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Onderwerp: Schriftelijke vragen, gesteld door Wanda Bodewitz van de Partij voor de Dieren,
betreffende aanscherping controle waterkwaliteit in bijzondere situaties.
Geacht College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van HDSR,
Toelichting
Eind vorige maand zijn in Nieuwegein drie dode zwanen aangetroffen. De dode zwanen werden
gevonden in het water van volkstuincomplex De Wiers. Nadat de derde zwaan dood werd
aangetroffen en hier melding van werd gemaakt, zorgde het hoogheemraadschap voor doorspoeling
van de opgewarmde sloot.
Het water uit de sloot werd door de leden van de tuindersvereniging gebruikt voor het begieten en
besproeien van planten. Het bestuur van de tuindersvereniging heeft initiatief genomen om borden te
plaatsen, waarmee ze het gebruik van het water voorlopig afraden.
De dood van de zwanen kan door verschillende factoren veroorzaakt zijn. Daarbij is het niet
onaannemelijk dat stoffen in het water de dood van de dieren heeft veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld
botulisme. Hoewel botulisme in een voor mensen gevaarlijke variant zelden voorkomt, vormt deze
variant al in een geringe hoeveelheid een ernstige bedreiging voor de menselijke gezondheid. Zo ligt
de dodelijke dosis van de door de bacterie afgescheiden toxine voor een volwassene van 75 kilogram
op 0,000000015 gram.
De Stichtse Rijnlanden geeft aan dat pas bij grotere hoeveelheden dode watervogels en vissen een
onderzoek naar botulisme noodzakelijk wordt geacht.
Pas toen de derde dode zwaan was geborgen werden gemeente en Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden geïnformeerd. In een krantenartikel over de 3 dode zwanen stond een citaat van een
uitspraak van bestuurslid Hans de Vos van de tuindersvereniging: ,,De slechte samenwerking tussen
gemeente, waterschap en de dierenambulance verbaast me’’.
Naar aanleiding van het voorgaande heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:
1. Bent u met ons van mening dat risico’s voor de volksgezondheid door gebruik van
verontreinigd water uitgesloten zouden moeten worden, en dat een belangrijk deel van de
verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit en het monitoren ervan bij het waterschap ligt?
2. Bij hoeveel dode watervogels en vissen acht u een onderzoek naar botulisme en/ of de
waterkwaliteit noodzakelijk?
3. Bent u met ons van mening dat voordat het water werd doorgespoeld, het zinvol was geweest
een monster te nemen van het water en dit te onderzoeken op de aanwezigheid van mogelijke
verontreinigingen gezien het gebruik van dit water door het volkstuincomplex? Zo nee,
waarom niet?
4. Is er een samenwerkingsprotocol voor de aanpak van botulisme? Zo nee, bent u bereid om
hieraan te werken?
5. Bent u bereid om in de toekomst maatwerk te verrichten bij verdenkingen op de waterkwaliteit
in situaties waarbij de volksgezondheid in het geding is?
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