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“Wij”
Tip:
-

Door te klikken op het Schone Maaswaterketen symbool
kom je snel terug in de inhoudsopgave
Met de pijlen kun je snel door de hoofdstukken bladeren
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Woord vooraf

hebben tevens lijnen gelegd met onze buurlanden en met de
industrie als stap naar een stroomgebied brede aanpak.

Woord vooraf
Sinds 2015 werken wij -drinkwaterbedrijven, waterschappen en
rijk- binnen de Schone Maaswaterketen (SMWK) nauw samen om
de Maas en het Maasstroomgebied schoner te maken. Wij richten
ons op het verminderen van organische microverontreinigingen
in het water van het Maasstroomgebied. Dit doen wij vanuit de
overtuiging dat het Maasstroomgebied schoner kan en moet
worden. Dat kan alleen door samenwerking, omdat de Maas zich
niet laat leiden door grenzen.
De samenwerking is in 2015 gestart met twee concrete
projecten: Een regionale analyse van hotspots van
medicijnresten én de beproeving van een nieuwe methode
(PACAS) om organische microverontreinigingen op een
rioolwaterzuivering te verwijderen. Die resultaten waren
succesvol en de samenwerking smaakte naar meer. Daarom
hebben wij onze samenwerking verstevigd en bestendigd in een
langjarige samenwerking met dito overeenkomst.
De afgelopen jaren hebben we gezamenlijke ambities
geformuleerd en hebben we elkaar gestimuleerd om concreet te
maken welke maatregelen de partners nemen om onze ambities
de komende jaren daadwerkelijk te realiseren. Ook hebben we
de Atlas voor een Schone Maas ontwikkeld, die voor alle
belanghebbenden en geïnteresseerden relevante informatie voor
het stroomgebied ontsluit. In het samenwerkingsproces zijn de
onderlinge netwerken en relaties tussen de partners verstevigd
en is de uitwisseling van informatie en kennis versterkt. We

Dit Actieprogramma voor 2022–2027 vertaalt de ambities en
doelen naar concrete gezamenlijke activiteiten en schetst de
organisatie van de samenwerking.
Wij hadden onszelf als doel gesteld om samen een
actieprogramma te maken dat gereed zou zijn in 2021. Wij zijn
dan ook trots dat wij nu met het voorliggende actieprogramma
onze gezamenlijke inzet voor de toekomst van een Schone Maas
verder kunnen concretiseren én realiseren.
Annette Ottolini (algemeen directeur Evides) en
Erik de Ridder (Watergraaf De Dommel)

Bestuurlijk ambassadeurs van de Schone Maaswaterketen
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Samenvatting

Samenvatting
Onze missie is een gezond en schoon Maasstroomgebied voor
mens, dier en plant. We richten ons daarbij op het voorkómen en
verwijderen van organische microverontreinigingen. Daar werken
we sinds 2015 als partners in het Maasstroomgebied aan. De
komende jaren werken we samen:
I.
vanuit heldere gezamenlijke ambities
II.
vanuit ons actieprogramma dat inzet op
 Feiten verzamelen
 Duiden van de impact
 Agenderen
 Voorkómen (bronaanpak)
 Verwijderen (zuiveren) en
 Doen, leren, beter doen.
III.
goed in samenhang georganiseerd met een helder
financieel kader

Ad I: Onze ambities voor een Schonere Maas:
Ten opzichte van peiljaar 2022 willen we de volgende ambities
realiseren:
-

-

De belasting met zeer zorgwekkende en andere risicovolle
stoffen zo snel mogelijk minimaliseren door aanpak bij de
bron
In 2027: reductie belasting door medicijnresten met 20%
reductie belasting door industriële stoffen met 10%
In 2040: reductie belasting door medicijnresten met 30%
reductie belasting door industriële stoffen met meer
dan 30%1

Wij realiseren deze ambities binnen de mogelijkheden van het
Nederlandse Maasstroomgebied en zetten ons ervoor in om deze
afspraken ook binnen de Internationale MaasCommissie overeen
te komen. Daarmee willen we een reductie van vracht aan
organische microverontreinigingen vanuit alle landen bereiken.
Als SMWK investeren we de komende jaren in programmaactiviteiten, bovenop de inspanningen die alle partners
afzonderlijk in hun eigen organisaties al doen. De inzet is vooral
gericht op “anders” en “beter” besteden van middelen door
gericht samen te sturen op de meest effectieve maatregelen en
acties, dáár waar nodig. We kunnen zo méér impact maken. In
onderstaand doelen-inspanningen-netwerk tot 2027 staat onze
inzet schematisch weergegeven.

