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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
Onderhavige rapportage is opgesteld naar aanleiding van de motie ‘Zuiver Water voor
iedereen zonder kopzorgen’ van 3 juli 2017 van de Provinciale Staten (PS) van Utrecht
(provincie Utrecht, 2017). Hierin is gevraagd om PS te informeren over welke stoffen (met
name
nieuwe
stoffen/medicijnresten,
nutriënten/gewasbeschermingsmiddelen
en
microplastics) per oppervlaktewaterlichaam binnen de provincie Utrecht het bereiken van de
ecologische doelen voor de KRW in 2027 in de weg staan. Daarbij is tevens gevraagd om
steviger maatregelen/impulsen op het gebied van de waterkwaliteit uit te werken en daar
financiële middelen aan koppelen ten behoeve van de begroting 2018.
De motie komt voort uit de expertmeeting die de provincie op 7 november 2016 heeft
gehouden en sluit aan op de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de Delta-aanpak
Waterkwaliteit en Zoetwater.
Expertmeeting waterkwaliteit provincie Utrecht 7 november 2016 (provincie Utrecht, 2016)
Op deze expertmeeting hebben vertegenwoordigers van PS Utrecht, Algemeen
Bestuursleden van de waterschappen in de provincie, en medewerkers van betrokken
overheden de stand van zaken in aanpak van verbetering van de waterkwaliteit besproken in
relatie tot de KRW en de Delta-Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (Partners in de
stuurgroep Water, 2016). De conclusie van deze expertmeeting was dat er nog een “tandje
bij moet’ om de waterkwaliteitsdoelen te gaan halen.
Delta aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (Partners in de stuurgroep Water, 2016)
Parallel hieraan is op 16 november 2016 de Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit
en Zoetwater door minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en
Milieu) ondertekend, samen met betrokken overheden, waaronder de waterschappen en
maatschappelijke partners. In de intentieverklaring staan oplossingen van overheden en
maatschappelijke organisaties om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren.
Aanleiding voor deze intentieverklaring is de beleidsstudie van het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL): “Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat het
oppervlaktewater nu meestal van voldoende kwaliteit is voor veel gebruiksfuncties, zoals de
drinkwaterproductie, zwemmen en andere vormen van waterrecreatie. Maar het PBL heeft in
de laatste analyse ook geconstateerd dat het huidige maatregelenpakket in veel wateren
nog onvoldoende is om alle waterkwaliteitsdoelen te halen”.
Met het ondertekenen van deze intentieverklaring nemen de partijen de verantwoordelijkheid
op zich voor het nemen van maatregelen ten behoeve van een betere waterkwaliteit en
committeren zij zich aan een gezamenlijke aanpak.
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Voor de drie prioriteiten nutriënten/mest, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten is
gezamenlijk geformuleerd welke lopende en extra acties belangrijk zijn, en wat daarbij de
ambities en allianties zouden moeten zijn.
Als voorbeeld is een aantal belangrijke acties, zoals opgenomen door HDSR, weergegeven
in tabel 1 (HDSR, 2016). Om te komen tot concretere afspraken is het nodig om de acties
verder uit te werken, waarbij verschillen in rolverdeling en richting mogelijk zijn.
Tabel 1 Belangrijke acties voor de drie prioritaire thema’s Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR,
2016)

1.2

Doel
Doel van dit project is om uitwerking te gegeven aan de vraagpunten uit voornoemde motie
van Provinciale Staten. Hiertoe zijn de volgende resultaten beoogd:
 Overzicht van stoffen per oppervlaktewaterlichaam in de provincie Utrecht (in totaal 57
oppervlaktewaterlichamen) die het bereiken van de ecologische doelen in 2027 in de
weg staan. Het gaat hierbij vooral om nieuwe stoffen / medicijnresten, nutriënten /
gewasbeschermingsmiddelen en microplastics.
 Motivatie waarom een bepaalde stof een knelpunt vormt voor het bereiken van het
KRW-doel voor een waterlichaam. Indien voor een bepaald waterlichaam of een
bepaalde stofgroep deze analyse (nog) niet gedaan kan worden, aangeven wat ervoor
nodig is om deze informatie wel te verkrijgen.
 Advies over maatregelen om de gesignaleerde knelpunten op te lossen, inclusief
1
inschatting van de kosten daarbij.

1

Inschatting van de kosten is in deze fase van het onderzoek nog niet te maken en is

overeenstemming met de provincie, achterwege gelaten.
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daarom, in

1.3

Aanpak
Bij de uitwerking van dit onderzoek is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande data,
onderzoeken en teksten. De basis voor de analyse is de KRW-rapportage van 2015,
aangevuld met recentere data die is aangeleverd door de waterschappen die de KRWwaterlichamen en overige wateren binnen de provincie Utrecht beheren. Daarbij gaat het om
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Waterschap Vallei en Veluwe (WVV),
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Waterschap Rivierenland (WSRL). Daarnaast
zijn deze waterschappen individueel geïnterviewd en is een plenair, gezamenlijk overleg
gevoerd om ervaringen met voorkomende knelpunten en lopende onderzoeken uit te
wisselen en om mogelijke acties te benoemen die door de provincie kunnen worden
opgepakt.

1.4

KRW-waterlichamen binnen de provincie Utrecht
Onderhavig onderzoek gaat primair over de KRW-waterlichamen binnen de provincie
Utrecht die in beheer zijn bij een waterschap. In totaal gaat dit om 57 KRW-waterlichamen,
waarvan 29 in beheer bij HDSR, 14 bij WSVV, 12 bij AGV en 2 bij WSRL (zie bijlage 4 voor
overzicht) (Informatiehuis water, 2017).

Figuur 1 Waterlichamen in provincie Utrecht, inclusief aantal waterlichamen per waterschap (zie ook bijlage 4)

In tabel 2 zijn de waterlichamen in de provincie Utrecht uitgesplitst naar typen.
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Tabel 2 Aantal waterlichaam per type per waterschap
Watertypen
Waterschap

M10

HDSR

4

AGV

4

M1a

M20

M27

6
2

M3

M6b

12

3

1

1

1

12

1

2

4

WSRL

1

WVV

3

Eindtotaal

8

6

2

4

16

M7b

4

3

M8

R4

R5

2

2

R6

R7

1

Eindtotaal
29

2

6

2

1

14

2

6

3

1

57

Watertype

Beschrijving

M10

Laagveen vaarten en kanalen

M1a

Gebufferde sloten op minerale bodem (zoet)

M20

Matig grote diepe gebufferde meren

M27

Matig grote ondiepe laagveenplassen

M3

Gebufferde (regionale) kanalen

M6b

Grote ondiepe kanalen (met scheepvaart)

M7b

Grote diepe kanalen (met scheepvaart)

M8

Gebufferde laagveensloten

R4

Permanent langzaamstromende bovenloop op zand

R5

Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand

R6

Langzaam stromend riviertje op zand/klei

R7

Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei

In totaal komen 12 verschillende watertypen voor in de provincie Utrecht (zie tabel 2). Het
watertype gebufferde(regionale)kanalen (M3) is het meest voorkomende watertype, gevolgd
door laagveenvaarten en kanalen (M10), gebufferde sloten op minerale bodem (zoet) (M1a)
en langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand (R5). Samen maken deze 4
watertypen meer dan 50% uit van het totaal aantal waterlichamen in de provincie Utrecht.

1.5

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk (2) wordt allereerst het beoordelingskader van de KRW toegelicht
en hoe overige stoffen zich verhouden tot de waterkwaliteit en KRW-doelen. In hoofdstuk 3
wordt een overzicht gegeven van stoffen die een knelpunten vormen voor het behalen van
de KRW-doelen. In hoofdstuk 4 worden maatregelen en lopende onderzoeken per stofgroep
gepresenteerd, in hoofdstuk 5 wordt nog kort ingegaan op de relatie met grond- en
drinkwater waarna in hoofdstuk 6 wordt afgesloten met de conclusies van dit onderzoek.
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2

Beoordelingskader KRW en overige stoffen
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de verschillende stoffen(lijsten) binnen de KRW
worden beoordeeld, en waar “nieuwe stoffen” / medicijnresten, nutriënten /
gewasbeschermingsmiddelen en microplastics zich binnen dit plaatje bevinden.

2.1

Stoffen en beoordeling volgens de Kaderrichtlijn water
Door de aanpak van verbeterde riolering en zuiveringen, fosfaatvrije wasmiddelen en mesten bestrijdingsmiddelenbeleid sinds de jaren zestig is de waterkwaliteit drastisch verbeterd.
Ondanks dat blijken diffuse bronnen nog steeds een groot probleem voor de waterkwaliteit.
Sinds 2000 valt het waterkwaliteitsbeheer onder de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Nieuw daarbij zijn de (uniforme) ecologische doelen (HDSR, 2016).
De KRW stelt de verplichting om ervoor te zorgen dat (al) het water uiterlijk in 2027 in een
goede toestand is; chemisch en ecologisch. Er zijn hier min of meer drie niveaus in te
onderscheiden (zie figuur 2) (Het Europees parlement en de Raad, 2013).
De waterkwaliteit is alleen goed als zowel de chemische toestand als de ecologische
toestand op orde is. De ‘chemische toestand’ wordt beoordeeld aan de hand van Europees
vastgestelde prioritaire (45) stoffen (aangeduid met prio in figuur 2) (Het Europees
parlement en de Raad, 2013). Dit zijn stoffen die in heel Europa met voorrang worden
aangepakt en waarvan de Europese Commissie de milieukwaliteitsnormen heeft
vastgesteld. De 21 meest risicovolle stoffen zijn aangemerkt als ‘prioritair gevaarlijke’ stoffen.
Lidstaten moeten maatregelen nemen om de uitstoot van deze stoffen volledig te stoppen.
Alle stoffen moeten beneden de gestelde norm zijn om de goede toestand van het water
halen.

Figuur 2 KRW beoordeling (prioritaire stoffen ondersteunen de goede toestand, specifiek verontreinigende stoffen
de goede ecologische toestand en fysisch chemische parameters de biologische kwaliteit).
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Voor de prioritaire stoffen wordt er nog onderscheid gemaakt in ubiquitaire (Alom
2
tegenwoordige PBT stoffen (Engels: ubiquitous PBT chemicals)) en niet-ubiquitaire stoffen
(Rijkswaterstaat, 2017). Ubiquitaire stoffen zijn stoffen waarvan de productie of het gebruik
inmiddels is verboden, maar die nog lang in het milieu zullen voorkomen. Deze stoffen
breken heel moeilijk af en komen wereldwijd in het milieu voor. Na een verbod op gebruik
van deze stoffen zijn de concentraties heel langzaam gedaald. De KRW plaatst deze stoffen
op een aparte lijst: waterbeheerders mogen over deze stoffen apart rapporteren en zodat ze
voor de overige stoffen beter kunnen aangeven hoe hun waterkwaliteit verbetert. Van de lijst
stoffen uit 2008 zijn dit gebromeerde diphenylethers, kwik en kwikverbindingen, de groep
PAKs en tributyltinverbindingen. Van de nieuw toegevoegde stoffen zijn het PFOS, dioxines
en dioxineachtige verbindingen, HBCDD en som heptachloor en cis- en transheptachloorepoxide (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015). Dit zijn stoffen waarvoor
geen aanvullend beleid meer mogelijk is.
Voor de ecologie bestaan de doelen uit:
 Specifiek - voor Nederland - verontreinigende stoffen (vaste lijst van meer dan 100
verschillende stoffen (o.a. bestrijdingsmiddelen)) (spec)
 Biologische kwaliteitselementen (macrofauna, vis, fytoplankton en overige waterflora)
 Algemeen ondersteunende fysisch/chemische parameters (in totaal 8 parameters
waaronder nutriënten stikstof en fosfaat) (chem)
Voor de specifiek verontreinigende stoffen (Rijksoverheid, 2017)is een vaste lijst met stoffen
beschikbaar, waarbij een stof onder de gestelde norm moet vallen om te voldoen.
Voor de fysisch-chemische parameters verschillen de normen per KRW-watertype en
worden er vier klassen onderscheiden: slecht, ontoereikend, matig en goed. Dit zijn
ondersteunende parameters en de normen per watertype zijn nationaal bepaald en
vastgelegd in maatlatten.
Nu kan het zijn dat de fysisch-chemische condities slechter zijn dan vastgesteld voor een
bepaald watertype, maar deze het functioneren van het ecosysteem niet in de weg staan.
Dan kan een waterlichaam toch een goede ecologische status krijgen, mits alle specifiek
verontreinigende stoffen aan de norm voldoen (zie figuur 2 en 3). De biologische kwaliteit
moet minimaal goed zijn om samen met een goede chemische toestand een goede toestand
van het waterlichaam te halen.
Daarnaast is er voor de KRW nog een aandachtstoffenlijst van in de hele Europese Unie te
monitoren stoffen. Deze stoffen geven reden tot zorg. Mogelijk overschrijden deze stoffen de
norm in verschillende Europese wateren, maar de meetgegevens zijn nog onvoldoende
betrouwbaar om met zekerheid een Europees brede normoverschrijding vast te stellen en ze
als kandidaat prioritaire stof voor te dragen (Rijkswaterstaat, 2017). Op deze lijst staat ook
een aantal geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Deze ‘aandachtstoffen’ doen nog niet
mee in KRW-beoordeling.

