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Samenvatting opbrengsten onderzoek opkomende stoffen
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Onderzoek opkomende stoffen
Onder ‘opkomende stoffen’ worden in het algemeen milieuvreemde organische microverontreinigingen 
verstaan waarvoor de risico’s vaak nog onduidelijk zijn en waarvoor er nog geen normen en beleid 
voorhanden zijn om de emissies naar het milieu te reguleren. Een bekende categorie betreft de 
medicijnresten. Hoewel deze maar een beperkt aandeel van het totaal aan organische 
microverontreinigingen vormen, gaat hier landelijk extra veel aandacht naar uit, mede omdat het veelal 
biologisch actieve stoffen zijn. Medicijnresten komen voor het grootste deel via de RWZI’s in het 
oppervlaktewater terecht. In de ‘Landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen RWZI’s’ (UvW, 2017) zijn 
de RWZI’s Heino, Raalte, Beilen, Echten en Steenwijk als nationale hotspots aangemerkt (AB-brief, 
10/01/18). Omdat dit een modelstudie betreft kunnen hier geen conclusies aan worden verbonden 
zonder aanvullend veldonderzoek. Daarom heeft WDODelta binnen Rijn-Oost verband de afgelopen 
jaren intensief onderzoek naar de ecologische risico’s uitgevoerd, waarbij verder is gekeken dan enkel 
medicijnresten. In het afvalwater komen immers ook veel andere stoffen voor, afkomstig uit industrie 
of overige consumentenproducten. Daarnaast wordt het oppervlaktewater ook belast vanuit de 
atmosfeer en door landbouw (o.a. gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen) en door van nature in 
de bodem aanwezige stoffen zoals metalen. Er is daarom ook gekeken naar de totale 
mengseltoxiciteit: de giftigheid van alle in het oppervlaktewater aanwezige stoffen tezamen. Hiermee 
is goed inzicht verkregen in de mate waarin de ecologische risico’s binnen ons beheergebied variëren. 
In hoeverre er daadwerkelijk effecten op de ecologie optreden staat overigens niet vast. Dat is met 
onderzoek in zijn algemeenheid niet of nauwelijks aantoonbaar. 
Daarnaast is samen met de provincies en drinkwaterbedrijven onderzoek verricht naar de risico’s van 
opkomende stoffen voor de drinkwatervoorziening, zowel voor de oeverwinning Vechterweerd als de 
grondwaterwinningen. Tenslotte is voor de eerder vermelde RWZI’s onderzoek verricht naar de 
actuele verwijderingsrendementen van microverontreinigingen. 

antibioticaresistentie en microplastics
Ook de thema’s antibioticaresistentie en microplastics worden vaak onder de noemer ‘opkomende 
stoffen’ meegenomen. WDODelta heeft hier zelf geen specifiek onderzoek naar verricht maar wel 
medewerking verleend aan o.a. onderzoek van RIVM naar de bronnen en blootstellingsroutes aan 
antibioticaresistentie (bacteriën en genen). De bestaande RWZI’s verwijderen hoge percentages 
antibioticaresistente bacteriën uit het afvalwater, met als gevolg dat het oppervlaktewater in 
ongeveer gelijke mate wordt belast vanuit riooloverstorten, regenwateruitlaten (foutaansluitingen) 
en RWZI-effluent. De gezondheidsgevolgen van de aanwezigheid van resistente bacteriën in het 
oppervlaktewater zijn nog niet precies bekend. We blijven daarom de ontwikkelingen op dit gebied 
volgen. 
Ook de microplastics worden voor een groot deel via het slib door RWZI’s verwijderd. Over de 
ecologische risico’s van micro- en nanoplastics in oppervlaktewater bestaat nog veel 
onduidelijkheid. De variatie in soort en vorm is zeer groot en het ontbreekt nog aan 
gestandaardiseerde methoden om de aanwezigheid goed in beeld te brengen. De emissie is echter 
aan de bron goed terug te dringen door wettelijke regulatie en het uitfaseren van het gebruik in 
bepaalde toepassingen. Als WDODelta richten we ons met name op het verwijderen van zwerfafval 
(oa project Schone IJsseloevers), bewustwording (o.a. via het onderwijs) en het stimuleren van de 
bronaanpak.  