1

De komende jaren werken we door gezamenlijke monitoring en duiding
aan beter inzicht in de industriële stoffen, met name de risicovolle stoffen

voor mens, dier en milieu. We zullen op basis van dit inzicht onze ambities
voor 2040 bezien. Met de ambitie van meer dan 30% geven we aan dat we
zeer groot belang hechten aan grip op industriële stoffen.
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Samenvatting

Ad II: De activiteiten vanuit SMWK
De Maas heeft geen stem, maar wij, de partners binnen de
Schone Maaswaterketen, wél. Als waterkwaliteitsbeheerders en
producenten van drinkwater uit grond- en oppervlaktewater
hebben wij groot belang bij een betrouwbare en goede
waterkwaliteit in het Maasstroomgebied. Wij geven dat de
komende jaren via zes lijnen vorm, zoals in onderstaand schema
is weergegeven.

Deze lijnen worden vanuit verschillende werkgroepen opgepakt.
De beoogde resultaten voor 2022 zijn hieronder verzameld:
Feiten verzamelen en duiden
Een meetplan voor SMWK vaststellen met onder meer de
nauwkeurige nulmeting van gidsstoffen en de verkennende
non-target screening om nieuwe stoffen tijdig te kunnen
signaleren. Het meetplan ziet toe op maximale synergie tussen
metingen door de partners zelf en vanuit SMWK.
Oprichten en bemensen van een duidingsgroep monitoring
Het uitvoeren van de nulmeting en andere metingen in 2022
en bespreken van voorlopige resultaten van de nulmeting in de
stuurgroep (Q4)
Opstellen van een plan van aanpak voor trendanalyse & big
data
Bundelen van nieuwe en bestaande relevante meetgegevens
om meer zicht te krijgen op trends.
Resultaten van monitoring vertalen naar kaartmateriaal voor
de Atlas voor een Schone Maas
Voorkomen: bronaanpak industriële stoffen
Het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de
SMWK partners op het gebied van vergunningverlening. Vanuit
die samenwerking ook de samenwerking met Omgevingsdiensten versterken.
Samen afspraken maken over het proces van vergunningverlening indien er mogelijk sprake is van lozing van risicovolle
stoffen (bijvoorbeeld: vooraf een screening van stoffen bij
bezien vergunning).
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Samenvatting

Het sneller signaleren van mogelijk risicovolle lozingen bij
meldingsplichtige activiteiten (Omgevingsdiensten vragen
vaker advies aan waterbeheerders).
Het opstellen van een werkwijze om in te spelen op nieuwe
inzichten vanuit het monitoren en duiden van industriële
stoffen.
De aanpak, zoals bij de vergunningverlening voor Sitech
toegepast, stimuleren en olievlek werking realiseren in andere
delen van het Maasstroomgebied.
Het ontsluiten van informatie over lozingen in de Atlas voor
een schone Maas.
Het aandragen van informatie voor agendering en
communicatie.
Agenderen (inter)nationale stroomgebiedsbenadering
Een effectieve verbinding met andere gremia realiseren (zoals
het RBOM en werkgroepen Buurlanden en Stoffen).
Lobby-b ds a
di erse t e a’s ereed
r ebr i in
(inter)nationaal verband
Externe podia/congressen benutten voor lobby vanuit SMWK
op de thema’s medicijnresten en bronaanpak industriële
stoffen.
Voorbereiding van organisatie van internationale kennisdag in
2023 ten behoeve van uitwisseling van informatie en
versterken van het netwerk.
Stem van de Maas een plek geven => uitzoeken wat er op dit
punt juridisch mogelijk is versus gezamenlijk belang van de
Maas behartigen.

