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VOORSTEL
Het AB besluit:
1. De aanpak van opkomende stoffen tot 2027 via de volgende 3 sporen in te vullen:

1) Stimuleren bronaanpak;
2) Uitvoeren onderzoek naar risico’s voor het watersysteem;
3) Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame zuiveringstechnieken voor de 

verwijdering van opkomende stoffen.
2. De opbrengsten van bovenstaand beleid inclusief overige ontwikkelingen over maximaal 3 jaar 

te evalueren en het beleid hier zo nodig op bij te stellen. 

SAMENVATTING
Op 20 december 2016 heeft u het beleid vastgesteld voor de aanpak van opkomende stoffen 
(organische microverontreinigingen) zoals medicijnresten (AB, 20/12/16). Daarbij is besloten om in 
te zetten op onderzoek naar de risico’s die deze stoffen in ons eigen gebied opleveren voor de 
ecologie en de drinkwatervoorziening en naar mogelijkheden om eventuele risico’s te reduceren. 
De onderzoeksresultaten vormen een belangrijke pijler voor ons vervolgbeleid. Deze zijn op 18 
februari 2020 aan u gepresenteerd tijdens de Deltabijeenkomst bij Aqualysis. 
De ecologische risico’s zijn, zowel in landbouwgebied als nabij RWZI’s, slechts beperkt verhoogd 
ten opzichte van het schonere rivierwater dat we aanvoeren. Het effluent van onze RWZI’s levert 
geen risico’s op voor de drinkwatervoorziening. Wel kunnen de risico’s gaan toenemen, o.a. door 
een verdergaande ontwikkeling en toepassing van nieuwe stoffen en een toenemend 
medicijngebruik. We vinden het daarom belangrijk om de aanpak aan de bron te blijven stimuleren. 
Daarnaast vinden we het van belang het onderzoek naar de risico’s voor het watersysteem voort te 
zetten, zowel om een vinger aan de pols te houden als vanwege de voorziene verbetering in 
onderzoeksmethoden.  

Uit het onderzoek blijkt ook dat het gemiddelde verwijderingsrendement op onze eigen RWZI’s met 
zo’n 88% al relatief hoog ligt. De huidige situatie geeft (nog) geen aanleiding om direct tot extra 
zuiveringsmaatregelen op RWZI’s over te gaan. Ook omdat dergelijke zuiveringstechnieken nog 
gepaard gaan met een hoog energie- en grondstoffenverbruik. STOWA is daarom recent een 
onderzoeksprogramma gestart naar nieuwe, meer duurzame zuiveringstechnieken en beoogt deze 
in 2027 gebruiksklaar op te leveren. Mogelijk valt hiermee een combinatie te maken met onze 
nutriëntopgave op de RWZI’s (volgens de Kaderrichtlijn Water,  KRW). We vinden het verstandig 
om dit onderzoek te stimuleren en om de resultaten mee te kunnen nemen in een toekomstige 
afweging rond de implementatie van extra zuiveringstechnieken voor microverontreinigingen. In de 
Meerjarenbegroting is onder ‘voorgenomen investeringen’ alvast rekening gehouden met 
aanvullende onderzoeksmaatregelen op RWZI’s (€ 2.500.000 in 2025).

Met dit voorstel geven we voor de aanpak van opkomende stoffen invulling aan onze Watervisie. 
Wij stellen voor om de opbrengsten over drie jaar tussentijds te evalueren en het beleid dan zo 
nodig bij te stellen op basis van eventuele nieuwe inzichten.



BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Met dit voorstel geven we voor de komende jaren op doelmatige wijze invulling aan de landelijke 
Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoet Water en onze eigen Watervisie m.b.t. de aanpak van 
opkomende stoffen (microverontreinigingen). Met dit beleid beogen we op duurzame wijze 
toenemende risico’s van opkomende stoffen voor de waterkwaliteit te beperken. 

