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statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Veiligheid drinkwater in Zeeland
(ingekomen 17 juli 2017)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

De Statenfractie van de PARTIJ
1.
VOOR ZEELAND (PVZ) wil van uw
College weten of de veiligheid van ons
Zeeuws drinkwater gewaarborgd is?

Eerst verantwoordelijke voor een goede
drinkwaterkwaliteit zijn de drinkwaterbedrijven. Evides bedient Zeeland en bericht
daar als volgt over:
"Diverse media berichtten over de kwaliteit
van het drinkwater in relatie tot de stoffen
GenX en PFOA. Uw drinkwater is betrouwbaar. Het voldoet aan de zeer strenge eisen die hiervoor in Nederland gelden en is
veilig om te drinken." (https://www.evides.nl/over-evides/nieuws/2017/drinkwatervan-evides-betrouwbaar-en-veilig)
Evides werkt nauw samen met de andere
waterbedrijven binnen het VEWIN. Toezicht op de drinkwaterkwaliteit is een rijkstaak, die door de Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT) en het RIVM wordt ingevuld. In de Drinkwaterwet is het nodige
voor dit nationale vitaal belang geborgd.
Provincies hebben primair een rol bij het
vergunnen van grondwateronttrekkingen
en het beschermen van drinkwaterwingebieden middels de Provinciale Milieuverordeningen.

2.

Kan uw College aangeven waar ons
Zeeuws drinkwater vandaan komt?

Drinkwater wordt in Nederland gewonnen
uit grond- en oppervlaktewater. In Zeeland
consumeren we jaarlijks zo'n 31 miljoen
m3 drinkwater. 2/3 deel betreft grondwater
en 1/3 deel oppervlaktewater. Van oudsher
wordt grondwater uit de Brabantse Wal gewonnen voor de drinkwatervoorziening in
Zeeland. In de Kop van Schouwen wordt
zoet rivierwater vanuit het Haringvliet geïnfiltreerd, zodat de ondergrond daar als
zoetwaterbuffer voor het drinkwater op
Schouwen-Duiveland fungeert. Maar ook

2.

wordt gezuiverd Maaswater vanuit spaarbekkens in de Biesbosch voor de drinkwatervoorziening elders in Zeeland ingezet.
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