Atlas voor een Schone Maas
Atlas uitbreiden met aanvullende tools (trendanalyse,
opsporing verontreinigingen, vergunningen, goede
projecten zichtbaar maken)
Informatie uit de SMWK werkgroepen toegankelijk maken in
de Atlas
Informatie in de Atlas up to date houden en aanvullen met
nieuwe/actuele informatie, ook vanuit de buurlanden.
Bezoekers aantal op site bijhouden en aantal gebruikers
verhogen door actieve communicatie.
Aan de hand van de Atlas kennis bij specialisten vergroten
door het organiseren van online webinars over de Atlas.
Communicatie
Met alle partners de communicatiestrategie voor SMWK
uitgewerkt voor komende jaren. Wat wil SMWK bereiken en
hoe? Duidelijke afspraken over proces, mandaat,
perswoordvoering en website.
Kernboodschappen uitgewerkt over SMWK in algemene zin en
per werkthema.
Op externe podia, congressen en netwerken de boodschap
SMWK uitdragen
Organisatie van een kennisdag voor partners binnen SMWK en
partijen daarbuiten, die belang hebben bij een Schone Maas.
SMWK als merk uitdragen en zichtbaarheid van de
samenwerking met behaalde resultaten actief uitdragen via
website www.schonemaaswaterketen.nl, Atlas voor een
Schone Maas, kennisdagen, blogs/vlogs, etc.
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Doen, leren en beter doen
Kennis en informatie uitwisselen, zowel binnen als buiten
SMWK om te leren en het anders/beter te doen
Programmasturing, verantwoording, evaluatie en actualisatie
van het programma
Zorgen dat SMWK systematiek aansluit bij jaarlijkse
begrotings- en planningscyclus van partijen

Ad III: Organisatie en financiering
We werken met een programmateam, dat bestaat uit een
programmamanager en trekkers van de verschillende
werkgroepen. Het team opereert binnen de afspraken van het
actieprogramma en op basis van een door een stuurgroep
vastgesteld jaarplan en begroting. Daarbij hanteren we een
aantal uitgangspunten.
• Wij werken samen alsof we één organisatie zijn. Dit betekent
dusdanig programmeren dat de meest effectieve maatregelen
en acties voor het bereiken van onze ambities binnen het
totale Maasstroomgebied kunnen worden bepaald.
• Wij respecteren de autonomie en mandaten van de
deelnemende organisaties.
• SMWK vormt een aanvulling op bestaande gremia en doet
niets dubbel.
• Wij doen en benutten onze realisatiekracht als waterbeheerders en drinkwaterbedrijven.
• Wij doen zoveel mogelijk een beroep op mensen uit onze
eigen organisaties. In het belang van de voortgang en
samenhang versterken wij met externe hulp, waar dat nodig
is.

Maatregelen voor een schonere Maas
Het actieprogramma sluit af met een overzicht van concrete
maatregelen en acties die genomen worden om het water in het
Maasstroomgebied daadwerkelijk te verbeteren. De
waterschappen zullen bijvoorbeeld in de periode 2022-2027
aanvullende zuiveringen realiseren. Door eerder gezamenlijk
onderzoek binnen SMWK naar de toepasbaarheid van PACAS zal
deze techniek, naast andere technieken zoals ozon, op
verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties worden toegepast.
En door onze gezamenlijke regionale hotspotanalyse
medi ijnresten eten e dat e de be an rij ste r i’s et
eerste aanpakken en daarmee maximale impact realiseren.
Uiteindelijk resulteert dit erin dat de belasting met
medicijnresten vanuit Nederland de komende jaren met circa
20% afneemt, in plaats van de verwachte autonome stijging van
5%. Op dit punt behalen we onze doelstellingen en realiseren we
een trendbreuk.
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Maaswaterketen
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De Schone Maaswaterketen (SMWK)

1. De Schone Maaswaterketen
(SMWK)
“ et Maasstroomgebied an en
et s
ner” is et t e a
waaronder wij, de Nederlandse waterschappen en
drinkwaterbedrijven rond de Maas, RIWA-Maas, Rijkswaterstaat
en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds 2015
samenwerken binnen de Schone Maaswaterketen (SMWK). In
onze benadering gaan we uit van het gezamenlijke belang,
namelijk een schoner Maasstroomgebied. We richten ons daarbij
op het reduceren van organische microverontreinigingen vanuit
afvalwaterstromen. We werken vanuit de gedachte dat we
samenwerken als één Maasorganisatie. Op deze wijze kunnen we
samen effectief de meest geschikte maatregelen en acties
bepalen. De deelnemers blijven wel vanuit de eigen
verantwoordelijkheid en bevoegdheid opereren.