2

PBT-stoffen zijn persistente, bioaccumulerende én toxische stoffen
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Figuur 3 Gedetailleerde weergave van ecologische beoordeling (Rijkswaterstaat, 2014)

Monitoring en toetsing
De wijze waarop de KRW-waterlichamen beoordeeld/getoetst worden aan de verschillende
stoffen en kwaliteitsparameters, is vastgelegd in de Richtlijn KRW Monitoring
Oppervlaktewater en Protocol toetsen en beoordelen (Rijkswaterstaat, 2014). Bij de
monitoring en toetsing worden verschillende monitoringsdata gebruikt:
 Toestand en Trendmonitoring (TT). Dit zijn monitoringsdata die door Rijkswaterstaat
worden verzameld en die door de waterschappen op hun eigen waterlichamen worden
geprojecteerd, zonder dat zo’n stof in het waterlichaam gemeten is.
 Operationele monitoring (OM). Dit zijn monitoringsdata die de waterschappen zelf meten
in hun eigen meetnet.
Naast bovengenoemde monitoring is er al vele jaren een landelijk meetnet waarin
waterschappen hoofdzakelijk landbouw-beïnvloede oppervlaktewateren meten: het Meetnet
Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO) (Deltares, 2017). Met dit
meetnet wordt de ontwikkeling van de nutriëntenconcentratie over de jaren (trend) en de
voortgang van het nationaal mestbeleid gemonitord. Hierin is de landelijke trend voor fosfor
stagnerend en stikstof langzaam dalend (zie bijlage1) (PBL, 2016).
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2.2

Medicijnresten
Medicijnresten vormen een mogelijk probleem voor de ecologische waterkwaliteit en de
drinkwaterbereiding. De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat de (mogelijke)
effecten van geneesmiddelen (en hormoonverstorende stoffen) voor waterorganismen
serieus moeten worden genomen. Waterbeheerders willen daarom geneesmiddelen zoveel
mogelijk weren uit het water. Deze stoffen komen (niet) voor op de lijsten voor de KRWbeoordeling.
Medicijnen worden in ons lichaam niet volledig opgenomen en afgebroken. Een groot deel
komt via ontlasting en urine in het rioolwater terecht. De rioolwaterzuiveringen van
waterschappen zijn niet in staat deze milieuvreemde stoffen helemaal weg te halen. Er is
nog veel onduidelijk over de precieze risico’s voor de volksgezondheid en het watermilieu.
Wel is bekend dat in sommige kleinere oppervlaktewateren effecten op waterorganismen
niet kunnen worden uitgesloten (waterschap Vallei en Veluwe, 2017).
Zo kunnen hormoonverstorende stoffen zoals de pil al bij zeer lage concentraties in het
water zorgen voor vervrouwelijking van mannelijke vissen (zie ook bijlage 3). De veel
gebruikte ontstekingsremmer diclofenac kan bij vissen zoals karpers schade toebrengen aan
de organen. Algen en watervlooien, die de basis vormen voor het voedselweb in water,
vertonen dan een afwijkende groeisnelheid. Het probleem wordt urgenter in de nabije
toekomst door een becijferde toename van medicijngebruik als gevolg van vergrijzing in
Nederland met gemiddeld 37% in 2050. Door die toename van het gebruik van humane
geneesmiddelen wordt verwacht dat de vracht van medicijnresten naar oppervlaktewater
toeneemt (waterschap Vallei en Veluwe, 2017).
Waterschappen verwijderen al veel milieuvreemde stoffen tijdens het zuiveren van
rioolwater. Er zijn echter grote verschillen tussen zuiveringen onderling en ook voor stoffen
onderling: zo wordt het veel aangetroffen carbamazepine (anti-epilepticum) nauwelijks
verwijderd terwijl bezafibraat (anticholesterol) wel grotendeels wordt verwijderd (Landelijke
Ketenaanpak medicijnresten uit water, 2017). Een barrière die alles tegenhoudt, bestaat nog
niet. Waterschappen onderzoeken daarom met welke technieken milieuvreemde stoffen
beter verwijderd kunnen worden. Ook wordt nu op landelijke schaal onderzocht waar de
problemen het grootst zijn. Dit gebeurt door middel van “hotspotanalyse”, waarbij wordt
weergeven waar de problemen het grootst zijn. De resultaten worden naar verwachting eind
2017 vrijgegeven. Er wordt nog geen oordeel gegeven of de lozing een bepaalde grens
overschrijdt of niet, mede omdat er (nog) bijna geen normen of grenswaarden voor
geneesmiddelen in water zijn vastgesteld (waterschap Vallei en Veluwe, 2017).
In de ‘Landelijke Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ werkt de Rijksoverheid samen met
de waterschappen, de drinkwatersector, gemeenten en partijen uit de zorgsector aan het
terugdringen van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater.
Door een gezamenlijke aanpak, met maatregelen in de geneesmiddelenketen en
waterzuivering, kan het probleem worden opgelost.
Om de medicijnen zo veel mogelijk uit het water te houden, moeten in de gehele
medicijnketen – van productie, gebruik, inzameling en zuivering – stappen worden gezet
(Landelijke Ketenaanpak medicijnresten uit water, 2017).

12

Zuiver water voor iedereen zonder kopzorgen

Om gericht maatregelen te kunnen nemen en effecten te monitoren, moeten gebruiks- en
milieuschadelijkheidsgegevens van alle geneesmiddelen openbaar worden (Unie van
waterschappen, 2017).

2.3

Gewasbeschermingsmiddelen
Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt.
Bijvoorbeeld bij het bestrijden van schimmels, insecten en onkruiden. Bestrijdingsmiddelen
die buiten de landbouw worden toegepast, zijn geen gewasbeschermingsmiddelen, maar
biociden. Behalve als de toepassing vergelijkbaar is met die in de landbouw. Slakkenkorrels
en onkruidbestrijdingsmiddelen zijn bijvoorbeeld altijd gewasbeschermingsmiddelen (RIVM,
2017).
Een gewasbeschermingsmiddel bevat één of meer werkzame stoffen. De werkzame stoffen
zijn de actieve componenten in het middel en zorgen voor het gewenste effect.
Gewasbeschermingsmiddelen bevatten biologisch actieve werkzame stoffen, bijvoorbeeld
tegen schadelijke organismen. Daarom brengt het gebruik naast voordelen ook risico's met
zich mee voor de volksgezondheid en het milieu. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen
bijvoorbeeld in de sloot waaien tijdens het spuiten. Ook kunnen planten en dieren waartegen
het middel niet is bedoeld, schadelijke effecten ondervinden. De risico’s voor mensen
worden beoordeeld voor de gebruiker, en voor anderen die daarna met het
gewasbeschermingsmiddel in aanraking kunnen komen, bijvoorbeeld via drinkwater of
voedsel (RIVM, 2017).
Op de
prioritaire en
specifiek
verontreinigde stoffenlijsten staan
diverse
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast worden door de waterbeheerders in Nederland
ook veel metingen naar andere bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater gedaan. Op
initiatief van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden, en ondersteund door een groot
aantal organisaties, zijn deze metingen in de ‘bestrijdingsmiddelenatlas’ verwerkt tot een
ruimtelijk beeld (zie www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl) (Centrum voor Milieuwetenschappen
Leiden, 2017). Hier is ook een top 10 te vinden van bestrijdingsmiddelen die in Nederland de
norm overschrijden (zie tabel 3).
Tabel 3 Top 10 bestrijdingsmiddelen binnen Stroomgebied Rijn die de kwaliteitsnorm het meest overschreden in
2015 (http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/samenvatting/top-10-probleemstoffen.aspx)
#

MAC-MKN*

toelatingscriterium (Ctgb)*

1 imidacloprid

JG-MKN/MTR*

heptachloor-epoxide (som isomeren)

imidacloprid

2 heptachloor-epoxide (som isomeren)

esfenvaleraat

carbendazim

3 esfenvaleraat

cyhalothrin, lambda-

bifenox

4 hexachloorbenzeen

captan

deltamethrin

5 ETU

pirimifos-methyl

pirimifos-methyl

6 azoxystrobin

deltamethrin

permethrin

7 cypermethrin-alfa

carbendazim

epoxiconazool

8 cyhalothrin, lambda-

pendimethalin

spinosad

9 bifenox

bifenox

esfenvaleraat

10 fluoxastrobin (, trans-)

imidacloprid

cyhalothrin, lambda-

* zie bijlage 2 voor verklaring normen
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Gewasbeschermingsmiddelen vallen in Nederland onder de wet gewasbeschermingsmiddelen
en
biociden.
De
goedkeuring
van
de
werkzame
stoffen
in
gewasbeschermingsmiddelen valt in Europa onder DG Health and Food Safety. De
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) coördineert de beoordeling van de
werkzame stoffen en ontwikkelt methoden voor de risicobeoordeling (RIVM, 2017). In
Nederland hebben wij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden (Ctgb). Deze organisatie beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden
veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht (Ctgb, 2017).

2.4

Microplastics
Microplastics worden in de literatuur vaak onder de term microverontreinigingen geschaard.
Microverontreinigingen is een verzamelnaam voor een grote groep stoffen met verschillende
toepassingen en uiteenlopende chemische eigenschappen, waaronder ook geneesmiddelen,
hormonen, weekmakers, brandvertragende stoffen, geperfluoreerde verbindingen,
bestrijdingsmiddelen en biociden, geurstoffen, UV-filters, antioxidanten en meer onder
vallen. Door voortschrijdende kennis en steeds geavanceerdere analysemethoden komen er
steeds meer stoffen bij (STOWA, 2014) (zie ook paragraaf 2.5).
Microplastics in het water zorgen voor risico’s voor dieren en voor overdracht binnen de
voedselketen (ook op mensen). Microplastics kunnen worden gegeten door onder andere
kleine vissen, mosselen en andere in het water levende organismen. Er is aangetoond dat
de aanwezigheid van microplastics bij oesters in marine omstandigheden leidt tot aantasting
van de vruchtbaarheid (Roy, 2016).
Wetenschappers definiëren microplastics als alle deeltjes kleiner dan 5 millimeter. Nanodeeltjes zijn kleiner dan 100 nanometer en hebben andere eigenschappen. Er is een andere
aanpak nodig om nanoplastics te kunnen meten (Zeegers, 2014).
Er zijn daarnaast twee typen microplastics:
 primaire microplastics - opzettelijk geproduceerde deeltjes die voorkomen in cosmetica
 secundaire microplastics - de kleine deeltjes waarin plastic afbreekt.
De binding van toxische stoffen blijkt bij nanoplastics wel 100 tot 1000 keer sterker te zijn
dan bij microplastics. Dit moet nog verder onderzocht worden, maar tijdens de reis door het
maag-darmkanaal, die een paar uur duurt, zouden er dus grote hoeveelheden gifstoffen
kunnen uitwisselen in het organisme. Er wordt gespeculeerd dat plastic nanodeeltjes door
membranen heen kunnen gaan. Dat is op zich plausibel, maar in de praktijk nog niet
waargenomen (Zeegers, 2014).
Er kunnen verschillende bronnen zijn van microplastics in oppervlaktewater, zoals
zuiveringen (kledingvezels, microbeads, overige plastics), vuilstorten en zwerfafval.
Op dit moment is er niet veel bekend over de verwijderingsefficiëntie van microplastics in
zuiveringsinstallaties. Door de lage dichtheid van een substantieel deel van de
plasticdeeltjes, zullen deze microplastics vaak drijven of zweven (Roex, 2013).
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Door de waterschappen (waaronder WSRL) worden op dit moment diverse onderzoeken
uitgevoerd naar het voorkomen van microplastics in het oppervlaktewater. Het is echter nog
onduidelijk of dergelijke verontreinigingen de KRW-doelen in de weg staan.

2.5

Overige stoffen
Naast de medicijnresten (paragraaf 2.2), gewasbeschermingsmiddelen (paragraaf 2.3) en
microplastics (paragraaf 2.4) is er nog een groot aantal andere stoffen die het aquatische
ecosysteem kunnen beïnvloeden, waaronder diergeneesmiddelen.
Diergeneesmiddelen kunnen via mest in het oppervlaktewater terechtkomen. Uit onderzoek
is gebleken dat, afhankelijk van de gebruikte techniek, bij sommige mestverwerkers de in de
mest aanwezige diergeneesmiddelen in de dikke fractie en het mineralenconcentraat
achterblijven, en het effluent niet of nauwelijks diergeneesmiddelen bevat. Deze
mestverwerkers vormen geen bron naar het oppervlaktewater. Bij andere gebruikte
technieken kan het effluent bij mestverwerkers wel weer geneesmiddelen bevatten (Derksen
A. , 2016).
Daarnaast kan het gebruik van antibiotica in de gezondheidszorg en de veeteelt leiden tot
antibioticaresistentie, met het risico dat ziekten minder goed behandeld kunnen worden.
Om problemen met resistentie tegen te gaan wordt restrictief met antibiotica omgegaan.
Preventief gebruik van antibiotica in de veeteelt (zoals vroeger gebruikelijk was) is niet meer
toegestaan. Dit heeft tot een zeer forse reductie van het antibioticagebruik geleid (Derksen
A. , 2016).
Andere stoffen die van invloed kunnen zijn op het aquatische ecosysteem zijn
microverontreinigingen, waaronder desinfecterende middelen, geurstoffen, antioxidanten,
zoetstoffen, weekmakers, brandvertragers, schuimremmers, anti-corrosiemiddelen en UVfilters. Veel van deze stoffen worden toegepast in consumentenproducten. Een belangrijke
overeenkomst tussen deze stoffen is dat ze veelvuldig worden aangetoond in afvalwater
en/of oppervlaktewater, soms zelfs in hoge concentraties (microgrammen per liter), maar dat
meestal nog maar weinig bekend is over de vrachten en effecten. Van sommige stoffen is
aangetoond of wordt vermoed dat ze hormoonverstorende eigenschappen hebben. Het
desinfecterende middel triclosan staat in de belangstelling omdat al bij zeer lage
concentraties (nanogrammen per liter) effecten op algen en blauwalgen zijn aangetoond
(STOWA, 2014).
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3

Overzicht probleemstoffen
In dit hoofdstuk worden eerst de probleemstoffen per waterschap gepresenteerd en, mede
aan de hand van het overleg met het betreffende waterschap, toegelicht. Ook geven we aan
welke bronnen voor de betreffende probleemstoffen (per waterschap) in beeld zijn.
We hebben hierbij gebruik gemaakt van de gegevens uit het waterkwaliteitsportaal
(rapportagejaar 2015) en de meest recente waterkwaliteitsrapportage. De meest recente
waterkwaliteitsrapportages zijn opgenomen in bijlage 5.
Tenslotte geven we voor de provincie Utrecht een overzicht van de probleemstoffen per
waterlichaam en geven we een regionaal beeld van de bronnen die leiden tot de knelpunten.

