet in het water moet gooien. Wethouder Theunis
stelde dat waterkwaliteit een prominente plek verdient en zegde toe met nadere informatie bij u terug
te komen.

Doel
Met deze raadsmededeling geven wij invulling aan de toezegging om u te informeren over de aanpak
van de waterkwaliteit.

lnformatie
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het voornaamste richtsnoer voor de kwaliteit van het
oppervlaktewater. De KRW schrijft voor dat de lidstaten planmatig werken aan de verbetering van de
waterkwaliteit, zodat karakteristieke waterplanten en waterdieren weer kunnen gedijen. Er ligt in West-
Brabant nog een grote opgave om aan de waterkwaliteitsdoelen uit de KRW te gaan voldoen. Er zijn
doelen gesteld voor de chemische, fysische en biologische kwaliteit. De chemische stoffen waar het
om gaat zijn bijvoorbeeld nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, zrrate metalen en andere
gifstoffen. De fysische maatstaven zijn bijvoorbeeld de zuurgraad, het doorzicht en het zoutgehalte.
Voor de biologische kenmerken wordt gekeken naar de aanwezigheid van algen, waterplanten, kleine
waterdieren en vissen.

ln hoofdzaak zijn er drie bronnen die de waterkwaliteit beïnvloeden: huishoudens, industrie en
landbouw. Ook natuurlijke omstandigheden hebben een invloed, bijvoorbeeld door van nature
voorkomend e z'¡tarc metalen.

De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater ligt in eerste instantie bij de waterschappen.
Waterschap Brabantse Delta richt zich de komende jaren op beleidsbeïnvloeding (onder andere op
mestbeleid en gewasbeschermingsmiddelen) en handhaving van vergunningen en algemene regels
voor lozingen. Daarnaast stimuleert het waterschap innovatieve technieken om de uitstoot van
verontreiniging te beperken.

De gemeente moet zorgen voor het milieuhygiënisch verantwoord afvoeren van afvalwater en
hemelwater van huishoudens en bedrijven. Tot enkele jaren geleden werkten wij volgens de normen
van de door het rijk opgelegde basisinspanning riolering. Die basisinspanning diende om de uitstoot
van afvalwater naar het oppervlaktewater te verminderen. Met het huidige rioleringsstelsel moeten de
riooloverstorten tijdens hevige regenbuien nog altijd in werking kunnen treden. Bij minder hevige buien
wordt de neerslag met het afvalwater afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie van het waterschap.

Momenteel optimaliseren wij het (afval)watersysteem volgens de uitgangspunten van het Nationaal
Bestuursakkoord Water. Hiervoor werken we met het waterschap en een aantal gemeenten samen in
de Waterkring West. Aandachtspunt ís onder meer de aanleg van gescheiden riolering, waarbij het
regenwater niet meer via de afvalwaterriolen naar de waterzuivering gaat. Het regenwater van de
verharde oppervlakten (daken, wegen en pleinen) wordt dan afgevoerd naar het oppervlaktewater of
het grondwater. Hierbij worden retentiebekkens toegepast om piekafvoeren naar het oppervlaktewater
te temperen. Zo wordt vuil water efficiënt schoongemaakt en regenwater schoon gehouden. ln lijn met
het Nationaal Bestuursakkoord Water zoeken wij samen ook naar oplossingen om het watersysteem



klimaatbestendig te maken.

Voorkomen ís beter dan genezen; daarom willen wijwerken we aan het waterbewustzijn van
bewoners en bedrijven. Hiervoor staat de communicatie over water structureel geagendeerd in het
bestuurlijk overleg met het waterschap, evenals in het ambtelijke wateroverleg met het waterschap en
de omgevingsdienst. We hebben de daad bij het woord gevoegd met een tentoonstelling in het MEC,
die waterondenverpen liet zien zoals duurzaam watergebruik, grondwater, waterkringloop,
waterschaarste, afvalwaterzuivering, waterplaneet en watervoetafdruk. Ook bieden we jaarlijks
schoolprogramma's aan voor de groepen 5 tot en met 8. En we zijn deelnemer aan de tweejaarlijkse
"Week van het Water".

ZelÍ zorgvuldig handelen als gemeente is uiteraard ook van belang. Zo hebben wij stap voor stap het
gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen afgebouwd. Ook het baggeren van de waterbodems is
bestuurlijk aangekaart, want teveel baggerspecie verslechtert de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Het baggeren wordt in 2016 aanbesteed en uitgevoerd. Begin 2017 zal dit werk klaar zijn.

ln het onlangs door uw raad vastgestelde voorstel voor de GWEL ll projecten werd de kwaliteit van het
oppervlaktewater niet expliciet genoemd. Toch dragen deze projecten wel terdege bij aan een betere
kwaliteit van het oppervlaktewater. De aanleg van ecologische verbindingszones (EVZ) is bijvoorbeeld
een wezenlijk onderdeel van het GWEL programma. Een in Roosendaal uitgevoerd pilotproject voor
de Europese Kaderrichtlijn Water liet zien, dat de aanleg van EVZ's langs watergangen het
belangrijkste is dat een gemeente vanuit haar rol kan doen. De inrichting van EVZ's draagt bijaan
robuustere beeksystemen met meer dynamiek in het water. Hierdoor neemt het zuurstofgehalte in het
water toe en daarmee het zelfreinigende vermogen. Bovendien vormt een EVZ doorgaans een brede
zone waarin geen meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden toegepast.

Ook de bloemrijke randen uit het agrarisch landschapsbeheer, eveneens opgenomen in het GWEL ll
programma, dragen bij aan een betere waterkwaliteit. Dit randenbeheer zorgt er immers ook voor dat
meststoffen en bestrijdingsmiddelen verder bij het oppervlaktewater vandaar blijven.

Wethouder Theunis neemt deel aan een regionale stuurgroep mestverwerking, waarin wij mee kunnen
beinvloeden hoe de provincie het mestbeleid gaat aanscherpen. Persoonlijk ben ik met het
waterschap aan de slag om meer werk te maken van "waterbewustzijn" en "waterbewustdoen".

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De houder Beheer Openbare Ruimte (en water),
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