De Maas stroomt, los van
organisatiegrenzen. Zo wil
SMWK ook het belang van het
Maasstroomgebied behartigen:
samen denken en werken als
één organisatie voor de Maas.

Het actieprogramma
In dit actieprogramma leggen we onze gezamenlijke ambities
vast en beschrijven het programma dat we de komende jaren als
Schone Maaswaterketen uitvoeren om te werken aan het
verminderen van de belasting met organische microverontreinigingen. Tenslotte geven we aan welke maatregelen partners,
bedrijven en buurlanden ondernemen om het Maas-stroomgebied
de komende jaren daadwerkelijk schoner te maken.

Waterkwaliteit verbindt
Waterkwaliteit is wat waterbeheerders en drinkwaterbedrijven
verbindt. De Europese kaderrichtlijn Water uit 2000 stelt dat in
2027 de chemische en ecologische kwaliteit op orde moet zijn.
De kwaliteit van wateren in het Maasstroomgebied is al fors
verbeterd, maar nog niet op orde. Hier ligt een verbeteropgave
voor de waterbeheerders. Die richt zich met name op het
verminderen van nutriënten. Daarnaast is het ook van belang de
ecotoxiciteit te verminderen om een goede ecologische kwaliteit
te realiseren. Organische microverontreinigingen spelen daarbij
een belangrijke rol.
Evides, Dunea en WML gebruiken de Maas als bron voor de
drinkwatervoorziening. Na uitgebreide zuivering wordt drinkwater
van uitstekende kwaliteit geleverd aan bijna 4 miljoen
Nederlanders. Het Maaswater wordt ook gebruikt voor
drinkwaterlevering aan ruim 3 miljoen inwoners van België. De
waterkwaliteit van de Maas is daarom van groot belang. De
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De Schone Maaswaterketen (SMWK)

humane toxiciteit moet zo laag mogelijk zijn. We zullen de Maas
als bron voor de drinkwatervoorziening moeten beschermen.
Voor de drinkwatervoorziening zijn met name de toxische, slecht
afbreekbare stoffen van belang. De belasting met organische
microverontreinigingen neemt echter toe, zowel in aantal als in
concentratie. Het is dus in het belang van de ecologie én
drinkwatervoorziening om deze belasting terug te dringen.

Belangen van het Maasstroomgebied
behartigen
De Maas heeft geen stem, maar wij, de partners binnen de
Schone Maaswaterketen, wél. Als waterkwaliteitsbeheerder en
producent van drinkwater uit grond- en oppervlaktewater hebben
wij groot belang bij een betrouwbare en goede waterkwaliteit in
het Maasstroomgebied. Wij willen de belangen van de Maas
behartigen. Hoe gaan we dat doen? Het schema hiernaast brengt
de opzet in beeld.
Feiten verzamelen
De basis van de Schone Maaswaterketen is gelegen in het
verzamelen en analyseren van gegevens en deze vertalen naar
objectieve feiten: welke organische microverontreinigingen
worden waar en in welke hoeveelheden gemeten? Welke
bedrijven bevinden zich in de regio en wat zijn de vergunde
stoffen en hoeveelheden? Door deze informatie te bundelen en
waar zinvol aan te vullen krijgen we steeds beter zicht op de
waterkwaliteit en de invloeden daarop.
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De Schone Maaswaterketen (SMWK)

Duiden impact
Vervolgens duiden we de feiten. Wat betekenen de meetgegevens in termen van ecotoxiciteit en humane toxiciteit?
Welke richtwaarden en normen worden overschreden? Wat
treffen we aan in influent en effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties en wat in grond- en oppervlaktewater? En wat
kunnen we afleiden over de herkomst van stoffen? Stoffen als
pyrazool, GenX en PFAS zijn bekende voorbeelden van
probleemstoffen.
Agenderen
Als er actie/ingrijpen nodig is, agenderen we de problematiek. In
feite gebruiken we de rwzi als spiegel van de maatschappij. We
waarschuwen voor risicovolle stoffen die geloosd worden en
uiteindelijk, ondanks de zuiveringen, toch in het
Maasstroomgebied terecht komen. En we bieden handelingsperspectieven, ook voor burgers en bedrijven.
Voorkómen (bronaanpak)
De eerste stap in het oplossen van problemen is het voorkómen
ervan door bewustwording te vergroten bij bedrijven en
consumenten, de bronnen op te sporen en te zorgen dat er zo
snel mogelijk geen lozingen van risicovolle stoffen meer
plaatsvinden. Het traject van vergunningverlening, toetsing en
handhaving speelt hierbij een belangrijke rol, evenals de
regelgeving om stoffen en bronnen aan te kunnen pakken.
Misschien is bewustwording bij gebruikers wel het belangrijkste
element in de bronaanpak. Als er minder risicovolle stoffen
worden gebruikt, hoeven ze niet gemaakt te worden en komen
ook niet in het afvalwater en vervolgens in het Maas-