3.1

Probleemstoffen HDSR
Het hoogheemraadschap heeft 30 KRW-waterlichamen waarvan er 29 in de provincie
Utrecht liggen. Bij de beoordeling uit 2015 blijkt dat er nog een groot aantal stoffen in
voorkomen die het behalen van de goede (ecologische) toestand in de weg staat (tabel 4).
Tabel 4 Aantal waterlichamen (HDSR) die niet voldoen aan norm van bepaalde stof (bron: waterkwaliteitsportaal)
stoffen, stofgroep
OM
TT
metalen en metaalverbindingen
prio
kwik
29
nikkel
29
tributyltin (kation)
29
spec
barium
2
kobalt
7
koper
29
seleen
29
uranium
29
zink
3
29
nutriënten en eutrofiëringsparameters
chem
fosfor totaal
15
2
stikstof totaal
3
2
spec
ammonium
11
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
prio
benzo(a)pyreen
29
benzo(b)fluorantheen
29
benzo(ghi)peryleen
29
benzo(k)fluorantheen
29
fluorantheen
14
29
spec
benzo(a)antraceen
29
chryseen
29
prio = prioritaire stoffen; spec = specifiek verontreinigende stoffen, chem = chemische parameters.
OM = operationele monitoring (eigen meetnet), TT = Toestand- en trendmonitoring (RWS).
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Metalen
Uit de rapportage van 2015 blijkt dat een groot aantal metalen en paks in alle waterlichamen
voorkomt. De meeste overschrijdingen zijn gebaseerd op de toestand- en trendmonitoring
van Rijkswaterstaat. Kwik en Tributyltin vallen onder de ubiquitaire stoffen waarvoor geen
aanvullend beleid mogelijk is.
Uit de waterkwaliteitsrapportage 2016 (HDSR, 2016) blijkt dat van de metalen alleen nog
kobalt en uranium de norm overschrijden en in enkele waterlichamen ook koper en zink (zie
bijlage 5).
Nutriënten
De grootste bronnen van nutriënten in het beheergebied van HDSR zijn uit- en afspoeling
van landelijk gebied, en effluentlozingen van rwzi’s en inlaat van water buiten het
beheergebied/polder. In de rapportage van 2016 scoren in 15 waterlichamen de nutriënten
nog matig of ontoereikend (zie figuur bijlage 5).

Figuur 4 KRW-beoordeling waterlichamen en overig water stikstof en fosfor in 2015 HDSR (HDSR, 2016)

Naast het voortzetten van de zuiveringsinspanningen door de waterschappen wordt in de
Delta aanpak gekozen voor een combinatie van generiek beleid en regionaal maatwerk
gericht op de landbouw. Op basis van geconstateerde regionale verschillen wordt gesproken
over regionalisatie van (gebruiks)-normen. En voor de regionale aanpak door regionale
partijen wordt gekeken naar het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het waterschap
geeft aan dat het DAW daarvoor wel minder vrijblijvend moet worden om effectief te zijn
(HDSR, 2016).
PAKs
Bij de start van de KRW voldeden voor de chemische toestand alle dertig waterlichamen van
het waterschap. Recent zijn voor enkele stoffen de normen aangescherpt (Richtlijn
2013/39/EU), waardoor sinds 2014 in 14 KRW-waterlichamen de stof fluorantheen de norm
overschrijdt. Deze wateren voldoen daardoor niet meer aan de chemisch goede toestand
(figuur 2).
Daarnaast zijn op enkele locaties drie zgn. ubiquitaire stoffen normoverschrijdend
aangetroffen. Fluorantheen en deze drie stoffen behoren tot de PAKs (polycyclisch
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aromatische koolwaterstoffen), waarvan bekend is dat ze levertumoren bij vissen kunnen
veroorzaken en de voorplanting van waterdieren nadelig kunnen beïnvloeden. De
belangrijkste bronnen van fluorantheen zijn depositie (>70%) en verbrandingsprocessen in
het verkeer (HDSR, 2016).

Figuur 5 KRW-beoordeling chemie 2015

Overige stoffen
HDSR meet, als onderdeel van het bestrijdingsmiddelen-meetnet, 200 verschillende
bestrijdingsmiddelen, met een meetfrequentie van eens per maand. Van deze 200
bestrijdingsmiddelen zijn er 100 detecteerbaar.
Ieder jaar wordt bij 1 tot 10 bestrijdingsmiddelen de norm overschreden. Vanwege de lage
meetfrequentie is de duur van de normoverschrijdingen onzeker.
In oktober vindt binnen de provincie Utrecht een onderzoek plaats (los van de
hotspotanalyse) naar het rendement van de zuiveringen. Ook HDSR doet hieraan mee.
Resultaten zijn nog niet bekend.
Voor de overige stoffen heeft het waterschap nog geen resultaten. Deze stoffen worden in
het volgende hoofdstuk in het algemeen beschreven.
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3.2

Probleemstoffen V&V
Waterschap Vallei en Veluwe heeft 14 KRW-waterlichamen in de provincie Utrecht liggen.
Tabel 5 Aantal waterlichamen (wVV) niet voldoen aan norm van bepaalde stof (bron: waterkwaliteitsportaal)
stoffen, stofgroep
OM
TT
metalen en metaalverbindingen
spec
kobalt
14
14
zink
8
14
nutriënten en eutrofiëringsparameters
chem
chloride
2
fosfor totaal
14
14
stikstof totaal
7
10
spec
ammonium
9
14
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
prio
fluorantheen
11
14
prio = prioritaire stoffen; spec = specifiek verontreinigende stoffen, chem = chemische parameters.
OM = operationele monitoring (eigen meetnet), TT = Toestand- en trendmonitoring (RWS).

Bij de beoordeling uit 2015 blijkt dat er nog een aantal stoffen in voorkomen die het behalen
van de goede (ecologische) toestand in de weg staat, zoals kobalt, zink, fosfor, stikstof en
ammonium (zie tabel 5). Ook in de waterkwaliteitsrapportage van 2016 (planperiode 20102015; zie bijlage 5) blijken deze stoffen nog voor te komen zowel in de eigen monitoring
(OM) als in die van Rijkswaterstaat (TT) (Ws Vallei en Veluwe, 2016).
Metalen
Kobalt is een stof die in normoverschrijdende concentraties wordt gemeten, en niet
ecotoxisch is maar een knelpunt vormt in het kader van de volksgezondheid. Het is
onduidelijk
waar
de
concentraties
door
worden
veroorzaakt
(mogelijk
achtergrondconcentratie, geologische afzettingen) (Ws Vallei en Veluwe, 2016).
De toxische norm voor de metalen zink, nikkel en koper is bepaald rekening houdend met de
biobeschikbaarheid. Zink is een sterkte reductor (zeer onedel), lost goed op en komt veel uit
effluent van de waterzuivering en uit de landbouw (Ws Vallei en Veluwe, 2016).
Nutriënten
Hoewel er sprake is van een dalende trend bij de nutriënten, is de fosfaatconcentratie nog
altijd aan de hoge kant. Een verdere verlaging van de fosfaatconcentratie is daarmee ook
een sleutel om de biologische kwaliteit te verhogen.
In de meest recente waterkwaliteitsrapportage blijkt dat fosfor voor alle in de provincie
liggende waterlichamen als slecht, ontoereikend of matig werd beoordeeld (zie figuur 6).
Ook stikstof wordt in een groot deel van de waterlichamen nog als matig beoordeeld (Ws
Vallei en Veluwe, 2016).
In tegenstelling tot het landelijk beeld is er voor de meeste MNLSO-meetpunten binnen het
beheergebied geen significante dalende trend zichtbaar voor de nutriënten. De effecten van
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mestwetgeving en andere landbouwmaatregelen zijn nog niet in alle wateren merkbaar. Het
waterschap geeft aan dat de invloed van de met fosfor verzadigde gronden hier mogelijk een
rol bij speelt (langjarig effect van nalevering nutriënten) (Ws Vallei en Veluwe, 2016).
Daarnaast laat het waterschap in de waterkwaliteitsrapportage zien dat de landbouw één
van de grootste bronnen van stikstof en fosfor is (77-88%, bepaald m.b.v. Stone model).
Om deze nutriëntenconcentraties verder te verlagen is provinciaal overleg tussen het
Utrechtse en Gelderse deel van het beheergebied noodzakelijk, omdat veel Gelderse
waterlichamen afwentelen op Utrecht.

Figuur 6 Toetsresultaten fosfaat (links) en stikstof (rechts). De pijlen geven de gevonden trends weer op de
aangegeven meetlocaties. Een dalend pijltje staat voor een dalende trend in de concentratie (Ws Vallei en Veluwe,
2016).

PAKs
Ook Waterschap Vallei en Veluwe geeft aan niet veel te kunnen doen aan de PAKs die
voortkomen door de verbranding van fossiele brandstoffen.
Overige stoffen
Gewasbeschermingsmiddelen worden in het beheergebied van het waterschap binnen de
grenzen van de provincie Utrecht niet overschreden.
Het waterschap doet mee aan het provinciale onderzoek naar het rendement van de
zuiveringen. Er is al bekend dat diclofenac (pijnstiller) en estradiol (de pil, hormoon) worden
gevonden in het oppervlaktewater. Daarnaast wordt ook overlegd met enkele apothekers en
artsen om bijvoorbeeld naproxen te vervangen voor diclofenac. Naproxen zou beter
afgebroken worden in de rwzi’s. Van estradiol (de pil, hormoon) leiden lage concentraties al
tot ontregeling van de biologie in een sloot, terwijl dit bij diclofenac pas bij hogere
concentraties het gevolg is. De ecologische effecten van deze stoffen zijn nog niet bekend.
Microplastics worden door WVV nog niet gemeten.
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3.3

Probleemstoffen AGV
Het waterschap heeft 12 waterlichamen in de provincie Utrecht liggen.
Tabel 6 Aantal waterlichamen (AGV) die niet voldoen aan norm van bepaalde stof (bron: waterkwaliteitsportaal)
stoffen, stofgroep
OM
TT
metalen en metaalverbindingen
prio
kwik
12
nikkel
12
tributyltin (kation)
12
spec
koper
12
seleen
12
uranium
12
zink
1
12
nutriënten en eutrofiëringsparameters
chem
chloride
3
3
fosfor totaal
7
7
stikstof totaal
8
8
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
prio
benzo(a)pyreen
12
benzo(b)fluorantheen
12
benzo(ghi)peryleen
12
benzo(k)fluorantheen
12
fluorantheen
12
spec
benzo(a)antraceen
12
chryseen
12
prio = prioritaire stoffen; spec = specifiek verontreinigende stoffen, chem = chemische parameters.
OM = operationele monitoring (eigen meetnet), TT = Toestand- en trendmonitoring (RWS).