Hieronder worden de belangrijkste opbrengsten van het onderzoek samengevat en geduid op hun 
betekenis voor het vervolgbeleid. De (tussen)resultaten zijn eerder toegelicht op de Delta-
bijeenkomsten van 8 maart 2018 en 18 februari 2020. Onderaan dit document wordt een overzicht 
gegeven van de onderzoeksrapporten die hieraan ten grondslag liggen. 

Ecologische risico’s microverontreinigingen vooralsnog beperkt 
In 2016, 2017 en 2018 zijn binnen Rijn-Oost verband de risico’s van stoffen voor de ecologische 
waterkwaliteit onderzocht op de meest verdachte locaties, te weten intensieve landbouwgebieden en 
lozingspunten van de meest verdachte RWZI’s. Uit het veld- en laboratoriumonderzoek (o.a. testen 
met celweefsels en watervlooien) volgt dat zowel in het landbouwgebied als in de directe nabijheid van 
een aantal RWZI’s de ecologische risico’s in merendeels beperkte mate zijn verhoogd ten opzichte 
van het schonere rivierwater dat we aanvoeren. De risico’s worden in belangrijke mate bepaald door 
‘klassieke’ stoffen als gewasbeschermingsmiddelen, ammonium en zware metalen. Stoffen die als een 



diffuse achtergrondbelasting in vrijwel het gehele beheergebied voorkomen. In intensieve 
landbouwgebieden (akkerbouw en glastuinbouw) zijn de hoogste risiconiveaus vastgesteld.  
Bij de RWZI’s is een beperkte verhoging van de risico’s waarneembaar. Een uitzondering wordt 
gevormd door de Hondemotswetering waar het risiconiveau zich duidelijk boven de indicatieve 
signaalwaarde - een triggerwaarde voor vervolgonderzoek - bevindt (zie kader). Deze risico’s worden 
met name bepaald door organische microverontreinigingen (waaronder ook medicijnresten) afkomstig 
uit de RWZI Raalte.

Hondemotswetering Raalte
De Hondemotswetering betreft geen KRW-waterlichaam en stroomt uit in de Raalterwetering die 
wel is aangewezen als KRW-waterlichaam. In de Raalterwetering is ook gekeken naar de 
ecologische risico’s: deze zijn slechts beperkt verhoogd en liggen boven- en benedenstrooms van 
de Hondemotswetering in dezelfde ordegrootte. 
De Hondemotswetering zelf wordt voor zo’n 80% door effluent gevoed. In dergelijke ‘effluentsloten’ 
is de ecologische potentie zeer beperkt, onder meer door het ontbreken van een natuurlijk 
zuurstofritme en het opvangen van ammoniumpieken. Eventuele extra zuiveringsmaatregelen voor 
microverontreinigingen vergen dan een combinatie met het ‘ecologiseren’ van het water, 
bijvoorbeeld door de aanleg van een moeras- of helofytenfilter in de omgeving. Eerder onderzoek 
liet zien dat de aanleg van een helofytenfilter mede vanwege het grote ruimtebeslag op zichzelf 
genomen ook al een aanzienlijke investering vergt (AB, 22/11/14). Voordeel is dat een 
helofytenfilter ook bijdraagt aan het reduceren van nutriënten. Richting 2027 kan zich namelijk 
vanuit de KRW alsnog een restopgave voor nutriënten gaan voordoen. De noodzaak hiertoe is 
echter vooral afhankelijk van de ecologische ontwikkeling in de Raalterwetering. Om hier een goed 
besluit over te kunnen nemen dient deze ontwikkeling de komende jaren te worden afgewacht.