stroomgebied terecht. Maar ook kennisdeling en samenwerking
rond vergunningverlening tussen omgevingsdiensten,
waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten is een
belangrijke sleutel in de bronaanpak.
Verwijderen (zuiveren)
Als de bron onvoldoende of niet snel genoeg kan worden
gevonden en aangepakt, speelt natuurlijk de vraag of, en zo ja
welke, aanvullende maatregelen de bedrijven, waterschappen
en/of drinkwaterbedrijven in de zuiveringsprocessen zouden
moeten nemen.
Leren
Door deze cyclus te doorlopen doen we samen ervaring op met
wat nodig en haalbaar is. Op deze manier worden we steeds
effectiever in het aanpakken van problemen met organische
microverontreinigingen. En we kunnen input leveren voor nieuwe
regelgeving, zowel op nationaal als internationaal niveau
(bijvoorbeeld de herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater).
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Samen doen en verbinden

bedrij en en ind strie

De Maas is waardevol en heeft vele functies. Natuurlijke functies
zoals de ecologie, afvoer van regenwater en interactie met
grondwater; daarnaast gebruiksfuncties zoals water voor
landbouw, drinkwater, proceswater, recreatie, scheepvaart en
natuurlijk een functie bij het afvoeren van gezuiverd afvalwater.
Als partners binnen de schone Maaswaterketen kunnen we
werken aan schoon water in het Maasstroomgebied. Maar we
kunnen dat niet alleen. We zijn afhankelijk van onze buurlanden
en van lozingen vanuit bedrijven en huishoudens. Om meer grip
te krijgen op lozingen zijn de Omgevingsdiensten, gemeenten en
provincies belangrijke spelers. De Schone Maaswaterketen zet
zich in om de verschillende lijnen bij elkaar te brengen, zodat er
sprake is van een volledige stroomgebied benadering rondom
organische microverontreinigingen.
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De Schone Maaswaterketen (SMWK)

Focus: Organische microverontreinigingen
Zoals aangegeven richt de Schone Maaswaterketen zich specifiek
op reductie van organische microverontreinigingen vanuit
afvalwaterstromen richting het oppervlaktewater in het
Maasstroomgebied. Daarbij kijken we enerzijds naar de
ecologische effecten en anderzijds naar de kwaliteit van het
Maaswater als bron voor de drinkwaterbereiding. Maar we
houden wel oog voor het bredere plaatje, bijvoorbeeld:
- de relatieve bijdrage van afvalwaterstromen aan de belasting
met specifieke stoffen ten opzichte van diffuse belasting
vanuit landbouw of lucht en
- het inzetten van zuiveringstechnieken om meerdere doelen te
realiseren: bijvoorbeeld verwijderen microverontreinigingen,
verwijderen nutriënten én desinfectie.
Bij de organische microverontreinigingen maken we onderscheid
tussen medicijnresten en overige microverontreinigingen, die we

e aa t d r bedrij en
ebr i t d r bedrij en
n in
is
dens

in dit actieprogramma aand iden a s ‘ind stri e st
door de mens gemaakte, niet-natuurlijke stoffen.