Uit de rapportage van 2015 blijkt dat er nog een aantal stoffen in oppervlaktewaterlichamen
voorkomt die het behalen van de goede (ecologische) toestand in de weg staan, zoals koper,
seleen, uranium, zink, fosfor, stikstof, benzo(a)anthraceen en chryseen (zie tabel 6).
De gegevens in het waterkwaliteitsportaal zijn, uitgezonderd de fysisch-chemische
parameters, voornamelijk gebaseerd op de TT-monitoring van RWS. Hiervoor zijn drie TTmonitoringspunten gebruikt, te weten Nieuwegein, Markermeer en IJmuiden. Deze drie
locaties liggen niet in het beheergebied van AGV.
Inmiddels heeft AGV zelf drie TT monitoringspunten in gebruik genomen die zijn
geïnstalleerd in de eigen boezem, te weten twee in de Amstel en één in de Vecht. Alle
stoffen die bij het RWS monitoringspunt werden overschreden, worden nu op de eigen TT
meetpunten door AGV gemeten. Alle waterlichamen zijn nu verdeeld over deze TT
meetpunten.
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Uit een vergelijk tussen de recente waterkwaliteitsrapportage (zie bijlage 5) en de rapportage
uit 2015 blijkt dat de probleemstoffen uit 2015, gebaseerd op een RWS TT-meetpunt,
grotendeels ook normoverschrijdend zijn gemeten in het meetpunt van de boezem.
Metalen en metaalverbindingen
Arseen is mogelijk afkomstig uit diepe polders, Horstermeer of Groot Mijdrecht en wordt ook
in de boezem gemeten. Van sommige stoffen, zoals kwik, is de detectiegrens hoger dan de
norm. Deze stoffen kunnen op de KRW nooit voldoende scoren.
Naast een groot aantal metalen valt op dat bij AGV ook tributyltin (gebruikt als anti-fouling bij
schepen) voorkomt in het oppervlaktewater, ondanks dat deze stof verboden is. Samen met
kwik is dit een ubiquitaire stof, waarvoor geen aanvullend beleid mogelijk is en die apart
wordt gerapporteerd.
Nutriënten en eutrofieringsparameters
In 8 van de 14 waterlichamen belemmeren ook de nutriënten het halen van de ecologische
doelen. Dit beeld veranderd nauwelijks bij de waterkwaliteitsrapportage van 2017 (zie bijlage
5).
De bronnen van ammonium zijn droogmakerijen (kwel), wellicht landbouw en mogelijk
achtergrondbelasting van marine sedimenten. Ammonium kan soms toxisch zijn en wordt
door veel omgevingsvariabelen beïnvloed. AGV meet op veel locaties, zeer frequent
(meerdere keren per maand) en voor deze stof telt de gemeten maximale waarde. Als deze
waarde boven de norm ligt, voldoet ammonium niet, ook al zijn alle andere gemeten
waarden onder de norm.
De Amstelland boezem heeft door intrusie een hoge chlorideconcentratie. Ook diepe polders
hebben, door zoute kwel, last van hoge chlorideconcentraties.
PAKs
Wat daarnaast opvalt is dat het aantal PAKs dat normoverschrijdend is, is afgenomen.
Overige stoffen
Uit de meest recente waterkwaliteitsrapportage blijkt dat er twee gewasbeschermingsmiddelen opduiken; irgasol (algicide gebruikt bij boten) en imidacloprid (insecticide).
Er worden wel medicijnresten gemonitord op de Amstel- en Vechtboezem (o.a. diclofenac
3
wordt gemeten met behulp van bioassays ), maar de effecten hiervan zijn nog niet duidelijk.
Hormonen zijn heel moeilijk te monitoren, omdat de normen voor deze stoffen onder de
detectiegrens liggen. Naast de KRW monitoring voert AGV gericht monitoring uit rondom een

3

Kwantitatieve bepaling van biologisch werkzame stoffen door middel van toediening van deze stoffen aan levende

organismen onder standaard omstandigheden. Laboratoriumexperiment waarin (meestal) planten of lagere
diersoorten worden blootgesteld aan een (extract van een) te beoordelen water(bodem)monster. Het doel van
bioassays is het beoordelen of de aanwezige verontreinigingen in het monster in die mate beschikbaar zijn dat ze
negatieve effecten veroorzaken bij deze testorganismen (aquo).
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aantal risicogebieden, te weten oude industrieën, gasfabrieken, havens, vuilstorten,
riooloverstorten, akker en glastuinbouw. Deze monitoring vindt onder andere plaats met
bioassays. Hierbij wordt gekeken wat het effect van de waterkwaliteit is op de biologie
(toxiciteit). Deze monitoring wordt uitgevoerd omdat het bestuur van AGV wil weten hoe het
nu echt zit met de waterkwaliteit en de impact daarvan op de ecologie. In de bioassays is
wel verschil in activiteit waargenomen, maar nog niet vastgesteld is welke stof de oorzaak
hiervan is.
Maatregelen die met deze monitoring kunnen worden onderbouwd zijn het opknappen van
rwzi’s, saneren van riooloverstorten of oude vuilstortplaatsen.
Een belangrijke bron van microverontreinigingen zit bij de glastuinbouw (pesticiden). AGV
geeft aan het wenselijk te vinden dat deze niet meer lozen op het oppervlaktewater.
Waternet doet ook mee aan de meetcampagne op de zuiveringen om een indruk te krijgen
wat de bijdrage van de provincie Utrecht is aan de medicijnenbelasting in heel Nederland.
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3.4

Probleemstoffen WSRL
Het waterschap heeft slechts 2 waterlichamen in de provincie Utrecht liggen.
Bij de beoordeling uit 2015 blijkt dat er nog een aantal stoffen in voorkomen die er voor
zorgen dat de goede toestand of goede ecologische toestand niet wordt gehaald, zoals
seleen, uranium, fosfor en benzo(a)antraceen (zie tabel 7).
Ook bij Rivierenland valt op dat de ubiquitaire stoffen kwik en tributyltin voorkomen.

Tabel 7 Aantal waterlichamen (WSRL) die niet voldoen aan norm van bepaalde stof (bron: waterkwaliteitsportaal)
stoffen, stofgroep
OM
TT
metalen en metaalverbindingen
prio
kwik
2
nikkel
2
tributyltin (kation)
2
spec
seleen
2
uranium
2
nutriënten en eutrofiëringsparameters
chem
fosfor totaal
1
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
prio
fluorantheen
2
spec
benzo(a)antraceen
2
prio = prioritaire stoffen; spec = specifiek verontreinigende stoffen, chem = chemische parameters.
OM = operationele monitoring (eigen meetnet), TT = Toestand- en trendmonitoring (RWS).

Met de KRW-beoordeling van 2016 is nagenoeg geen verschil (zie bijlage 5). In Kanalen
Vijfheerenlanden blijft fosfor boven de gestelde maatlat voor fosfor voor dat watertype.
Metalen
Het waterschap heeft dit jaar een analyse gedaan op de zware metalen. Er is hierbij een
toename zichtbaar, maar er zijn nog geen KRW-overschrijdingen. Als de trend zich verder
ontwikkeld (koper, zink en nikkel) dan wordt het wel een probleem, zeker richting 2027.
Mogelijk komen deze stoffen vrij tijdens bodemprocessen.
Overige stoffen
Medicijnresten worden door het waterschap onderzoeksmatig gemeten. Ook het
waterschapsbestuur van Rivierenland is geïnteresseerd in de toestand en effecten van
medicijnresten en microplastics. Daarom wordt er projectmatig onderzoek gedaan naar
medicijnresten en microplastics. Wat betreft monitoring of normering is hier echter nog geen
standaard voor ontwikkeld. Bij een dergelijke monitoring wordt gekeken naar wat er landelijk
voorhanden is aan monitoringsmethode, en wat het laboratorium aan kan wat betreft
detectie-/rapportagegrens. Het is een lijst van 25 medicijnen die gemeten is. Er is hierbij
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meer brongericht gekeken bij rwzi’s. Het waterschap weet echter niet wat die medicijnresten
doen op de ecologie. In bepaalde gebieden komen deze medicijnresten meer voor dan in
andere gebieden.
Ook microplastics heeft het waterschap een keer gemeten (1 jaar), maar dit traject is
gestopt. Dat project is samen met de WUR gedaan om een eerste beeld te krijgen, samen
met andere metingen die landelijk bekend zijn. De effecten hiervan op de ecologie zijn
onduidelijk.
In de twee waterlichamen van WSRL binnen de provincie Utrecht worden geen
normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen gemeten. Waar het waterschap
nog niet naar gekeken heeft zijn diergeneesmiddelen.
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3.5

Probleemstoffen provincie Utrecht
In deze paragraaf zijn de stoffen die voor de provincie Utrecht uit de beoordeling van 2015
naar voren komen samengevat (zie tabel 8).
Wat opvalt is dat veel stoffen die knelpunten veroorzaken in het behalen van de goede
toestand (chemie(prio) en ecologie (spec +chem)) door atmosferische depositie in het water
terecht komen.
Ook zijn er lokale verschillen. Zo geeft waterschap Vallei en Veluwe in hun
waterkwaliteitsrapportage aan dat de landbouw een van de grootste bronnen van stikstof en
fosfor is (77-88%) (Ws Vallei en Veluwe, 2016).
Tabel 8 Belangrijkste stoffen die in de beoordeling van 2015 de norm overschreden en hun bronnen (Bron;
kwaliteitsportaal en emissieregistratie)
nr
stof, stofgroep
categorie*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

metalen en metaalverbindingen
barium
spec
kobalt
spec
koper
spec
kwik^
prio
nikkel
prio
seleen
spec
tributyltin (kation)^
prio
uranium
spec
zink
spec

belangrijkste bron (uit emissieregistratie.nl)

ongezuiverd rioolwater, effluent
atmosferische depositie, chemische Industrie basisproducten
atmosferische depositie, uit- en afspoeling landelijk gebied
atmosferische depositie
Uit- en afspoeling landelijk gebied
atmosferische depositie
NCP coatings schepen
mijnbouw, steenkool, kunstmest
landbouw, verkeer en vervoer, riolering, rwzi

10
11
12
13

nutriënten en eutrofiëringsparameters
ammonium
spec
depositie ammoniak (uitspoeling nutriënten landelijk gebied, rwzi)
chloride
chem
basischemie anorganisch
fosfor totaal
chem
atmosferische depositie, uit- en afspoeling landelijk gebied
stikstof totaal
chem
Atmosferische depositie, uit- en afspoeling

14
15
16
17
18
19
20

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks)4
benzo(a)antraceen
spec
atmosferische depositie
benzo(a)pyreen^
prio
atmosferische depositie
benzo(b)fluorantheen^
prio
atmosferische depositie
benzo(ghi)peryleen^
prio
atmosferische depositie
benzo(k)fluorantheen^
prio
atmosferische depositie
chryseen
spec
atmosferische depositie
fluorantheen
prio
atmosferische depositie

* prio = prioritaire stoffen; spec = specifiek verontreinigende stoffen, chem = chemische parameters.
^ = ubiquitaire stoffen

In het terugdringen van de fosfaatbelasting valt nog veel winst te behalen voor de
ecologische toestand. Zo kunnen rwzi’s nog verder worden verbeterd, en kan uit- en
afspoeling uit landelijk gebied verder worden beperkt. Waterschappen hebben zelf

4

PAKs zijn organische stoffen opgebouwd uit twee of meer benzeenringen. Deze ontstaan bij onvolledige

verbranding of verkoling van diverse koolstof bevattende materialen. Daartoe behoren onder andere fossiele
brandstoffen, voedingsmiddelen en hout en komen vooral via atmosferische depositie in het oppervlaktewater
terecht (zie www.emissieregistratie.nl of bijlage 2).
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programma’s lopen om de fosfaatbelasting terug te dringen (o.a. samenwerking AGV en
HDSR) en ondersteunen bijvoorbeeld de Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW).
De aanpak van veel van de probleemstoffen, zoals zware metalen en paks, is voor de
waterschappen niet uit te voeren, omdat zij weinig invloed kunnen uitoefenen op
atmosferische depositie, landbouw en verkeer.
Ubiquitaire stoffen zoals kwik en tributyltin worden al lange tijd niet meer geloosd, maar zijn
nog in het water aanwezig omdat deze moeilijk afbreken. Dergelijke stoffen mogen door het
waterschap apart worden gerapporteerd zodat de verbetering die bij de niet ubiquitaire en
specifiek verontreinigde stoffen wel wordt geboekt, ook zichtbaar wordt.
De invloed van stoffen als medicijnresten en microplastics op de ecologische toestand is
voor de waterschappen nog moeilijk te bepalen. Wel wordt hier door de waterschappen
onderzoek naar gedaan en ondersteunen ze landelijk lopende onderzoeken als de
hotspotanalyse.
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4

Bestaande maatregelen en lopend onderzoek

4.1

Nutriënten
Landelijk/regionaal
Voor de aanpak van nutriënten heeft elke waterbeheerder eigen programma’s lopen.
Daarnaast lopen er ook regionale programma’s:
Delta Aanpak Agrarisch Waterbeheer
De Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van de Land- en Tuinbouw
Organisatie Nederland (LTO), om enerzijds de wateropgaven en anderzijds een economisch
sterke en duurzame land- en tuinbouw ‘hand in hand’ te realiseren. Een van de doelen is het
oplossen van 80% van de waterkwaliteitsproblemen in 2021 en 100% in 2027. Het DAW zou
daarvoor wel minder vrijblijvend moeten worden. Er is een landelijke lijst met maatregelen
die passen bij de ambities van het DAW, POP3 proof zijn en gecontroleerd bij de EU. Deze
zijn dus subsidiabel. De provincie Utrecht heeft tot nu toe gekozen voor KRW maatregelen.
De vraag is hoe de versterking van de regionale aanpak georganiseerd gaat worden (HDSR,
2016)
Verdiscontering achtergrondbelasting in doelen
De natuurlijke achtergrondbelasting van een reeks waterlichamen is reeds in kaart gebracht.
Natuurlijke achtergrondbelasting blijkt in een groot aantal waterlichamen in Rijn-West zeker
een rol te spelen. De nutriëntenadviesgroep bundelt de ervaringen en is bezig om dat om te
zetten in een uniforme methode voor doelactualisatie voor Rijn-West. Deze uniforme
methode kan dan in de periode 2015-2021 worden toegepast voor waterlichamen waar
doelactualisatie nog in het verschiet ligt.
Waterschappen
HDSR vindt dat er zeker nog kansen zijn in het uitbouwen van de intensieve samenwerking
van boeren en waterbeheerders, bijvoorbeeld op het onderwerp bodemverbetering (HDSR,
2016) (zie ook ‘Nutrienten op hun plek, 2016, Org-id,VU en PBL) .
HDRS heeft samen met AGV een programma opgezet om een collectief van agrariërs te
ondersteunen. Het is hierdoor voor (een collectief van) agrariërs makkelijker om
ondersteuning aan te vragen voor maatregelen die uitstroom van nutriënten naar
oppervlaktewater beperken.
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4.2