Geen directe bedreiging voor de drinkwatervoorziening 
Uit de Landelijke hotspotanalyse medicijnresten RWZI’s volgt dat met name de RWZI’s in Zuidwest 
Nederland een bedreiging voor de inname van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie kunnen 
vormen (UvW, 2017 / STOWA 2017-42). In ons gebied, waar het drinkwater grotendeels uit 
grondwater wordt gewonnen, zijn geen RWZI’s als ‘hotspot’ aangemerkt. Dit geldt ook voor de 
oeverwaterwinning Vechterweerd bij Dalfsen. Uit de evaluatie van de Waterovereenkomst 
Vechterweerd (Witbo, 2018) volgt bovendien dat de geavanceerde drinkwaterzuivering de gehalten in 
de Vecht goed aan kan. Verder zijn in samenwerking met beide provincies en met Waterschap 
Vechtstromen voor de meest kwetsbare winningen de risico’s van stoffen door wateraanvoer in beeld 
gebracht (Witbo, 2020). Ook uit deze studie volgt dat onze eigen RWZI’s geen bedreiging voor de 
drinkwatervoorziening vormen.   

Bestaande verwijderingsrendementen RWZI’s relatief hoog
In 2019 hebben de Rijn-Oost waterschappen onderzocht of de verwijderingsrendementen voor 
microverontreinigingen via het bijsturen op procesparameters eenvoudig viel te optimaliseren. Dit 
bleek helaas niet mogelijk met als gevolg dat extra zuiveren van microverontreinigingen forse 
investeringen vergt die gepaard gaan met een hoog energie- en/of grondstoffenverbruik. Als 
belangrijke bijvangst kwam naar voren dat de RWZI’s van WDODelta al een relatief hoog 
verwijderingsrendement kennen. Op de vijf onderzochte RWZI’s wordt al 83% tot 94% van de totale 
vracht (kilogrammen) aan organische microverontreinigingen verwijderd. Ook de verwijdering van 
medicijnresten bleek hoger te liggen dan de referentie uit de landelijke hotspotanalyse RWZI’s. Per 
individuele stof varieert het verwijderingspercentage echter sterk: van volledig tot nihil. Een deel van 
de stoffen wordt dus niet of nauwelijks verwijderd. Omdat zich hieronder ook schadelijke stoffen 
kunnen bevinden kan een extra zuiveringsstap nog steeds zinvol zijn. 

Maatregelen 
De afgelopen jaren is er meer inzicht verkregen in de mogelijkheden om opkomende stoffen aan te 
pakken, met name vanuit de Ketenaanpak medicijnresten. Dit geldt zowel voor de aanpak aan de bron 
als voor het zuiveren van afvalwater. Beide sporen kennen hun beperkingen en zijn mede daardoor 
ook complementair aan elkaar. Niet alle stoffen komen bijvoorbeeld via de afvalwaterketen in het 
oppervlaktewater terecht. Veel stoffen komen op diffuse wijze in het oppervlaktewater terecht via de 
atmosfeer en via de afspoeling van de landbodem (naast aanvoer van buitenlands rivierwater). Deze 
stoffen vergen sowieso een aanpak aan de bron. 



Extra zuiveren afvalwater
Ook met aanvullende zuiveringstechnieken kunnen niet alle stoffen goed uit het afvalwater worden 
verwijderd. Er zijn verschillende technieken voorhanden (gebaseerd op oxidatie, adsorptie of filtratie) 
die sterk verschillen in rendement per type stof en per type afvalwater. Door meerdere technieken 
achter elkaar te schakelen zou het rendement voor álle stoffen kunnen worden verhoogd.

Momenteel werken de waterschappen, onder regie van I&W en de Vereniging van 
Zuiveringsbeheerders (VvZB), samen in het ‘Versnellingsprogramma Medicijnresten uit rwzi-
afvalwater’. Hierin worden door een aantal koploperwaterschappen de bestaande technieken uitgetest 
onder het motto ‘lerend implementeren’. Dit programma loopt tot en met 2027 en wordt in 2023 
tussentijds geëvalueerd. 
Het is relatief duur om het restant aan microverontreinigingen met de inzet van extra 
zuiveringstechnieken te verwijderen. Het rijk stelt een financiële bijdrage beschikbaar voor het 
uitvoeren van ‘full scale pilots’ onder de voorwaarden dat deze minimaal 10 jaar in bedrijf worden 
gehouden en een minimaal rendement opleveren. De financiële bijdrage pakt per saldo zeer beperkt 
uit, vooral ook omdat er ook hoge eisen aan de monitoring van het zuiveringsproces en de effecten op 
het oppervlaktewater worden gesteld. 