en’ Dit zijn

Medicijnen leveren natuurlijk een hele belangrijke bijdrage aan
de volksgezondheid. Maar na gebruik komen medicijnresten wel
in urine en ontlasting terecht. Na inzameling via de riolering
wordt een deel van de medicijnresten op de rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderd. De zuiveringen zijn daar niet specifiek op
ontworpen. Ongeveer de helft van de medicijnresten is daardoor
nog aanwezig in het gezuiverde afvalwater.
Naast medicijnresten kennen we vele andere organische
microverontreinigingen. Hoeveel dit er precies zijn en hoe
schadelijk ze zijn, weten we niet goed. Er zijn ongeveer 160
miljoen geregistreerde stoffen, waarvan er circa 60.000 op
industriële schaal worden verhandeld (Rli, 2020).
In het Nederlandse stoffenbeleid hanteren we de lijst met zeer
zorgwekkende stoffen (ZZS) en potentieel zeer zorgwekkende
stoffen (pZZS). Dit zijn stoffen die gevaarlijk of potentieel
gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld
kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in
de voedselketen ophopen. Het gaat om circa 1600 ZZS en 350
pZZS. De stoffenlijsten worden tenminste tweemaal per jaar
geactualiseerd. De lijst met ZZS bestaat voornamelijk uit
industriële stoffen en voor een klein deel uit
(dier)geneesmiddelen (ca 10 stoffen).
Naast deze (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen spreken we
er ‘
ende st en’ it ijn st en aar an er
ed
wordt dat ze nadelige effecten kunnen hebben voor water en
bodem, maar waarvoor nog geen normen zijn vastgesteld.
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Focus: Afvalwaterstromen
We onderscheiden twee soorten afvalwaterstromen: van
bedrijven en van huishoudens (zie pagina 19). Het afvalwater
van bedrijven wordt deels door de bedrijven zelf gezuiverd en
geloosd op het oppervlaktewater (de zogenaamde directe
lozingen). Een ander deel van het bedrijfsafvalwater wordt
geloosd op de riolering (de zogenaamde indirecte lozingen) en
tezamen met het afvalwater van huishoudens én ingezameld
regenwater gezuiverd op de rioolwaterzuiveringsinstallaties van
de waterschappen.
Vrijwel de gehele belasting van de Maas met medicijnresten
vindt plaats via het huishoudelijke afvalwater.
De belasting van de Maas met industriële stoffen is complexer.
Een deel van de industriële stoffen komt bij bedrijven vandaan,
een ander deel is afkomstig van huishoudelijk gebruik. Denk
bijvoorbeeld aan reinigingsmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten en slijtage van materialen in gootsteen, vaatwasser of
wasmachine. r
rden e e d i enden ‘ind stri e st en’ in
huishoudens gebruikt. Het ontbreekt aan goed inzicht wat, waar
en in welke hoeveelheden geloosd wordt. We hebben daardoor
minder inzicht en grip op de hele keten van industriële stoffen.
Ook moeten we meer zicht krijgen op de schadelijkheid ervan.
Medicijnen worden uitgebreid getest op schadelijke effecten voor
gebruikers ervan; voor industriële stoffen geldt dat veel minder.
Ook over effecten op ecologie is nog veel onbekend.
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Percentages zijn slechts indicaties
van de verdeling van de vuillast in
termen van inwoner equivalenten;
de verdeling kan sterk per
zuivering verschillen en zegt in
principe niets over de verdeling
van organische
microverontreinigingen.

Herkomst van humane geneesmiddelen
in oppervlaktewater (groen) is duidelijk.
Herkomst van industriële stoffen (paars)
kan via drie sporen lopen (én via diffuse
lozing en vanuit de lucht)
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2. Motivatie en ambities

Aandacht voor waterkwaliteit noodzakelijk
-

Motivatie: voorzorg
De waterkwaliteit is sinds de introductie in 1970 van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren fors verbeterd. Op basis van
de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) uit 2000 zijn en worden
verdere verbeteringen gerealiseerd. In 2027 moeten de wateren
chemisch en ecologisch op orde zijn. Chemisch richt de KRW zich
onder meer op circa 45 zogenaamde prioritaire stoffen. Maar de
KRW stelt ook in algemene zin dat de kwaliteit van het water, dat
voor de drinkwatervoorziening wordt gebruikt, niet achteruit mag
gaan, om er voor te zorgen dat het benodigde niveau van
zuivering kan worden verlaagd (artikel 7.3, lid 3). De KRW gaat
dus uit van het voorzorgprincipe. Het kader hiernaast maakt
duidelijk waarom de voorzorg aanpak nodig is. De verwachting is
ook dat er Europese regelgeving komt voor de reductie van
emissies van medicijnresten.
In de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en
Zoetwater (2016) hebben overheden, maatschappelijke
organisaties en kennisinstituten aandacht gevraagd voor
ende st en t en n
‘nie e st en’ genaamd). In de
landelijke versnellingstafels medicijnresten en opkomende
stoffen zijn concrete afspraken gemaakt over de aanpak van
deze organische microverontreinigingen (2021).

