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Tijdens de themabijeenkomst op 9 november 2016 bent u geïnformeerd over het thema ‘nieuwe 
stoffen’ en de wijze waarop WDODelta hier invulling aan kan geven. In uw vergadering van 20 
december 2016 heeft u de aanpak voor de periode 2017-2018 vastgesteld.  
Er is nog veel onbekend over de aanwezigheid en effecten van nieuwe stoffen waardoor het lastig is 
om maatregelen op doelmatigheid te beoordelen. De aanpak is in deze periode dan ook sterk gericht 
op (gezamenlijk) onderzoek om meer zicht te krijgen op het reduceren van risico’s en de maatregelen 
die we hiervoor zouden kunnen inzetten.  
 
U heeft destijds verzocht om tussentijds op de hoogte te worden gesteld van de ontwikkelingen. Zowel 
de uitvoering van het onderzoek als de voorgenomen samenwerking binnen Rijn-Oost ligt goed op 
schema. In de loop van dit jaar wordt u via een Delta-bijeenkomst hier nader over geïnformeerd. 
 
Ook landelijk heeft zich inmiddels een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Zo is in opdracht van de 
Unie de ‘Landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen RWZI’s’ afgerond. Hieruit volgt dat een relatief 
beperkt aantal RWZI’s verantwoordelijk is voor een groot deel van de belasting van het 
oppervlaktewater met medicijnresten. Ook bij WDODelta scoren enkele RWZI’s relatief hoog op de 
verschillende deelmaatlatten die de belasting van het oppervlaktewater uitdrukken.  
Hier kunnen echter nog geen conclusies aan worden verbonden. Hiervoor is de landelijke modellering 
te grof van opzet. Bij de afweging van eventuele aanvullende zuiveringsmaatregelen dient rekening te 
worden gehouden met lokale omstandigheden zoals de werkelijke zuiveringsrendementen en de 
aanwezige achtergrondgehalten. De lopende onderzoeken naar effecten op de ecologie en de 
drinkwatervoorziening gaan hier eind 2018 meer inzicht in bieden. 
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Het Rijk stelt voor de periode 2018-2023 financiële middelen beschikbaar voor onderzoek en voor de 
implementatie van nieuwe zuiveringstechnieken op RWZI’s (full scale pilots). Binnen Rijn-Oost 
verband wordt een gezamenlijke strategie verkend om deze financiële middelen doelmatig in te 
kunnen zetten.  
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