Vanwege de eisen aan het minimale zuiveringsrendement worden er binnen dit programma vooral 
technieken ingezet die zich in buitenlandse afvalwatersituaties al ‘bewezen’ hebben. Deze technieken 
gaan gepaard met een hoog energie- en/of grondstoffenverbruik wat op gespannen voet staat met 
onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Vanwege deze milieubezwaren is de STOWA dit jaar, 
eveneens met een bijdrage van I&W, een onderzoeksprogramma gestart voor het uittesten van 
nieuwe, meer duurzame zuiveringstechnieken. Omdat er voor opkomende stoffen geen concrete 
doelen voor het oppervlaktewater voorhanden zijn, kan desgewenst ook worden volstaan met een wat 
geringer extra verwijderingsrendement. Integraal beschouwd kan een meer duurzame techniek dan 
gunstiger uitpakken voor het milieu. Het STOWA onderzoeksprogramma beoogt om de nieuwe 
technieken in 2027 ‘gebruiksklaar’ op te leveren.

Naast de vooralsnog vrijwillige aanpak van opkomende stoffen heeft WDODelta vanuit de KRW een 
resultaatsverplichting om op een aantal RWZI’s extra nutriënten te gaan verwijderen (AB, 20/10/20). 
Dit zal de komende jaren eerst met een beheermaatregel worden vormgegeven door extra dosering 
van ijzerzouten. Er lijken ook meer duurzame combinatietechnieken beschikbaar te komen waarmee 
zowel opkomende stoffen als nutriënten extra kunnen worden verwijderd. WDODelta heeft zich 
inmiddels vrijblijvend ingeschreven op het eerder vermelde STOWA-onderzoeksprogramma voor een 
bijdrage aan een haalbaarheidsstudie voor een dergelijke combinatietechniek. Bij eventuele 
instemming (uitslag 16/12/20) zou de haalbaarheidsstudie eventueel kunnen worden vervolgd met een 
pilot op de RWZI Beilen waar zich een belangrijke nutriëntopgave voordoet.  

Bronaanpak
Bronaanpak begint bij het ontwerp en de productie van nieuwe stoffen. Het gebruik en de toelating van 
nieuwe stoffen betreft een Europese en nationale aangelegenheid. Via de Unie en het ministerie van 
I&W pleiten de waterbeheerders in Brussel voor een aanscherping van de toelatingsregels. Onder 
andere door een meer integrale benadering van stofgroepen (zoals PFAS) en mengseltoxiciteit in 
plaats van de klassieke benadering op individuele stoffen. Gezien de complexiteit, de hoeveelheid 
stoffen, de verschillende belangen en de meerwaarde die het gebruik van deze stoffen oplevert, is hier 
vaak nog een lange weg te gaan. Het is daardoor van belang om de problematiek vanuit het 
waterkwaliteitsbelang zowel nationaal als Europees te blijven agenderen. 

Regionaal hebben we binnen WDODelta met name veel ervaring opgedaan met de aanpak van 
medicijnresten. In samenwerking met het Deventer ziekenhuis is onderzoek verricht naar de 
inspanning die patiënten zélf zouden willen leveren om het (afval)water schoon te houden. Dit 
onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de landelijke implementatie van plaszakken in 
ziekenhuizen om röntgencontrastmiddelen af te vangen. Het ministerie van I&W voert hiertoe 
momenteel, onder ander in het Deventer ziekenhuis, een pilot uit met een financiële bijdrage van 
WDODelta. Het onderzoek naar het voorschrijfgedrag onder apothekers en huisartsen in Meppel 
(diclofenac) heeft aangetoond dat er ook binnen de zorgsector veel draagvlak is om een bijdrage te 



