
 

per e-mail (staten@prvlimburg.nl) 

Voorzitter Provinciale Staten van Limburg 

Postbus 5700 

6202 MA Maastricht         Bergen Lb., 4 juni 2014 

 

Vragen op grond van art. 38 RvO inzake gebruik Kraanwater in plaats van flessenwater 

met het verzoek deze door te leiden naar het College van Gedeputeerde Staten 

 

 

Geacht College, 

Drie jaar heb ik met veel plezier vergaderd in de Veldekezaal, zowel als commissielid Ruimte Infrastructuur en 

Financiën als voorzitter van de commissie Economie Bestuur en Duurzaamheid. Wij werden goed voorzien van 

koffie, jus, fruit en water. Over de watervoorziening zou ik graag wat opmerkingen maken en vragen stellen. 

Mij viel op, behalve dat water in flessen aangeleverd wordt, dat halverwege de vergaderingen de flessen water 

vervangen werden of ze nu leeg waren of halfvol. Navraag, enige tijd geleden, leerde mij dat we in 2012, 2661 

liter flessenwater hebben gebruikt tijdens vergaderingen.  

Onze fractie vraagt zich af of dat niet anders kan. We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en we 

promoten graag Limburgse producten, waarvan Limburgs water er zeker één van is.  

Wij stellen u daarom de volgende vragen: 

1. Waarom serveren wij flessen water en geen kraanwater tijdens vergaderingen? 

2. Welke stappen in duurzaam omgaan met water hebben wij binnen het provinciehuis al gezet? 

3. Welke stappen in duurzaam omgaan met water hebben wij (c.q. WML) buiten het provinciehuis in 

Limburg al gezet? Wij denken dan aan openbare watertappunten? Wat gaan we nog ondernemen? 

4. Zou u willen berekenen wat de besparing is, als wij overgaan op slechts gebruik van kraanwater in 

plaats van flessenwater in het gouvernement? Wij zouden het bespaarde geld graag inzetten voor het 

sponsoren van het slaan van waterputten elders in de wereld. Wij denken aan de Stichting Peramiho 

Tanzania (www.moniquehelpt.nl). 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie Partij van de Arbeid Provinciale Staten Limburg 

Lia Roefs  +31 6 53 53 01 23 


