Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27 van
het Reglement van Orde VV en commissies Delfland
Omschrijving problematiek
In de rioolwaterepidemiologie ofwel wastewater-based epidemiology (WBE) wordt rioolwater
benut als bron van informatie over de gezondheid en de levensstijl van burgers. Analyse van
rioolwater kan informatie opleveren over drugs- en medicijngebruik, gebruik van
voedingsmiddelen en andere producten en over blootstelling aan bijvoorbeeld
bestrijdingsmiddelen. in het voorzieningsgebied van een rioolwaterzuivering. Ook monitoring
van biologische ziekteverwekkers is mogelijk om verspreiding van het COVID-19 virus vast te
stellen.
Rioolwater blijkt een spiegel van de samenleving. Op basis van deze gegevens worden
handvatten geboden voor het nemen van gerichte maatregelen. Een Corona Early Warning
System!
Vragen
Is het college van oordeel dat ook waterkwaliteitsbeheerders de taak hebben om de
maatschappij tijdig te alarmeren voor gevaar voor de volksgezondheid?
Is het college van oordeel dat in de waterkwaliteitsrapportage dit thema een vast onderdeel
gaat uitmaken en door hierover jaarlijks te rapporteren?
Antwoorden
Is het college van oordeel dat ook waterkwaliteitsbeheerders de taak hebben om
de maatschappij tijdig te alarmeren voor gevaar voor de volksgezondheid?
Het college is van mening dat het een taak is van het waterschap om actief mee te werken
aan het beschikbaar krijgen van informatie vanuit onder meer het afvalwater aangaand de
volksgezondheid. Daarom werkt Delfland ook mee aan de lopende onderzoeken (zie
bijgevoegde notitie ter informatie) in relatie tot het COVID-19 virus
Is het college van oordeel dat in de waterkwaliteitsrapportage dit thema een vast
onderdeel gaat uitmaken en door hierover jaarlijks te rapporteren?
Nee, de waterkwaliteitsrapportage beschrijft de jaarlijkse toestand van het oppervlaktewater
en is als zodanig niet geschikt om in te rapporteren t.a.v. het afvalwater. Ook een jaarlijkse
rapportage past niet bij het soms meer urgente karakter van de informatie. Tevens zijn de
onderzoeken vanuit een landelijk oogpunt (KWR of RIVM) en draagt Delfland daarin bij en
stelt materiaal beschikbaar.
Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond

In de bijlage is een notitie opgenomen, met de huidige stand van zaken ten aanzien van
de onderzoeken rond het VOCID-19 virus.
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