leveren. Hoewel er volgens het RIVM voor diclofenac en ook voor overige medicijnen geen 
aantoonbaar milieuvriendelijkere varianten beschikbaar zijn, heeft dit tot meer bewustwording geleid 
over het extra (milieu)belang om terughoudend medicijnen voor te schrijven. Tot slot is vanuit het 
project Medischoon gebleken dat de inzamelstructuur voor medicijnresten in ons beheergebied al 
goed op orde is (AB-brief, 7 april 2020). Het project wordt met speciale inzamelweken voor 
medicijnresten afgesloten. Vanwege Covid-19 is dit uitgesteld tot komend voorjaar. 

We blijven de bronaanpak van medicijnresten in samenwerking met de zorgsector en 
kennisinstellingen stimuleren, o.a. via het Netwerk Medicijnresten Noord Nederland (AB brief, 
05/11/19). Daarnaast willen we zowel via de Unie als regionaal steviger gaan inzetten op nadere 
regulering van opkomende stoffen via het vergunningeninstrumentarium. De gemeenten en 
omgevingsdiensten zien tot dusverre namelijk weinig ruimte om de vergunningen op opkomende 
stoffen aan te scherpen. Bovendien ontbreekt het, ook bij de bedrijven zelf, veelal aan de benodigde 
kennis. Bij de actualisatie van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) onder de Omgevingswet 
per 01/01/22, zal specifiek aandacht aan het belang van adequate vergunningverlening worden 
besteed, o.a. door ontwikkeling en uitwisseling van kennis. 

Resume en voorstel vervolgaanpak
Zowel in intensieve landbouwgebieden als nabij RWZI’s zijn licht tot matig verhoogde risico’s voor de 
ecologie vastgesteld. Dit vormt voldoende aanleiding om op basis van het voorzorgsprincipe aandacht 
te houden voor de risico’s van het gebruik van milieuvreemde stoffen, niet alleen voor opkomende 
industriële stoffen en medicijnresten maar ook voor gewasbeschermingsmiddelen. Het huidige 
risiconiveau is weliswaar beperkt maar kan in de toekomst gaan toenemen. De ontwikkeling en 
toepassing van opkomende stoffen gaat door, het medicijngebruik neemt toe terwijl de verdunning 
afneemt in langere perioden van droogte. Daarnaast neemt de ecologische sleutelfactor ‘toxiciteit’ in 
belang toe naarmate overige sleutelfactoren als ‘eutrofiering’ en ‘inrichting en beheer en onderhoud 
van watergangen’ worden verbeterd vanuit het KRW-maatregelenprogramma. 

Aanpak aan de bron heeft in principe de voorkeur en is voor veel stoffen zelfs de enige optie. Het 
extra verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater op RWZI’s vergt met de huidige ‘bewezen’ 
technieken echter veel extra energie en/of grondstoffen. Dit staat op gespannen voet met onze 
duurzaamheidsdoelstellingen. De huidige situatie in ons watersysteem biedt tijd om het lopende 
onderzoek naar nieuwe, meer duurzame technieken af te wachten en te stimuleren.

Voorgesteld wordt om op basis van het voorzorgsbeginsel actief door te gaan met de aanpak van 
opkomende stoffen via de volgende drie sporen:

1. Voorzetten stimuleringsbeleid voor bronaanpak.  
Met het oog op bewustwording en vanwege de complexiteit van de bronaanpak is het van belang 
om deze actief te blijven stimuleren. Hierbij valt met name te denken aan agenderen, kennis 
beschikbaar stellen en netwerken. Hierbij vormt de verbetering van de vergunningverlening, m.n. 
door gemeenten en omgevingsdiensten, een belangrijk aandachtspunt. 

2. Voortzetten onderzoek naar de risico’s voor het watersysteem.   
Momenteel wordt de methodiek om toxiciteit van stoffen(mengsels) vast te stellen binnen de 
Kennisimpuls Waterkwaliteit doorontwikkeld. Met de verbeterde methodiek kan de komende jaren 
het onderzoek naar de ecologische risico’s worden herijkt. Voor het onderzoek naar de risico’s 
voor de drinkwatervoorziening wordt aangesloten bij de bestaande provinciale 
samenwerkingsverbanden rond de Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen. 

3. Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe, meer duurzame zuiveringstechnieken voor de   
verwijdering van microverontreinigingen. 
Vanwege de milieubezwaren van de bestaande zuiveringstechnieken voor het verwijderen van 
microverontreinigingen, is het van belang om de ontwikkelingen rond meer duurzame technieken 
af te wachten en zo mogelijk te stimuleren. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het 
onderzoeksprogramma dat onlangs onder regie van de STOWA is gestart. Ook binnen het 
Netwerk Medicijnresten Noord Nederland krijgt de optie extra zuiveren aandacht. Daarnaast is 
het wenselijk dat met een techniek gelijktijdig extra nutriënten kunnen worden verwijderd. Te 
denken valt aan de uitvoering van één of twee pilots op de eigen RWZI’s. Inmiddels is al een 
aantal kansen verkend en is vrijblijvend met een projectvoorstel ingeschreven op het STOWA-
programma.



Evaluatie
Naar verwachting zal het nog meerdere jaren duren voordat er in samenwerking met marktpartijen en 
kennisinstellingen een geschikte pilot kan worden ontwikkeld, uitgevoerd én op de effecten voor het 
watersysteem beoordeeld. Het Versnellingsprogramma ‘Medicijnresten uit rwzi-afvalwater’ (uittesten 
‘bewezen’ technieken) en het STOWA onderzoeksprogramma naar nieuwe, meer duurzame 
technieken lopen naar verwachting door tot 2027. Tegen die tijd zal duidelijk worden welke varianten 
binnen het totaalaanbod aan uitvoerbare technieken het meest geschikt zijn voor de situatie bij 
WDODelta. Wij vinden het verstandig om deze ontwikkelingen mee te kunnen nemen bij een 
toekomstige afweging tot eventuele full scale implementatie van een extra zuiveringsstap op onze 
RWZI’s. 
In 2023 worden de opbrengsten van het Versnellingsprogramma tussentijds geëvalueerd. Tegen die 
tijd zullen naar verwachting ook de eerste inzichten van het STOWA-onderzoeksprogramma 
beschikbaar komen en kunnen de eventuele nieuwe inzichten over de risico’s in ons watersysteem 
zijn verwerkt. Voorgesteld wordt om over 3 jaar, of zoveel eerder als zinvol, een tussenevaluatie te 
houden met de tussentijdse opbrengsten van ons eigen onderzoekspoor en de landelijke 
programma’s. Mede op grond van deze evaluatie kan dan worden besloten om het voorgestelde 
beleid al dan niet bij te stellen. 

Tot slot,
De samenvatting van de onderzoeksresultaten is gebaseerd op een aantal omvangrijke en technisch 
specialistische onderzoeksrapporten. Deze rapporten zijn desgewenst op te vragen bij bestuurszaken.
1. Effectonderzoek op hotspotlocaties voor microverontreinigingen [meetronde 2016] (ADeco advies, 

09/11/17, gecorrigeerde versie 30/03/18).
2. Effectonderzoek gericht op microverontreinigingen in het oppervlaktewater in het beheergebied van 

Rijn-Oost [meetronde 2017] (ADeco advies, 20/09/18, gecorrigeerde versie 27/11/19).
3. Effectonderzoek ten behoeve van de afweging van maatregelen bij RWZI’s in het beheergebied 

van Rijn-Oost [meetronde 2019] (ADeco Advies 26/11/19).
4. Duiding opkomende stoffen in oppervlaktewater (Witteveen+Bos, 16/01/20).
5. Verwijderingsrendementen microverontreinigingen op RWZI’s in de regio Rijn-oost (Royal 

Haskoning DHV, 01/08/19).
6. Evaluatie waterovereenkomst Vechterweerd (Witteveen+Bos, 19/12/18).
7. Risico wateraanvoer drinkwaterwinningen Overijssel (Witteveen+Bos, 10/02/20).