KADER

Landelijk
Eén van de kenmerken van opkomende stoffen (organische microverontreinigingen) is dat ze geen 
wettelijke norm kennen. In tegenstelling tot de stoffen die onder de Kaderrichtlijn water vallen, zijn er 
voor opkomende stoffen geen concrete doelen gesteld en ligt er voor de waterbeheerders geen 
concrete wettelijke opgave. Wel wordt er in Nederland zowel maatschappelijk als beleidsmatig een 
steeds groter belang gehecht aan de aanpak van deze stoffen. Het kabinet wil, volgens het 
regeerakkoord, de hoeveelheid microplastics, medicijnresten en (andere) hormoonverstorende stoffen 
in het drink- en oppervlaktewater op een kosteneffectieve manier terugdringen. De landelijke Delta-
aanpak ‘Waterkwaliteit en Zoet Water’ (2016) geeft daarom prioriteit aan de aanpak van opkomende 
stoffen (naast nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen). Met de ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit 
Water’ (2016) geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) specifiek invulling aan het 
terugdringen van de belasting met medicijnresten. De voortgang wordt sinds januari 2019 bewaakt via 
de Bestuurlijke Versnellingstafel ‘Opkomende stoffen en medicijnresten’ waarin ook de waterschappen 
vertegenwoordigd zijn. 
De diffuse verspreiding van opkomende stoffen als PFAS heeft afgelopen jaar overigens ook het 
bagger- en grondverzet van de waterschappen hard geraakt. Dit geeft extra urgentie aan het 
ontwikkelen van nieuwe beoordelingskaders en aan de aanpak van deze stoffen bij de bron. De 
problematiek wordt inmiddels integraal opgepakt voor alle compartimenten (water, bodem en lucht) en 
door de gehele keten (van productie tot zuivering afvalwater), zowel op regionaal, nationaal als 
Europees niveau. 

Waterbeheerplan (2016-2021)
In ons huidige Waterbeheerplan besteden wij als volgt aandacht aan opkomende stoffen:

- Op basis van het voorzorgprincipe hebben we ook voor stoffen zonder normen een 
verantwoordelijkheid om dreigende problemen en achteruitgang van waterkwaliteit te voorkomen. 

- Voor deze stoffen is het doel om meer inzicht te krijgen welke stoffen een bedreiging vormen voor 
de gewenste waterkwaliteit en om emissies aan de bron terug te dringen. 

- We participeren in onderzoeken naar mogelijkheden om de risico’s te beperken bijvoorbeeld door 
onderzoek naar de mate waarin de afvalwaterzuivering de stoffen uit het water kan halen.

Beleid aanpak opkomende stoffen WDODelta (2016)
Op 20 december 2016 heeft het algemeen bestuur specifiek beleid vastgesteld voor de aanpak van 
opkomende stoffen zoals medicijnresten. Dit beleid bestaat uit drie pijlers:

1. Een kosteneffectieve aanpak van medicijnen aan de bron;
2. Het nader in beeld brengen van de risico’s die onze RWZI’s opleveren voor de ecologie en 

drinkwatervoorziening; 
3. (Deelname aan) onderzoek naar maatregelen waarmee risico’s van medicijnresten én overige 

microverontreinigingen doelmatig kunnen worden gereduceerd.

Watervisie (2020)
In onze Watervisie besteden wij als volgt aandacht aan opkomende stoffen:

- Opkomende stoffen vormen een bron van zorg voor het duurzaam gebruik van ons 
watersysteem. 

- We kijken naar gehalten én naar effecten van stoffen op de ecologische waterkwaliteit en 
drinkwatervoorziening.

- We hebben een duidelijke voorkeur voor maatregelen aan de bron en we werken hiervoor nauw 
samen met onze partners in de waterketen en met ‘nieuwe’ partners zoals de zorgsector.



- De kosten en baten van zuiveringsmaatregelen bezien we in samenhang met andere 
duurzaamheidsaspecten zoals circulariteit en energiebesparing en we zetten ons in voor de 
ontwikkeling van nieuwe, duurzamere of goedkopere zuiveringstechnieken. 

ARGUMENTEN
Met dit voorstel geven we nadere invulling aan zowel het landelijke als het eigen beleidsspoor. Ons 
beleid gaat uit van de situatie binnen ons eigen watersysteem. Het vervolgbeleid is in belangrijke mate 
gebaseerd op de opbrengsten van het uitgevoerde onderzoek naar de risico’s voor het grond- en 
oppervlaktewater en naar mogelijke oplossingsrichtingen. De opbrengsten van dit onderzoek zijn per 
onderzoeksthema samengevat in bijlage 1 en geduid op hun betekenis voor het vervolgbeleid. 

