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Geachte heer Engelkens, 

Via uw bovengenoemde brief heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over een onderzoek over het filteren 
van medicijnresten uit afvalwater. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Deelt het College onze zorg voor een toenemende hoeveelheid medicijnresten in het 
oppervlaktewater, wetende dat de twee grootste ziekenhuizen van Noord-Nederiand zich in 
ons gebied bevinden en we een agrarisch gebied zijn met veel veehouderij? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord; ja, wij delen deze zorg en hebben daarom op 16 november 2016 de intentieverklaring Delta-
aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater ondertekend. De maatregelen van deze delta-aanpak houden onder 
andere een ketenaanpak van het terugdringen van medicijnresten en resten van diergeneesmiddelen in 
water in. 

2. Wordt de aanwezigheid van farmaceutische resten in het opperviaktewater binnen ons gebied 
gemeten? Zo Ja wat zijn dan de waarden to.v. de norm? Zo nee, is het College bereid om in 
gesprek te gaan met onze waterschappen en voorstelien te doen om deze metingen te gaan 
verrichten? 

Antwoord: op dit moment wordt een landelijke hotspotanalyse uitgevoerd naar RWZI's waarvan het effluent 
wat betreft farmaceutische resten mogelijk een probleem vormt voor het ontvangende oppervlaktewater. Dit 
onderzoek is hoogst waarschijnlijk eind van het tweede kwartaal gereed. De resultaten van dit onderzoek 
zullen duidelijkheid geven over de mate van aanwezigheid van farmaceutische resten in het 
oppervlaktewater in de provincie Groningen. 

3. Is het College bekend met het MikRO onderzoek van Vechtstromen en de Duitse partners? Zo 
nee, waarom niet? 

Antwoord: er zijn veel initiatieven op dit gebied, deze worden meegenomen in de ketenaanpak van de Delta-
aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. 
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4. Is het College bereid om in overleg en samenwerking met onze waterschappen, te 
onderzoeken of aansluiting bij dit onderzoek mogeiijk is wetende dat kennis en ervaring 
nodig is om de reievante doelsteilingen uit Waterbeheerprogramma's te reaiiseren? 

Antwoord: afhankelijk van de uitkomsten van de hotspotanalyse worden de vervolgstappen bepaald. Wij 
sluiten daarbij aan bij de ketenaanpak zoals deze in de intentieverklaring van de Delta-aanpak is 
afgesproken. 

5. Is het College het met ons eens dat het uitbreiden van onze zuiveringsinstaiiaties met 
Fiiterkooiinstaliaties onvermijdeiijk is en dat nu al rekening gehouden moet worden met de 
daarvoor noodzakelijke investeringen? 

Antwoord: het is mogelijk dat er andere maatregelen dan het uitbreiden van de zuiveringsinstallaties 
genomen moeten worden. Investeringen aan deze installaties vallen primair onder de verantwoordeli jkheden 
van de waterschappen. 

6. Is het College het met ons eens dat we niet moeten wachten op maatregeien van hogere 
overheden maar dat de urgentie van dit probieem zo groot is en dat we hierop nu al moeten 
anticiperen en in samenwerking met de waterschappen hier tijd, energie en middeien voor 
moeten vrijmaken? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: de provincie heeft met het ondertekenen van de Delta-aanpak haar voornemen uitgesproken om 
deze problematiek in gezamenlijkheid met overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten aan 
te pakken. Door alle partijen die de verklaring ondertekend hebben wordt de urgentie onderkend. Zie verder 
het antwoord op vraag 4. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeer^^^tèn van Groningen: 

, voorzitter. 

lU , secretaris. 