Prioritaire en specifiek verontreinigde stoffen
In deze paragraaf zijn de prioritaire stoffen en specifiek verontreinigende stoffen beschreven,
omdat ze onder dezelfde stofgroepen vallen en vaak vergelijkbare bronnen hebben (zie tabel
8, paragraaf 3.5).
Landelijk/regionaal
Voor alle prioritaire stoffen geldt dat de uitstoot tot nul moet worden gereduceerd. Toch blijft,
zoals eerder gemeld, een groot aantal van deze stoffen nog lang in het water aanwezig
nadat de emissie is gestopt. Dit komt doordat de stoffen ubiquitaire zijn of doordat er sprake
is van emissie via atmosferische depositie of verbranding van fossiele brandstoffen. Op deze
bronnen hebben de waterschappen weinig invloed.
Voor de specifiek verontreinigende stoffen geldt dat zij onder de gestelde norm moeten
uitkomen. De waterschappen pakken deze stofgroep aan door aanpassingen van de rwzi’s
met als doel de concentraties van deze stoffen in het effluent te verlagen.
Waterschappen
Gerichte monitoring
AGV voert gericht monitoring uit rondom een aantal risicogebieden, te weten oude
industrieën, gasfabrieken, havens, vuilstorten, riooloverstorten, akker en glastuinbouw. Deze
monitoring vindt onder andere plaats met bioassays. Maatregelen die met deze monitoring
kunnen worden onderbouwd zijn het opknappen van rwzi’s, saneren van riooloverstorten of
oude vuilstortplaatsen. Het biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan met gemeenten en
overige betrokken partijen en de vervuiling aan te pakken.

4.3

Medicijnresten
Landelijk/regionaal
De waterschappen participeren in de nationale Ketenaanpak Medicijnresten uit Water.
Hierbij wordt samen met alle partners in de medicijnketen gekeken naar mogelijke
maatregelen. De ketenaanpak vormt de basis voor een programmatische aanpak in 2018.
De bronaanpak (‘wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit’) is hierbij een breed gedragen
uitgangspunt (Unie van waterschappen, 2017). Door de versnelling met de Delta aanpak
wordt de druk op waterschappen en ziekenhuizen opgevoerd om sneller te starten met het
verwijderen van medicijnresten in afvalwater. Ziekenhuizen kunnen via een pharmafilter alle
afvalstromen gezamenlijk behandelen, waardoor geneesmiddelresten verwijderd worden en
tegelijk de logistiek in het ziekenhuis verbetert. Beide zaken kunnen echter niet zomaar
worden ingevoerd. Er is nog onvoldoende kennis over effectiviteit. Momenteel onderzoeken
de waterschappen met een hotspotanalyse op welke rwzi’s aanvullende maatregelen het
meest effectief zijn (HDSR, 2016).
De Unie van Waterschappen lobbyt voor openbaarheid van gebruiks- en
milieuschadelijkheidsgegevens door de industrie. Bij aanvullende zuivering voor
medicijnresten op rwzi’s moet er een financiële regeling komen.
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Met een landelijke hotspotanalyse van de rwzi’s wordt in beeld gebracht op welke locaties de
waterkwaliteit wordt beïnvloed door geneesmiddelen in effluent water (UVW, 2017).
Waterschappen
Daarnaast wordt binnenkort (oktober 2017) voor de provincie Utrecht een onderzoek
uitgevoerd naar welke medicijnen daadwerkelijk de zuivering ingaan (influent) en in welke
mate de medicijnen de zuivering weer verlaten (effluent). Zo wordt het rendement van de
zuivering op medicijnen voor het eerst in beeld gebracht. Een koppeling van deze resultaten
met de hotspotanalyse ligt voorhanden.

4.4

Gewasbeschermingsmiddelen
Landelijk/regionaal
Naast een aantal gewasbeschermingsmiddelen in de lijst van specifiek verontreinigde
stoffen wordt door de waterbeheerders nog een groot aantal andere bestrijdingsmiddelen
gemonitord. De resultaten hiervan worden aangeleverd aan de bestrijdingsmiddelenatlas.
Gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater worden door een uitgebreid meetnet
gemonitord. Lokale overschrijdingen kunnen leiden tot (tijdelijke) verstoring van het
ecologisch evenwicht. Het waterschap ziet er op toe dat dergelijke overschrijdingen zo min
mogelijke voorkomen.
Waterschappen
Een gericht voorbeeld van het terugdringen van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater
komt van HDSR. HDSR was initiatiefnemer van het Convenant Schoon water Utrechtse
fruitteelt, gericht op het terugdringen van de emissie van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt
naar grond- en oppervlaktewater. De looptijd was van 2011-2016. Om het aantal
normoverschrijdingen substantieel terug te dringen werden afspraken gemaakt met de
Utrechtse fruitsector, Nederlandse Fruitteelt Organisatie, LTO en de provincie Utrecht. Dit
werd door de provincie Utrecht ook ondersteund in het kader van de drinkwaterdossiers en
de KRW-doelen voor grondwater. Dit convenant is succesvol afgerond in 2016 (HDSR,
2016).

4.5

Microplastics en overige microverontreinigingen
Landelijk/regionaal
Op dit moment is er geen specifiek beleid geformuleerd om de verontreiniging van het
oppervlaktewater met microplastics tegen te gaan. Binnen de KRW spelen microplastics op
dit moment geen rol. Alleen binnen de Kaderrichtlijn Marien is er een rol voor microplastics in
de descriptor 10 “Marine Litter”. Hiervoor worden momenteel indicatoren en
monitoringsprogramma’s ontwikkeld (o.a. in de EU projecten CLEANSEA en MICRO).
Nederland vervult wel een voortrekkersrol op het gebied van internationale
beleidsontwikkeling over (micro)plastics. De STOWA adviseert aan de regionale
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waterbeheerders om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de nationale en internationale
initiatieven die op dit terrein ontwikkeld worden (Roex, 2013).
Gezien de urgentie van plastic vervuiling zal hier ook op Europees vlak snel meer bekend
over worden. Het EU-actieplan voor de circulaire economie uit 2015 richt zich dan ook onder
andere op kunststofafval. Het kunststofafvalprobleem wordt op verschillende manieren
aangepakt. Allereerst door middel van de wijzigingsvoorstellen van de betreffende
afval(beheer) richtlijnen. Hier gaat het om Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en
verpakkingsafval en Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (Europa decentraal,
2017).
Daarnaast wordt er ook nagedacht over een nieuwe Europese kunststofstrategie ten aanzien
van de circulaire economie. De roadmap hiervoor is gepubliceerd in januari 2017, met de
volgende problemen die centraal staan:
 De hoge afhankelijkheid van primaire grondstoffen die nodig zijn om kunststof te
produceren.
 De lage mate van recycling/hergebruik van kunststof.
 De grote hoeveelheid kunststofafval die in het milieu terecht komt (Europa decentraal,
2017).
Waterschappen
Waterschap Rivierenland heeft onderzoek gedaan naar microplastics in het
oppervlaktewater. Dit bleef echter bij een eenmalige monitoring. De eenmaligheid werd
mede veroorzaakt door het feit dat er nog weinig bekend is over de ecologische effecten van
microplastics en er geen normen of andere afspraken zijn gemaakt (Derksen A. , 2016).
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5

Relatie met drinkwater
De belangrijke relatie van het oppervlaktewater met grondwater en het gebruik van
oppervlaktewater als drinkwater, maakt dat de concentraties stoffen niet alleen ecologisch
van belang zijn. Veel van de stoffen die in het oppervlaktewater voorkomen kunnen, via
verschillende routes, in het drinkwater terechtkomen (zie figuur 7). Een bekend voorbeeld
was de aanwezigheid van een te hoge concentratie pyrazol (gebruikt bij productie van
plastics) in de Maas, waardoor onttrekking voor drinkwaterbereiding niet mogelijk was (NOS,
2017).
De STOWA heeft in 2011 voor de provincie Utrecht, de water- en hoogheemraadschappen
HDSR, AGV, WVV en WSRL en drinkwaterbedrijven onderzoek gedaan naar medicijnresten
in oppervlaktewater. Geconcludeerd wordt dat schoon oppervlaktewater van het grootste
belang is voor winningen met jong water en niet optimale bescherming. Dit zijn o.a. de
winningen Groenekan, Cothen, Tull en ’t Waal, Leidsche Rijn, Linschoten, Bunnik en
Woerden–Kamerik. In het grondwater, dat wordt beïnvloed door rivieren en/of regionaal
oppervlaktewater, worden in bijna alle gevallen medicijnresten aangetroffen. Binnen de
provincie Utrecht zijn dit Bethunepolder, Lopik, Leersum en Groenekan (Vergouwen, 2011).
Omdat het bij stoffen in het water gaat om complexe relaties van functies, kan regelgeving
vanuit de provincie hier, als overkoepelend orgaan, een belangrijke rol spelen. De controle
en regelgevende functie van de provincie op grondwater en oppervlaktewater, maakt dat zij
kan fungeren als intermediair tussen vervuilingsbronnen, beleidmakers, regelgevers en
handhavers.

Figuur 7 Belangrijkste bronnen en verspreidingsroutes van microverontreinigingen naar het watermilieu, met
aanpassingen) (Derksen A. R., 2015)
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6

Conclusies
In dit hoofdstuk wordt teruggekomen op de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1. Deze worden
in de onderstaande paragrafen toegelicht.

6.1

Overzicht probleemstoffen
In de vorige hoofdstukken zijn per waterschap de probleemstoffen besproken. In tabel 9 is
per type waterlichaam een overzicht gegeven van het percentage van de waterlichamen
waarbij voor een bepaalde stof de norm wordt overschreden. Deze tabel is ingedeeld per
stoffenlijst; prioritaire stoffen (chem); specifiek verontreinigende stoffen (spec) en fysischchemische ondersteunde parameters (chem). Zoals we in figuur 2 en 3 gezien hebben zijn
dit verschillende niveaus bij de KRW-beoordeling.

Tabel 9 Percentage van waterlichamen waar de stof niet voldoet aan de norm (bron: waterkwaliteitsportaal)
HDSR
AGV
WSRL
WVV
watertypen M10 M1a M3 M6b M7b M8 R6
M10 M20 M27 M6b M7b
M3 M7b
M3 R4 R5 R6 R7
aantal WL
4
6 12
3
1
2
1
4
2
4
1
1
1
1
3
2
6
2
1

stoffen
chem
chloride
fosfor totaal
stikstof totaal
prio
benzo(a)pyreen
benzo(b)fluorantheen
benzo(ghi)peryleen
benzo(k)fluorantheen
fluorantheen
kwik
nikkel
tributyltin (kation)^
spec
ammonium
barium
benzo(a)antraceen
chryseen
kobalt
koper
seleen
uranium
zink

0
100
0

0
17
0

0
58
8

0
67
0

0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

50

0
33
100
100
17
100
100
100
100

33
0
100
100
25
100
100
100
100

100
0
100
100
33
100
100
100
100

0
0
100
100
0
100
100
100
100

50
0
100
100
50
100
100
100
100

100
100
25
100
100
100
100

0
0
0 100
50 100

25
50
50

50
50
50

0
75
75

100
0
100

0
100
100

0
100
0

0
0
0

0 100
0
0
0
100 100 100 100 100
0 100 83 100 100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
100
100
100
100

0
0
0
0
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0 100 100 100 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
0
100
100
0
100
100
100
100

0
0
100
100
0
100
100
100
100

0
0
100
100
0
100
100
100
100

0
0
100
100
0
100
100
100
100

0
0
100
100
0
100
100
100
100

0
0
100
100
0
100
100
100
100

0
0
100
0
0
0
100
100
0

0
0
100
0
0
0
100
100
0

100
0
0
0
0
0 100 100 100 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0 100 100 100 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0