De huidige situatie binnen ons eigen beheergebied is in essentie als volgt samen te vatten:
- De opkomende stoffen in het effluent van onze eigen RWZI’s vormen geen risico voor de 

drinkwatervoorziening. 
- De risico’s voor de ecologische waterkwaliteit zijn, zowel in landbouwgebied als nabij RWZI’s, 

beperkt verhoogd en worden vooralsnog voor een belangrijk deel bepaald door klassieke stoffen 
als gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. 

- Op onze eigen RWZI’s ligt het huidige verwijderingsrendement voor organische 
microverontreinigingen met ca. 88% (vrachtverwijdering) al relatief hoog.

Hoewel het beeld nu niet verontrustend is, zullen de risico’s van opkomende stoffen in de toekomst 
naar verwachting gaan toenemen vanwege een verdergaande ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
stoffen en een toenemend medicijngebruik. Daarbij komt dat het belang ervan in relatieve zin zal gaan 
toenemen naarmate de waterkwaliteit onder de KRW verbetert, bijvoorbeeld door de aanpak van 
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. 
Hiermee is er aanleiding om op grond van het voorzorgsbeginsel te blijven inzetten op de aanpak van 
opkomende stoffen. Toch biedt de huidige situatie tijd voor het nemen van een weloverwogen besluit 
over de inzet van extra zuiveringsmaatregelen op RWZI’s. De voorgestelde beleidssporen worden 
hieronder kort uitgewerkt en toegelicht.

1.1  Stimuleren bronaanpak
Preventie en aanpak aan de bron hebben de voorkeur boven extra zuiveren. Bovendien zijn niet alle 
stoffen door het extra zuiveren van afvalwater te verwijderen. Omdat de toelating en het gebruik van 
opkomende stoffen vooral een Europese aangelegenheid betreft, blijven we de problematiek via de 
Unie van Waterschappen nationaal en Europees agenderen. Regionaal hebben we eerder al met 
succes ingezet op de aanpak van medicijnen aan de bron in Deventer (opvangen 
röntgencontrastmiddel in plaszakken) en Meppel (voorschrijfgedrag diclofenac) en met de inzameling 
door apothekers (project Medischoon). In samenwerking met de zorgsector en kennisinstellingen 
blijven we de (bron)aanpak van medicijnresten stimuleren, o.a. via het Netwerk Medicijnresten Noord 
Nederland (AB brief, 07/04/20). Voor de overige stoffen willen we met name zwaarder gaan inzetten 
op een aanscherping van de regulering via het vergunningeninstrumentarium. 

1.2  Voortzetten onderzoek risico’s watersysteem
Omdat de emissies kunnen toenemen is het van belang om voor het watersysteem een vinger aan de 
pols te houden. Daarnaast zijn zowel de analysetechnieken als de methodieken om ecologische 
risico’s te onderzoeken volop in ontwikkeling. Zodra er belangrijke nieuwe methoden voorhanden zijn 
zullen we de toestand in ons watersysteem gaan actualiseren. Onder de ‘Gebiedsdossiers drinkwater’ 
besteden we met de provincies en drinkwaterbedrijven aandacht aan opkomende stoffen. 

1.3  Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe, meer duurzame zuiveringstechnieken
De min of meer bewezen zuiveringstechnieken voor organische microverontreinigingen vergen een 
hoog energie- en/of grondstoffenverbruik wat op gespannen voet staat met onze 
duurzaamheiddoelstellingen. Deze ‘bewezen’ technieken worden momenteel onder de noemer ‘lerend 
implementeren’ door een aantal koploperwaterschappen verkend in de vorm van full scale pilots 
binnen het I&W Versnellingsprogramma ‘Medicijnresten uit rwzi-afvalwater’. 
Daarnaast is binnen STOWA-verband eind dit jaar een onderzoeksprogramma gestart naar nieuwe, 
meer duurzame verwijderingstechnieken. Daaronder kunnen zich ook combinatietechnieken voordoen 
die naast opkomende stoffen ook nutriënten verwijderen. Voor WDODelta is dit erg interessant omdat 



