
 
Motie (concept) 
 
Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest in vergadering bijeen 
op 23 maart 2022; 
 
Onderwerp: Agendapunt 12, Aanvraag krediet voor uitvoering RWZI Westerkwartier. 
 
Constaterende dat: 
- wij voornemens zijn om een nieuwe zuivering te (laten) realiseren nabij Gaarkeuken, 
- hiermee een bedrag van ruim 50 miljoen euro mee gemoeid is, 
- dat deze zuivering aan de ene kant gebruikt maakt van de allernieuwste technieken, 
- en tegelijkertijd in het huidige voorstel geen zuivering van het afval water plaatsvindt voor wat 

betreft de aanwezigheid van resten van geneesmiddelen (en micro’s), 
 
Overwegende dat: 
- de nieuwe zuivering gelokaliseerd is aan het begin van een water-aanvoer voor de provincies 

Groningen en Drenthe, waarmee het van grote invloed is op de voedselketen (denk aan het 
zoetwaterplan), 

- investeren in zuivering van medicijnresten in de zuivering te Gaarkeuken daarom heel belangrijk 
en urgent is, 

- medicijnresten (en micro’s) een zeer zorgwekkende invloed hebben op dieren en gewassen en 
daarmee ook op de mens, 

- wij zeer veel waarde hechten aan een gezonde biodiversiteit, 
- wij zeer veel waarde hechten aan het in onze leefomgeving kunnen produceren van gezond 

voedsel en gezond water, 
- wij zeer veel waarde hechten aan de gezondheid van mens en dier, 
 
Verzoekt het dagelijks bestuur: 

1. om voor de bouw van de nieuwe RWZI te Gaarkeuken een voorstel op te stellen dat 
uitwerking geeft aan de ontwikkelkans op het gebied van het zuiveren van micro’s en 
medicijnresten, en; 

2. om deze uitwerking (met keuzemogelijkheden en benoemen van eventuele synergiekansen) 
voor te leggen aan het algemeen bestuur als een mogelijkheid om toe te gaan besluiten. 

 
En gaat verder over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekening en namen indieners: 
 
Fractie ChristenUnie waterschap Noorderzijlvest 
 
Mede ondertekent door de fracties: 
Water Natuurlijk 
Natuurterreinen 
PvdA 
 
 
In te vullen door de griffier: 
Aangenomen/verworpen door het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijvest in zijn 
openbare vergadering van 23 maart 2022. 
 
De griffier, 
Harry Bauman 