In blauw zijn de ubiquitaire stoffen gekenmerkt

Uit tabel 9 kan worden geconcludeerd dat, op basis van de beoordeling van 2015, er voor de
waterlichamen binnen de provincie Utrecht nog veel knelpunten zijn die het behalen van de
ecologische doelen in 2027 in de weg staan. Hierbij moet worden opgemerkt dat het
voorkomen van sommige probleemstoffen verschilt met de latere waterkwaliteitsrapportages.
Voor HDSR en AGV liggen deze knelpunten voornamelijk bij de paks en metalen. De twee
waterlichamen van WSRL hebben normoverschrijdingen voor enkele prioritaire stoffen,
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enkele specifiek verontreinigende stoffen en in één waterlichaam komt fosfor totaal in
normoverschrijdende concentraties voor. In de waterlichamen van waterschap Vallei en
Veluwe zijn, naast enkele prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen, vooral de fysischchemische ondersteunde parameters in normoverschrijdende concentraties gemeten.
Bij de specifiek verontreinigende stoffen zijn vooral benzo(a)antraceen, koper, seleen, zink
en chryseen in normoverschrijdende concentraties gemeten. De normoverschrijding van
deze specifiek verontreinigende stoffen zorgt ervoor dat een goede ecologische toestand
van het waterlichaam niet wordt gehaald en hiermee komen deze waterlichamen ook niet in
de ‘goede toestand’. Van de specifiek verontreinigde stoffen zijn er geen
gewasbeschermingsmiddelen die de norm overschrijden. Wel geven waterschappen aan dat
imidacloprid (insecticide) een probleemstof is sinds de aanscherping van de norm. Deze stof
dook ook op in de beoordeling van AGV voor 2017. Deze stof mag niet meer gebruikt
worden en wordt nu vervangen door thiacloprid. Dit kan ook een probleemstof worden.
De overschrijding van de prioritaire stoffen zorgt ervoor dat de goede chemische toestand
niet wordt gehaald en dus ook de goede toestand van het waterlichaam niet (zie figuur 2).
Van nutriënten vormt fosfor de grootste probleemstof. De belangrijkste bronnen van fosfor
zijn mest, rwzi’s en veen. In 37 van de 57 waterlichamen vindt voor fosfor nog een
overschrijding plaats. Er worden door de waterschappen al veel initiatieven genomen om
uitspoeling naar het oppervlaktewater te verminderen, maar het is onzeker of een dalende
trend zich zal doorzetten. Maatregelen komen in paragraaf 6.3 verder aan bod.
Stoffen als medicijnresten, microplastics en overige stoffen worden nauwelijks gemeten,
hebben nog geen normen en de impact van deze ‘nieuwe stoffen’ op de ecologie is nog
maar beperkt onderzocht. Op dit moment wordt door veel partijen (ook door de inliggende
waterschappen) onderzoek gedaan naar deze ‘nieuwe’ stoffen. Wellicht bieden bioassays
een mogelijkheid om de toxiciteit te bepalen. Hierbij kan dan niet direct gezien worden om
welke stof het gaat, maar wel in welke mate de aanwezige stoffen een effect hebben op de
ecologie.
Concluderend wordt de biologische kwaliteit beoordeeld aan de hand van de biologische
kwaliteitselementen fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en vissen (zie figuur 2). De
fysisch-chemische parameters zijn daarbij voor de beoordeling ondersteunend. Hiervan blijkt
met name fosfor in veel waterlichamen nog een probleemstof.
De ecologische toestand wordt beoordeeld aan de hand van de biologische kwaliteit en de
specifiek verontreinigende stoffen. Van de specifiek verontreinigende stoffen blijken met
name benzo(a)antraceen, koper, seleen, zink en chryseen probleemstoffen.
Voor het eindoordeel van de toestand komen ook de prioritaire stoffen in beeld en ook daar
worden nog probleemstoffen (paks, kwik, nikkel en tributyltin) gezien, die echter voor een
groot deel als ubiquitair zijn aangemerkt.
Voor de nieuwe stoffen zijn geen KRW-normen gesteld. In die zin is deze groep stoffen niet
belemmerend voor het halen van het KRW-doel, maar is het aannemelijk dat deze stoffen
wel een belemmering vormen voor de ecologie. De relaties van deze stoffen met de ecologie
zijn echter nog niet eenduidig. Voor de ecologische doelen, die de provincie heeft vastgelegd
in het BWM-plan, staan vooral de nutriënten het bereiken van deze doelen in de weg.
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Daarnaast heeft de provincie een rol in de voorziening van schoon grondwater voor
drinkwaterbereiding. Vanuit dat perspectief is de aanpak van nieuwe stoffen ook van belang.

6.2

Achtergrond probleemstoffen
Veel van de stoffen die overschrijden komen voort uit de verbranding van fossiele
brandstoffen en komen vervolgens via atmosferische depositie in het oppervlaktewater.
Fluorantheen valt hierbij het meest op, omdat deze stof niet als ubiquitair is aangemerkt.
Door het klimaatakkoord is het de verwachting dat in de toekomst minder fossiele
brandstoffen worden gestookt en dus minder van dergelijke stoffen in het oppervlaktewater
komen. Het is echter nog onzeker of hiermee de doelen voor 2027 gehaald worden.
Waterschappen zijn niet of moeilijk in staat om terugdringing van dergelijk stoffen te
bewerkstelligen. Dit ligt mogelijk op rijksniveau.
Daarnaast is er ook een grote groep metalen die normoverschrijdend gemeten worden. Een
deel wordt veroorzaakt door atmosferische depositie, een ander deel door rwzi’s en uit- en
afspoeling uit het landelijke gebied. Om meer inzicht in de bronnen te verkrijgen is
aanvullend bronnenonderzoek nodig. Bij AGV is een aanpak op basis van lokale bronnen
opgezet. Mogelijk kunnen ook andere waterschappen hiervan leren.
Een ander signaal dat uit de gesprekken naar voren is gekomen, is dat de concentratie
metalen in het water door oplading vanuit de bodem mogelijk kan toenemen.
De stoffen dienen uiteindelijk onder de norm uit te komen om de goede toestand van het
waterlichaam in 2027 te halen.
Voor nutriënten verschillen de normen per watertype. Een groot deel van de waterlichamen
voldoet niet, wel is er sprake van een neerwaartse trend (zie bijlage 1). De vraag is alleen of
deze zich doorzet.
De vergelijking van de KRW-rapportage van 2015 en recente waterkwaliteitsrapportage laat
zien dat er verschil is in het voorkomen van stoffen die overschrijden. Het voldoen of juist
niet voldoen van stoffen is respectievelijk toe te schrijven aan vermindering dan wel toename
van stoffen en-of normaanpassing. Door deze verschillen kunnen er dus nieuwe stoffen
bijkomen of verdwijnen. De verwachting is dat, bijvoorbeeld door verbeterde
detectiemethoden en normering van nieuwe stoffen, de problematiek gaat toenemen. Zo zijn
de ecologische effecten van stoffen als medicijnresten, microplastics en overige stoffen nog
niet helder. Mogelijk wordt het door onderzoek in de komende jaren duidelijk welke stoffen in
welke mate problemen veroorzaken voor mens en milieu. Hiermee kunnen dan ook normen
afgeleid worden.
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6.3

Maatregelen om gesignaleerde probleemstoffen op te lossen
Met betrekking tot het terugdringen van de stoffen in oppervlaktewater kan ook de provincie
een grote rol spelen. In een plenair overleg tussen de provincie en de waterbeheerders is
hier over gesproken. Geconcludeerd wordt dat hierbij samen met de waterschappen en
andere overheden op drie aspecten ingezet kan worden:
 Versterken van regelgeving
 Financiering
 Samenwerking.
Op enkele vlakken bestaan al initiatieven, maar is mogelijk ook ruimte voor nieuwe impulsen.
Deze zijn hieronder kort toegelicht.
Versterken regelgeving:
Het inzetten van RO-instrument met het oog op de verbetering van de waterkwaliteit:.
Bestaand
 In de omgevingsvisie de relatie tussen natuur en landbouw e.o. benadrukken: zo mogelijk
geografische scheiding tussen landbouw en natuur aanbrengen, en in
natuurdoelgebieden eisen aan de landbouw stellen om negatieve effecten op natuur te
beperken.
 Een langetermijnvisie gebiedsontwikkeling die emissiebeperkend werkt. Beleid
mestverwerking gebruiken om te bepalen waar en hoeveel in een gebied mogelijk is,
bijvoorbeeld d.m.v. regulering van de mestverwerking. HDSR ziet weinig in
mestverwerking en vraagt om ontmoedigings- in plaats van stimuleringsbeleid. Mogelijk
kan hier ook sterker worden ingezet op inspectie en handhaven (sterker inzetten
vergunningen stelsel).
Nieuw
 Regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Zo kunnen bijvoorbeeld
duurzaamheidseisen worden gesteld wanneer agrarische bedrijven willen uitbreiden. In
het plenaire overleg werd gemeld dat bij provincie Zuid-Holland de regel dat, wanneer
agrariërs nieuw land kopen, ze aan bepaalde duurzaamheidscriteria moeten voldoen.
Hierdoor is er meer te sturen.
 In het plenaire overleg werd gemeld dat bij waterschap Aa en Maas en provincie NoordBrabant een onderzoek loopt naar wat je praktisch kunt toepassen in de ruimtelijke
ordening. Hier is mogelijk van te leren.
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Versterken financiering:
Bestaand
 Financieren aanpak waterkwaliteit (sporen als POP3)
Nieuw
 Instellen van een flexibele subsidieregeling met lage administratieve last op het gebied
van:
o Bodemverbetering (biodiversiteit).
o Vermindering af- en uitspoeling nutriënten (bijv. veegmachines terrein).
o HDSR heeft samen met Waternet een ondersteunende regeling voor boeren die willen
inzetten op verbetering van de waterkwaliteit. Hieraan zou de provincie kunnen
bijdragen.
 Financiële impuls in samenwerkingsagenda om nieuwe stoffen te onderzoeken.
Versterken samenwerking:
Bestaand
 Medicijnen vanuit Samenwerkingsagenda:
 Minder medicijnen voorschrijven? (overleg artsen, apotheken, etc.)
 Alternatieven met lagere milieubelasting
 Gedragsverandering (bewustwording mensen)
 Regionale complementaire pilots intensiveren om te komen tot aanpak op grotere schaal
(bronaanpak, end-of-pipe)
 Samenwerkingwerkingsovereenkomst
(SOK)
(drinkwaterbedrijven
(Vitens/Oase),
provincie en waterbeheerders), meer focus op waterkwaliteit.
Nieuw
 Faciliteren gesprek / kennis delen, provincie als (mede)gesprekspartner:
 Waterbeheerders – Rijk (nationaal)
• Lobby: sommige zaken dienen op nationaal niveau te worden aangepakt
(normering/wetgeving), en moeten daar dan ook worden geagendeerd.
• Branche-afspraken
 Waterbeheerders – Gemeente (regionaal)
• Faciliteren onderzoek naar effecten van nieuwe stoffen
• Afstemming op provinciaal niveau (Utrecht, Gelderland, Zuid- en Noord-Holland)
over alle stoffen en afstemming van te nemen maatregelen en overig beleid.
• Harmonisatie tussen provincies Gelderland en Utrecht. Gelderse wateren
wentelen nu af op Utrecht in de Gelderse vallei.
• Afstemming en communicatie van lopende onderzoeken, nationaal en regionaal
om complementair te zijn en overlap te voorkomen
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Bijlagen
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bijlage 1. Emissieoorzaken per stof (landelijk)
Per stof die wordt overschreden in de provincie Utrecht
(bron: emissieregistratie.nl)
Barium

Benzo(a)Anthraceen
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Benzo(a)Pyreen

Benzo(b)Fluorantheen
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Benzo(ghi)Peryleen

Benzo(k)Fluorantheen
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Chryseen

Fluorantheen
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Kobalt

Koper
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Kwik

Nikkel
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N-totaal

P-totaal
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Seleen

Tributyltin
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Zink
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Landelijke trends fosfor en stikstof