we vanuit de KRW een resultaatverplichting hebben om voor 2027 op een aantal RWZI’s extra 
nutriënten te gaan verwijderen (AB, 20/10/20). Het STOWA onderzoeksprogramma beoogt om de 
nieuwe technieken in 2027 ‘gebruiksklaar’ op te leveren. 
Gezien de huidige situatie binnen ons watersysteem willen wij de ontwikkelingen in nieuwe, meer 
duurzame (combinatie)technieken afwachten, zodat tegen 2027 een veel betere afweging gemaakt 
kan worden over de eventuele implementatie van voor ons geschikte technieken. Bij deze afweging is 
het van belang om ook een eventuele toekomstige vraag naar specifieke effluentkwaliteit behorende 
bij specifieke functies mee te nemen (bijvoorbeeld proceswater voor industrie). 
Om de ontwikkeling in nieuwe, meer duurzame technieken te stimuleren denken wij aan de uitvoering 
van één of meerdere pilots op onze RWZI’s, zo mogelijk binnen samenwerkingsverbanden als de 
STOWA. Inmiddels is vrijblijvend met een haalbaarheidsstudie ingeschreven op het STOWA-
programma.

2. Tussenevaluatie
Het ontwikkelen, uitvoeren, op effecten monitoren en evalueren van een pilot vergt meerdere jaren 
doorlooptijd. Het Versnellingsprogramma ‘Medicijnresten uit rwzi-afvalwater’ loopt tot 2027 en wordt in 
2023 tussentijds geëvalueerd op ‘de eerste lessen’ en op de opbrengsten voor de waterkwaliteit. Naar 
verwachting zullen dan ook de eerste inzichten vanuit het STOWA-onderzoeksprogramma naar de 
nieuwe technieken beschikbaar komen. Daarnaast wordt volgend jaar onder de STOWA een 
verbeterde methodiek opgeleverd om de risico’s voor de ecologie te kunnen meten. 
Wij stellen daarom voor 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 tussenevaluatie kan dan worden besloten om het voorgestelde beleid al dan niet bij te 
stellen. Zodra dat aan de orde is zullen wij u daarover informeren.

FINANCIËN
De kosten voor bijdrage bronaanpak en het onderzoek naar risico’s worden waar mogelijk gedekt uit  
de exploitatiebegrotingen. Verder is in de meerjarenbegroting onder ‘voorgenomen investeringen’ 
rekening gehouden met de uitvoering van een of meerdere zuiveringspilots (post ‘nageschakelde 
techniek t.b.v. verwijdering microverontreinigingen’, € 2.500.000,-).

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Geen

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Geen

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
De aanpak van opkomende stoffen vergt maatregelen door de gehele keten. WDODelta werkt zoveel 
mogelijk in samenwerkingsverband aan de problematiek, o.a. met andere waterschappen, provincies, 
drinkwaterbedrijven, Unie, STOWA en het Netwerk Medicijnresten Noord Nederland. Ook het 
bedrijfsleven, de zorgsector en de kennisinstellingen zijn en worden hierbij nauw betrokken. 

COMMUNICATIE 
De communicatie over de aanpak van opkomende stoffen vindt plaats per deelactiviteit. Zo worden 
onderzoekresultaten bijvoorbeeld landelijk gedeeld en wordt er via de website en social media 
aandacht besteed aan het belang van de inzameling van medicijnresten. 

VERVOLG / UITVOERING
Wanneer u conform dit voorstel besluit wordt het stimuleren van de bronaanpak en het onderzoek 
naar de risico’s voor het watersysteem in afstemming met de stakeholders voortgezet. In geval van 
grootschalige investeringen in zuiveringspilots wordt dit met een kredietvoorstel aan u voorgelegd. Na 
3 jaar, of zoveel eerder als mogelijk, wordt een evaluatie van het beleid aan u voorgelegd met een 
eventueel voorstel tot bijsturing.

BIJLAGEN

Bijlage 1. Samenvatting opbrengsten onderzoek opkomende stoffen.
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