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Geachte heer Voorburg,
Op 22 juni 2022 hebben wij uw vragen ontvangen ingevolge artikel 34 van het "reglement van orde van
de gemeenteraad Vlaardingen 2019". Uw vragen hebben betrekking op de waterkwaliteit in de regio
Delfland en specifiek in Vlaardingen.
De gemeente Vlaardingen is geen waterkwaliteitsbeheerder. Deze taak is belegd bij het
Hoogheemraadschap van Delfland. De beantwoording van uw vragen is opgesteld met input van het
hoogheemraadschap. Hieronder vindt u de beantwoording van uw vragen.
Vraag 1
Deelt u de zorgen omtrent de waterkwaliteit in het Midden-Delfland gebied en de gebieden in en rondom
Vlaardingen, zoals de Vlietlanden, in het bijzonder?
Antwoord
De aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater is zorgelijk. Hoewel de waterkwaliteit
de afgelopen jaren is verbeterd, stelt het Hoogheemraadschap van Delfland in haar
waterkwaliteitsrapportage 2021 dat deze verbetering stagneert.
Het monitoren van de waterkwaliteit is één van de taken van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het
hoogheemraadschap voert ook waterkwaliteitsmetingen in Vlaardingen uit, maar deze worden niet op
bestrijdingsmiddelen onderzocht. Zodoende kan niet worden aangegeven welke bestrijdingsmiddelen in
Vlaardingen aanwezig zijn. Volgens de waterkwaliteitskaart van het hoogheemraadschap worden
bestrijdingsmiddelen op meerdere locaties in het beheersgebied van Delfland waargenomen.
Vraag 2
Kunt u aangeven of ook het water in de Vaart en binnen de bebouwde kom van Vlaardingen vervuild
wordt door de bestrijdingsmiddelen vanuit het Westland? En met welke stoffen?
Antwoord
Het Hoogheemraadschap van Delfland voert in Vlaardingen waterkwaliteitsmetingen uit, maar monitort
deze niet op bestrijdingsmiddelen. Het is om deze reden niet mogelijk om uitspraken te doen over de
aanwezigheid, samenstelling en herkomst van bestrijdingsmiddelen in de Vlaardingervaart.
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Vraag 3
Bent u bekend met de "Kaderrichtlijn Water" (KRVV) en dat deze Europese wetgeving er op is gericht om
de waterkwaliteit binnen Europa te verbeteren? En bent u van mening dat de waterkwaliteit binnen
Vlaardingen aan deze richtlijn moet voldoen?
Antwoord
Ja, de gemeente is bekend met de Kaderrichtlijn Water en de doelstelling van deze richtlijn. Samen met
het Hoogheemraadschap van Delfland en andere partijen spant de gemeente Vlaardingen zich — binnen
haar mogelijkheden — in om aan de doelstellingen van deze richtlijn te voldoen.
Vraag 4
Bent u bereid om in contact te treden met het Hoogheemraadschap van Delfland aangaande de
waterkwaliteit?
Antwoord
Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Vlaardingen werken — samen met andere
gebiedspartners — aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Beide partijen zijn sinds 2015 actief in het
netwerk Schoon en Gezond Water.
Vraag 5
Schoon water wordt door het huidige waterbeheer door vervuild gebied geleidt om vervolgens het
Midden-Delfland gebied verder te vervuilen. Bent u bereid om bij het hoogheemraadschap te pleiten voor
ander waterbeheer waarin waterkwaliteit voorop staat? Bijvoorbeeld door de richting waarin het water
stroomt aan te passen?
Antwoord
De gemeente Vlaardingen deelt het belang van schoon en gezond water. Het draagt bij aan een goede
leefomgeving. Onder normale omstandigheden stroomt er geen water vanuit het Westland naar
Vlaardingen. Desondanks zullen wij het belang van een goede waterkwaliteit in onze gesprekken met het
hoogheemraadschap benadrukken.
Vraag 6
Het Hoogheemraadschap van Delfland geeft aan dat de oorzaak van de vervuiling met
bestrijdingsmiddelen voor een groot deel ligt bij de glastuinbouw in het Westland. Onder meer door
lekkages en illegale lozingen. Bent u daarom bereid om te pleiten voor extra en striktere handhaving met
eventueel hogere boetes?
Antwoord
Wij houden de ontwikkeling van de waterkwaliteit in en rondom Vlaardingen in de gaten en blijven
daarover met het hoogheemraadschap in gesprek. Indien nodig zullen wij pleiten voor aanvullende
maatregelen, zodat de waterkwaliteit weer zal verbeteren.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris
drs. E. Stolk

de burgemeester
drs. B. Wijbenga — van Nieuwenhuizen

Wilt u bij beantwoording van deze brief het briefnummer 1908058 vermelden.
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