Bron: http://themasites.pbl.nl/evaluatie-meststoffen-wet/jaargang2016/achtergronden_emw2016/milieueffecten/nutrienten-in-regionaal-oppervlaktewater/trendsnutrienten-gehalten-in-het-dominant-landbouw-beinvloed-oppervlaktewater
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bijlage 2. Stoffen en normen in waterbeleid: de meest
gebruikte termen
Waarom staan stoffen op verschillende stoffenlijsten?
Het Nederlandse waterbeleid heeft als doel: een ecologisch gezond oppervlaktewater en
grondwater, kwalitatief goede drinkwaterbronnen en vis die zonder gezondheidsproblemen te eten
is door mensen, vogels en andere (zoog)dieren en ook het beoordelen van (industriële) lozingen en
beoordelen van calamiteiten.
Over deze doelen zijn diverse, soms elkaar overlappende, internationale en nationale afspraken
gemaakt. Dit maakt dat we verschillende stoffenlijsten en ook verschillende normenlijsten
gebruiken.
Voor een aantal stoffen moeten waterbeheerders concentraties regelmatig meten en moeten zij
maatregelen nemen om de norm te halen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld voor de stoffen
genoemd in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze monitoringverplichting geldt in ieder geval voor
stoffen die nog niet aan de normen voldoen.
Er zijn ook lijsten van stoffen met zodanig gevaarlijke eigenschappen dat je deze niet in het milieu
wilt en daarom vergaande maatregelen moet nemen. Dat zijn bv de zeer zorgwekkende stoffen.
Het kan zijn dat stoffenlijsten overlappen. Stoffen worden dan in verschillende kaders aangepakt.
Een voorbeeld zijn de prioritair gevaarlijke stoffen in de KRW. Die staan ook op de lijst van zeer
zorgwekkende stoffen.
Waarom zijn normen op verschillende plekken vastgelegd (wetgeving, website)?
Sommige normen zijn wettelijk vastgelegd in een besluit of regeling, bv de normen voor de
Kaderrichtlijn Water. Het vastleggen in een besluit of regeling is een eis bij de implementatie van
de KRW. In Nederland staan de normen voor KRW-stoffen in het Besluit Kwaliteitseisen en
Monitoring Water – BKMW en de bijbehorende Regeling monitoring Kaderrichtlijn water. Het BKMW
bevat de Europees vastgestelde normen, en de Ministeriële Regeling de Nederlandse normen.
Er zijn ook normen voor stoffen die niet onder de KRW vallen, maar wel beleidsmatig zijn
opgesteld. Dat zijn bv stoffen waarvoor bij de aanvraag van een lozingsvergunning normen zijn
afgeleid, en stoffen met normen die voor waterbeheerders werden afgeleid om hun waterkwaliteit
te beoordelen (veelal bestrijdingsmiddelen). Niet KRW-stoffen met een norm zijn via de website
risico’s van stoffen te vinden (http://www.rivm.nl/rvs/ ).
In het tweede deel van deze notitie staat een overzicht van de normen die worden gebruikt voor
het beoordelen van waterkwaliteit. Voor deze normen is ook van belang waar deze zijn vastgelegd
en welke status ze hebben. Dat staat per norm uitgelegd.
Wie kan er een norm afleiden en hoe wordt deze vastgesteld?
Voor de stoffen in de KRW en in de dochterrichtlijnen van de KRW stelt de Europese Commissie
normen vast. Het ministerie van IenM is verantwoordelijk voor het vaststellen van Nederlandse
normen. Waterbeheerders kunnen bij het RIVM een norm aanvragen. Het RIVM voert de
normafleidingen uit in opdracht van IenM. Omgekeerd kan ook: een waterbeheerder of het
bedrijfsleven kan een norm voorstellen, en deze ter goedkeuring aan het RIVM voorleggen.
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Normafleiding gebeurt via een vaste procedure die op de website ‘risico’s van stoffen ’staat
uitgelegd. Een wetenschappelijke klankbordgroep adviseert de overheid over de juistheid van de
norm. Een norm kan in het beleid worden vastgesteld en wordt waar nodig in wetgeving
opgenomen. Alle normen staan op de RIVM website Risico’s van stoffen (http://www.rivm.nl/rvs/ )
en zijn via de zoekfunctie op die site te vinden.
Stoffenlijsten
Hieronder zijn de verschillende stoffenlijsten uitgelegd. Er is aangegeven wat het doel van die lijst
is en welke verplichting hier bij hoort (bv meten en toetsen aan een norm of nemen van
maatregelen). Verderop staat de uitleg van verschillende normenlijsten.
Stoffenlijsten uit internationale afspraken/regelingen
1. KRW stoffen en niet-KRW stoffen
In het Nederlands waterbeleid worden stoffen op verschillende manieren gereguleerd.
Voor stoffen die op één van de stoffenlijsten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) staan geldt een
rapportageverplichting. Daarom staan deze stoffen op aparte lijsten. Voor het Nederlandse
waterbeheer spelen meer stoffen een rol, bv voor vergunningverlening. Voor deze stoffen bestaan
wel normen, maar geldt geen of een andere monitoringsverplichting dan voor de KRW. Daarom zijn
deze stoffen op andere lijsten opgenomen. Deze stoffen worden wel aangeduid met de term nietKRW stoffen
2. KRW prioritaire stoffen:
In de dagelijkse praktijk van het waterbeheer worden alle stoffen die in de KRW en de
dochterrichtlijn prioritaire stoffen staan ‘prioritaire stoffen’ genoemd. Het gaat om een groep van
45 stoffen voor het beoordelen van de chemische kwaliteit van oppervlaktewater.
In de KRW zijn voor oppervlaktewater drie groepen stoffen beschreven:
 Prioritaire stoffen
 Prioritair gevaarlijke stoffen
 Overige stoffen: een lijstje van stoffen die is overgenomen uit eerdere Europese regelingen
voor waterkwaliteit
Voor al deze stoffen zijn Europese normen afgeleid (een jaargemiddelde norm - de Europese
milieukwaliteitseis JG-MKE en een maximale norm – de MAC-MKE, zie voor uitleg verderop).
De waterbeheerders moeten vaststellen of zij aan de norm voldoen. De resultaten rapporteren zij
jaarlijks aan Brussel. Als de normen voor deze stoffen niet worden gehaald moeten beheerders
maatregelen nemen. Voor de groep van prioritair gevaarlijke stoffen gelden de strengste
maatregelen: beheerders moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 de lozingen van deze stoffen zijn
beëindigd.
3. Alom tegenwoordige PBT stoffen (Engels: ubiquitous PBT chemicals), soms ook ubiquitaire
stoffen genoemd.
Een aantal KRW prioritaire stoffen zijn al decennia in het milieu aanwezig. Dit zijn stoffen zoals
PCB’s. Deze stoffen zijn nog tientallen jaren terug te vinden in het aquatisch milieu in concentraties
die een risico vormen, zelfs als alle denkbare maatregelen genomen zijn om emissies te beperken
of te beëindigen.
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Voor deze stoffen zijn al veel Europese en zelfs wereldwijde maatregelen genomen. Deze stoffen
breken heel moeilijk af en komen wereldwijd in het milieu voor. Na een verbod op gebruik van
deze stoffen zijn de concentraties maar heel langzaam gedaald.
De KRW plaatst deze stoffen op een aparte lijst: waterbeheerders mogen over deze stoffen apart
rapporteren. Hierdoor kunnen waterbeheerders beter aangeven hoe hun waterkwaliteit verbetert.
4. Specifieke verontreinigende stoffen
Naast KRW prioritaire stoffen kent de KRW ook specifieke verontreinigende stoffen. In Nederland
zijn dit stoffen die in grote rivieren of regionale wateren een probleem kunnen vormen. De lijst met
specifieke verontreinigende stoffen wordt eens in de zes jaar tegen het licht gehouden en waar
nodig aangepast. De stroomgebiedsrelevante stoffen vallen hier ook onder.
Binnen de KRW horen deze stoffen thuis bij de ecologische toestand. Waterbeheerders rapporteren
normoverschrijding voor deze stoffen als onderdeel van deze ecologische toestand.
5. Grondwater relevante stoffen
Naast de kwaliteit van oppervlaktewater regelt de KRW ook de kwaliteit van grondwater. Het doel
van de KRW is om voor grondwater:
- achteruitgang van de toestand te voorkomen
- stijgende trends van verontreinigingen om te buigen
- de doelen voor beschermde gebieden zoals drinkwaterwinningen en grondwaterafhankelijke
natuur te halen
Voor grondwater is een beperkte lijst van stoffen gekozen waarmee beheerders de toestand van
het grondwater beoordelen. Dit zijn een aantal metalen, bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Deze
zijn ook terug te vinden in de stoffenlijsten voor het oppervlaktewater. Voor een deel van de
stoffen zijn nationaal drempelwaarden afgeleid. Voor bestrijdingsmiddelen en nitraat geldt een
Europees vast gestelde norm.
6. Aandachtstoffen (Engels: watch list chemicals)
In de meest recente dochterrichtlijn prioritaire stoffen introduceerde de Europese Commissie een
lijst met aandachtstoffen. Deze stoffen geven reden tot zorg, mogelijk overschrijden hun
concentraties de norm in verschillende Europese wateren. Maar de meetgegevens zijn nog
onvoldoende betrouwbaar om met zekerheid een Europees brede normoverschrijding vast te
stellen en ze als kandidaat prioritaire stof voor te dragen. Daarom is in de dochterrichtlijn
prioritaire stoffen van 2013 vastgelegd dat landen deze stoffen één of tweemaal meten op een
beperkt deel van hun meetlocaties voor de KRW. Deze meetgegevens onderbouwen de mogelijke
voordracht van stoffen als kandidaat prioritaire stof.
7. Ospar
Het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de
Atlantische Oceaan (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East
Atlantic) of OSPAR-verdrag is een verdrag tussen de landen die aan de Noordzee en
noordoostelijke Atlantische Oceaan grenzen. De afkorting OSPAR komt van Oslo en Parijs, het
huidige verdrag vervangt namelijk twee eerdere internationale overeenkomsten: het Oslo-verdrag
en het Parijs-verdrag.
OSPAR kent een lijst met milieubezwaarlijke stoffen die zij Hazardous Substances noemen. Deze
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stoffen zijn erg giftig, breken slecht af, en hopen zich in de voedselketen op. Ook stoffen die de
voortplanting belemmeren of kankerverwekkend zijn staan op deze lijst. Meer informatie staat op
de website van OSPAR: http://www.ospar.org/work-areas/hasec/chemicals en de RIVM site Risico’s
van stoffen: http://www.rivm.nl/rvs/Stoffenlijsten
De OSPAR landen hebben afspraken om deze stoffen in hun deel van de Noordzee en
noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan te meten, zij volgen de trends van deze stoffen en
beoordelen de waterkwaliteit. De beoordeling van stoffen voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie
gebruikt de resultaten van de beoordeling binnen OSPAR
Nationale stoffenlijsten
Op http://www.rivm.nl/rvs/Stoffenlijsten staat een overzicht van alle stoffenlijsten en stofgroepen
die het Nederlands stoffenbeleid onderscheid. Hieronder staat een overzicht van enkele
stoffenlijsten en stofgroepen die belangrijk zijn voor het waterbeleid.
1. Zeer zorgwekkende stoffen
Stoffen die zo gevaarlijk zijn dat de overheid ze uit het (water) milieu wil weren. Het zijn stoffen
die bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen
ophopen. Kwik is hiervan een voorbeeld.
Het overheidsbeleid is er op gericht om ze zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. Dit
gebeurt onder meer door in vergunningen regels te stellen voor lozingen op water en uitstoot naar
lucht. Op internationaal niveau zijn er verschillende verdragen en wettelijke kaders met een
soortgelijk doel, zoals REACH, het OSPAR-verdrag, het verdrag van Stockholm en ook de
Kaderrichtlijn Water. Deze verdragen en afspraken richten zich op een bepaald deel van het milieu
en gaan over een beperkte hoeveelheid van stoffen.
Het RIVM publiceert een lijst met zeer zorgwekkende stoffen en actualiseert deze lijst ieder half
jaar. De lijst is niet uitputtend, daarom kunnen belanghebbenden via een handleiding ook zelf
bepalen of een stof zeer zorgwekkend is. De lijst en de handleiding staan op de website Risico’s
van Stoffen, en zijn via de zoekfunctie op deze site te vinden.
2. Gewasbeschermingsmiddelen
Dit betreft een groep van stoffen die de landbouw/tuinbouw toepast. Deze stoffen worden pas
toegelaten als onderzoek naar de schadelijkheid heeft plaats gevonden. Deze stoffen kunnen toch
problemen voor de waterkwaliteit opleveren omdat normen voor toelating niet altijd zijn afgestemd
met normen voor bijvoorbeeld Kaderrichtlijn Water. Alle informatie over
gewasbeschermingsmiddelen is te vinden in de bestrijdingsmiddelenatlas:
http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/
3. Nanodeeltjes en microplastics
Dit zijn feitelijk geen stoffen maar deze deeltjes dragen wel bij aan de verontreiniging van water.
Nanodeeltjes zijn minder dan 100 nanometer in doorsnee. Voor deze vorm van verontreiniging zijn
nog geen normen en is ook nog geen wetgeving die de lozing ervan regelt. Er wordt op dit moment
vooral onderzoek gedaan naar methodes voor het meten van deze deeltjes en naar hun mogelijke
risico.
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4. Opkomende stoffen
Opkomende stoffen zijn stoffen die mogelijk een probleem voor de waterkwaliteit vormen maar
waarvan nog niet duidelijk is of deze stoffen normen overschrijden, en of ze schadelijk zijn voor
mens of milieu. Deze stoffen staan nog niet op lijsten voor KRW of andere regelingen.
Opkomende stoffen zijn niet per definitie nieuwe stoffen, maar kunnen ook stoffen zijn die al lang
op de markt zijn en pas nu onder de aandacht komen.
Voor opkomende stoffen startte in 2016 een project met als doel: het verzamelen van
meetgegevens en gevaareigenschappen om de meest kwalijke stoffen te selecteren en aan te
pakken.
Normen
Spraakverwarring? MTR, MKN en MKE – wat is het verschil?
Namen van normen zijn nog al eens gewijzigd en soms worden deze nog door elkaar gebruikt.
Daarom hier een korte uitleg.
Voor de komst van de KRW werden in Nederland MTRs (maximaal toelaatbaar risiconiveau)
afgeleid. Met de komst van de KRW werden dit MKN’s (milieukwaliteitsnormen). Een andere naam
maar een vergelijkbare manier van afleiden en vergelijkbare beschermingsdoelen.
Wel is er verschil in de manier waarop je normoverschrijding vaststelt. Bij een MTR is er een
normoverschrijding als het 90e percentiel van een reeks meetwaarden boven de norm ligt. Voor
MKN en MKE moeten zowel het jaargemiddelde als de MAC (maximaal aanvaardbare concentratie)
voldoen
De MKN’s staan in het besluit kwaliteitseisen en monitoring 2009 (Bkmw 2009). In de meest
recente herziening daarvan heten de normen nu MKE, milieukwaliteitseisen. Voor KRW stoffen
heten alle normen nu MKE’s. De namen zijn veranderd, maar de beschermingsdoelen niet.
Door het beleid vastgestelde normen die In de Nederlandse wetgeving (besluiten BKMW
en MR) zijn opgenomen
1. Europese milieukwaliteitseisen (JG-MKE, MAC-MKE) ofwel KRW normen.
Dit zijn door de Europese Commissie vastgestelde normen die voor alle EU landen gelden, De
Commissie heeft deze normen gepubliceerd in de Europese dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen,
Nederland heeft de normen opgenomen in de nationale wetgeving (Bkmw 2009). zie:
http://www.rivm.nl/rvs/Normen en http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboekwater/
wetgeving/waterwet/besluiten-regelingen/besluit-0/
Deze normen zijn onderdeel van de Europese kaderrichtlijn water om oppervlaktewater in Europa
schoon en gezond te maken.
2. Nationale milieukwaliteitseisen (JG-MKE, MAC-MKE) ofwel KRW normen
Dit zijn normen die op dezelfde manier zijn afgeleid als de Europese milieukwaliteitseisen, voor de
stoffen die een land heeft gekozen als zijn specifieke probleemstoffen (specifieke verontreinigende
stoffen). De kwaliteitseisen voor deze stoffen zijn opgenomen in de Nederlandse wetgeving in de
Regeling monitoring kaderrichtlijn water (MR monitoring)
Landen moeten uiterlijk in 2027 aan deze kwaliteitseisen voldoen, en maatregelen nemen als deze
nu overschreden worden. Meer informatie: http://www.rivm.nl/rvs/Normen en
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboekwater/wetgeving/waterwet/besluitenregelingen/besluit-0/
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3. Drempelwaarden voor grondwater
Drempelwaarden zijn normen voor het beoordelen van grondwaterkwaliteit. Ook dit zijn KRW
normen en deze zijn voor Nederland in het Bkmw vastgelegd. Bij overschrijding van de norm moet
een nader onderzoek plaatsvinden. Meer informatie:
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijnwater/
grondwater/grondwater-krw-0/normering/
4. Signaalwaarden voor drinkwaterbronnen in Protocol voor monitoring en toetsing
drinkwaterbronnen KRW
De KRW eist dat de bronnen voor drinkwater schoon genoeg zijn om met eenvoudige zuivering
drinkwater te kunnen bereiden. Dit is een inspanningsverplichting. Er gelden daarom geen harde
normen voor de kwaliteit. Voor deze bronnen gelden signaleringswaarden als opgenomen in het
‘Protocol voor monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW’.
5. Europese milieukwaliteitseisen voor drinkwaterbronnen/water bestemd voor de bereiding
van water voor menselijke consumptie.
Dit zijn de milieukwaliteitseisen voor oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding van voor
menselijke consumptie bestemd water zoals opgenomen in bijlage III van het Besluit
kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0027061/2016-0101#BijlageIII en ook http://www.rivm.nl/rvs/Normen.
De waterbeheerder moet ervoor zorgen dat het oppervlaktewater dat drinkwaterbedrijven innemen
voor de bereiding van drinkwater aan deze eisen voldoet. Behalve voor drinkwaterproductie wordt
er in Nederland geen oppervlaktewater gebruikt voor de productie van water voor menselijke
consumptie.
Als niet aan de eisen wordt voldaan, verplicht dit de waterbeheerder tot het nemen van
maatregelen. Om te beoordelen of het oppervlaktewater aan de eisen voldoet is het ‘Protocol
monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW’ vastgesteld.
Zie: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijnwater/
monitoringsprogramma/@42509/protocol-monitoring/
6. Door het beleid vastgestelde normen die alleen op de website risico’s van stoffen staan.
Er zijn in het verleden veel normen afgeleid voor stoffen die niet (meer) zijn opgenomen in wet- of
regelgeving onder de KRW.
Soms wordt door waterbeheerders of andere belanghebbenden gevraagd om een norm. Dit zijn
normen die volgens een versnelde procedure zijn afgeleid. Deze indicatieve normen geven
waterbeheerders een indicatie of er in een watersysteem voor deze stoffen een probleem kan zijn.
Voorbeelden zijn: normen die zijn afgeleid voor het beoordelen van de aangetroffen concentraties
van bestrijdingsmiddelen, medicijnen en voor industriële emissies, als dan niet bij calamiteiten.
De normen staan op de RIVM website risico’s van stoffen http://www.rivm.nl/rvs/Normen. Dit kan
een MTR zijn (een in het verleden afgeleide norm) of een MKN (een recent afgeleide norm).
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bijlage 3. Geneesmiddelen en hormoonverstorende
stoffen naar het milieu
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bijlage 4. Overzicht waterlichamen provincie Utrecht

code
naam waterlichaam
Waterschap Rivierenland
NL09_14_2
Kanalen Vijfheerenlanden
NL09_19_2
Merwedekanaal/ Stenenhoek
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
NL11_1_1
Amstellandboezem
NL11_1_2
Vecht
NL11_2_3
Vaarten Ronde Venen
NL11_2_7
Vaarten Groot Mijdrecht
NL11_3_4
Vinkeveense Plassen
NL11_3_8
Grote Maarsseveense Plas
NL11_5_1
Loosdrechtse Plassen
NL11_5_4
Terra Nova
NL11_6_5
Molenpolder en Tienhoven
NL11_7_1
Botshol
NL11_8_1
Tussenboezem Vinkeveen a
NL11_8_2
Tussenboezem Vinkeveen b
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
NL14_01
Langbroekerwetering
NL14_02
Kromme Rijn
NL14_03
Westerlaak
NL14_04
Honswijk
NL14_05
Biltse Grift
NL14_06
Ravensewetering
NL14_07
Merwedekanaal
NL14_08
Binnenstad Utrecht
NL14_09
Maartensdijk
NL14_10
Hollandse IJssel
NL14_11
De Keulevaart
NL14_12
De Pleijt
NL14_13
De Koekoek
NL14_15
Bijleveld
NL14_16
Leidsche Rijn
NL14_18
Galecop
NL14_19
Gerverscop
NL14_20
De Tol
NL14_21
Ouwenaar-Haarrijn
NL14_22
Wiericke's
NL14_23
Snelrewaard
NL14_24
Lange Linschoten
NL14_25
Montfoortse Vaart
NL14_27
Oude Rijn
NL14_28
Zegveld
NL14_29
Grecht
NL14_30
Kockengen
NL14_31
Kamerik Teijlingens
NL14_32
Houtensewetering

type

beschrijving

M3
M7b

Gebufferde (regionale) kanalen
Grote diepe kanalen (met scheepvaart)

M6b
M7b
M10
M10
M20
M20
M27
M27
M27
M27
M10
M10

Grote ondiepe kanalen (met scheepvaart)
Grote diepe kanalen (met scheepvaart)
Laagveen vaarten en kanalen
Laagveen vaarten en kanalen
Matig grote diepe gebufferde meren
Matig grote diepe gebufferde meren
Matig grote ondiepe laagveenplassen
Matig grote ondiepe laagveenplassen
Matig grote ondiepe laagveenplassen
Matig grote ondiepe laagveenplassen
Laagveen vaarten en kanalen
Laagveen vaarten en kanalen

M1a
R6
M1a
M1a
M3
M1a
M7b
M3
M3
M6b
M10
M3
M3
M3
M6b
M3
M1a
M10
M3
M10
M3
M3
M3
M6b
M8
M10
M8
M3
M1a

Gebufferde sloten op minerale bodem (zoet)
Langzaam stromend riviertje op zand/klei
Gebufferde sloten op minerale bodem (zoet)
Gebufferde sloten op minerale bodem (zoet)
Gebufferde (regionale) kanalen
Gebufferde sloten op minerale bodem (zoet)
Grote diepe kanalen (met scheepvaart)
Gebufferde (regionale) kanalen
Gebufferde (regionale) kanalen
Grote ondiepe kanalen (met scheepvaart)
Laagveen vaarten en kanalen
Gebufferde (regionale) kanalen
Gebufferde (regionale) kanalen
Gebufferde (regionale) kanalen
Grote ondiepe kanalen (met scheepvaart)
Gebufferde (regionale) kanalen
Gebufferde sloten op minerale bodem (zoet)
Laagveen vaarten en kanalen
Gebufferde (regionale) kanalen
Laagveen vaarten en kanalen
Gebufferde (regionale) kanalen
Gebufferde (regionale) kanalen
Gebufferde (regionale) kanalen
Grote ondiepe kanalen (met scheepvaart)
Gebufferde laagveensloten
Laagveen vaarten en kanalen
Gebufferde laagveensloten
Gebufferde (regionale) kanalen
Gebufferde sloten op minerale bodem (zoet)
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code
naam waterlichaam
Waterschap Vallei en Veluwe
NL43_15
Valleikanaal
NL43_16
Zijdewetering
NL43_17
Lunterse Beek
NL43_18
Heiligenbergerbeek
NL43_19
Modderbeek
NL43_22
Middenloop Barneveldse Beek
NL43_23
Benedenloop Barneveldse Beek
NL43_24
Esvelderbeek
NL43_25
Moorsterbeek
NL43_26
Hoevelakense Beek
NL43_27
Eem
NL43_29
Eemnesservaart
NL43_30
Noorderwetering
NL43_31
Haarse Wetering

type

beschrijving

R6
R5
R5
R5
R4
R5
R6
R5
R4
R5
R7
M3
M3
M3

Langzaam stromend riviertje op zand/klei
Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Permanent langzaamstromende bovenloop op zand
Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Langzaam stromend riviertje op zand/klei
Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Permanent langzaamstromende bovenloop op zand
Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand
Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei
Gebufferde (regionale) kanalen
Gebufferde (regionale) kanalen
Gebufferde (regionale) kanalen
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bijlage 5. Knelpunten per waterlichaam per
waterschap
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (waterkwaliteitsrapportage 2016)

WATERLICHAAM

CHEMIE

Langbroekerwetering
Kromme Rijn
Westerlaak
Honswijk
Biltse Grift
Ravensewetering
Merwedekanaal
Binnenstad Utrecht
Maartensdijk
Hollandse IJssel
De Keulevaart
De Pleyt
De Koekoek
Bijleveld
Leidsche Rijn
Galecop
Gerverscop
De Tol
Ouwenaar-Haarrijn
Wiericke's
Snelrewaard
Lange Linschoten
Montfoortse vaart
Meijepolder
Oude Rijn
Zegveld
Grecht
Kockengen
Kamerik Teijligens
Houtensewetering

Biologie
Waterplanten, Macrofauna
Vis
Waterplanten, Macrofauna
Waterplanten
Waterplanten, Macrofauna
Macrofauna
Macrofauna
Waterplanten
Waterplanten
Waterplanten
Waterplanten
Waterplanten
Waterplanten, Algen
Waterplanten, Vis, Macrofauna, Algen
Waterplanten
Waterplanten
Waterplanten. Macrofauna
Waterplanten
Waterplanten. Macrofauna
Waterplanten
Waterplanten
Waterplanten, Macrofauna
Waterplanten, Macrofauna
Waterplanten
Waterplanten
Waterplanten, Macrofauna
Waterplanten, Vis, Macrofauna
Waterplanten. Macrofauna
Waterplanten, Macrofauna
Waterplanten, Macrofauna

PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
PAK

PAK
PAK
PAK
PAK
PAK
PAK

PAK
PAK

ECOLOGIE
Ecologieondersteunende
parameters
Nutriënten
Nutriënten

Nutriënten

pH, Nutriënten
pH, Nutriënten
Nutriënten
pH, Nutriënten

Doorzicht
Nutriënten
pH, Nutriënten
pH, Nutriënten
pH, Nutriënten
Nutriënten
pH, Nutriënten
pH, Nutriënten
pH, Nutriënten
pH, Nutriënten
Nutriënten

Specifiek verontreinigende
stoffen
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium, zink
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium, zink
kobalt, thalium, uranium
thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, koper, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
kobalt, thalium, uranium
uranium

% WL voldoet

LEGENDA CHEMIE

ECOLOGIE
voldoet
voldoet niet

goed
matig
ontoereikend
slecht

*Thallium blijkt door een fout in de aangeleverde database toch geen probleemstof te zijn. Het wordt nergens
gemeten boven de detectiegrens.
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Waterschap Vallei en Veluwe (planperiode 2010-2015)
Gelegen in provincie Utrecht: Valleikanaal, Zijdewetering, Lunterse Beek,
Heiligenbergerbeek, Modderbeek, Middenloop Barneveldse Beek, Benedenloop,
Barneveldse Beek, Esvelderbeek, Moorsterbeek, Hoevelakense Beek, Eem,
Eemnesservaart, Noorderwetering, Haarse Wetering
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Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (planperiode 2017)
Waterlichamen in provincie Utrecht
Aantal waterlichamen waar de stof niet aan norm voldoet
stoffen, stofgroep

monitoring
OM

OM_TT

TT

gewasbeschermingsmiddelen
prio
irgarol

12

12

12

12

12

12

spec
imidacloprid
metalen en metaalverbindingen
prio
kwik
spec
arseen

2

12

10

kobalt

1

7

6

koper

1

7

6

seleen

2

12

10

uranium

2

12

10

zink

2

12

10

chloride

1

2

1

fosfor totaal

2

5

3

stikstof totaal

4

8

4

11

11

nutriënten en eutrofiëringsparameters
chem

spec
ammonium
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
prio
benzo(a)pyreen

12

12

benzo(ghi)peryleen

12

12

2

12

10

2

12

10

fluorantheen
spec
benzo(a)antraceen
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Waterschap Rivierenland (krw-beoordelingen 2016)
Betreft Kanalen Vijfheerenlanden en Merwedekanaal / Stenenhoek voor provincie Utrecht
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