-

-

-

-

-

In 2015 raakte het Maaswater vanuit een industriële lozing
in Stein verontreinigd met pyrazool, waardoor de
drinkwaterbedrijven enkele maanden geen Maaswater
konden innemen.
In 2016 en 2020 beschrijft het RIVM de mogelijke effecten
van medicijnresten op het aquatisch ecosysteem:
weefselschade, hormoonverstoring en gedragsverandering
bij waterorganismen treden in het laboratorium op bij
concentraties die ook in het oppervlaktewater worden
aangetroffen.
In 2016 is een verontreiniging van oppervlaktewater met
de schadelijke GenX stoffen geconstateerd. De stoffen zijn
afkomstig van een chemisch bedrijf in Dordrecht.
In 2020 rapporteert het RIVM dat er in Maaswater, bij de
innamepunten voor de productie van drinkwater, zowel
medicijnresten als industriële stoffen voorkomen die de
signaleringswaarde overschrijden én een stijgende trend
laten zien. In 30% van de onderzochte grondwaterwinningen zijn opkomende stoffen aangetroffen.
In 2020 pleit de Raad voor de Leefomgeving en
Infrastructuur voor preventie en voorzorg ten aanzien van
gevaarlijke stoffen, gelet op het hoge tempo waarin er
nieuwe stoffen bij komen en de productievolumes
toenemen. Veiligheid voor mens en milieu is een
voorwaarde om te komen tot een circulaire economie.
In 2021 adviseert het RIVM dat de totale hoeveelheid
PFAS die mensen gedurende hun leven binnenkrijgen via
voedsel en drinkwater omlaag moet. De watersector pleit
voor een bronaanpak.
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Het landelijke beleid is er nu met name op gericht om naast de
reductie van emissies van medicijnresten de lozing van zeer
zorgwekkende stoffen te minimaliseren. Naast deze zeer
zorgwekkende stoffen zijn voor de drinkwaterbereiding ook de
zogenaamde persistente, mobiele en toxische stoffen (PMT) van
groot belang. Om de doelen van de Schone Maaswaterketen te
realiseren is het noodzakelijk om beter grip te krijgen op de
industriële stoffen (zie kader).
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Motivatie: droogte
Een extra motivatie om aan de waterkwaliteit te werken is de
toename van droogte als gevolg van klimaatverandering en
daarmee ook het risico op langere periodes met hogere
concentraties aan microverontreinigingen.

Bij gelijkblijvende belasting met microverontreinigingen nemen
bij lage afvoeren de concentraties natuurlijk toe. Het
onderstaande voorbeeld van de concentratie Melamine ter
hoogte van Keizersveer maakt dit duidelijk (RIWA-Maas, 2020).

De afvoer van de Maas kan zeer sterk variëren. De gemiddelde
afvoer in de afgelopen 50 jaar is 240 m3/s. Maar de bandbreedte
is enorm. Omdat Maaswater voor de drinkwatervoorziening in
buffers wordt opgeslagen, is de maandafvoer een interessant
gegeven. De laagste maandgemiddelde afvoer per jaar is
gemiddeld 42 m3/s maar in het extreem droge jaar 1976
bedroeg deze slechts 2 m3/s.
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Onze ambitie is te werken aan een gezónde Maas:
• Een goede waterkwaliteit in het Maasstroomgebied voor
mens, dier en plant.
• Water waaruit met relatief eenvoudige technieken
betrouwbaar drinkwater kan worden gemaakt.
• Water waarin zich zo weinig mogelijk milieuvreemde
stoffen bevinden en zeker geen schadelijke.

Concretiseren
We hebben onze ambities geconcretiseerd. In lijn met de
afspraken, die voor de Rijn zijn gemaakt, streven ook wij naar
tenminste 30% reductie van organische microverontreinigingen
in 2040 ten opzichte van de huidige situatie.
Zeker voor risicovolle industriële stoffen willen we meer; de zeer
zorgwekkende stoffen dienen zo snel mogelijk te worden
geminimaliseerd. De komende jaren werken we aan beter inzicht
in de industriële stoffen. We zullen op basis van dit inzicht onze
ambities voor 2040 bezien. Met de ambitie van meer dan 30%
geven we aan dat we zeer groot belang hechten aan grip op
industriële stoffen, met name de risicovolle stoffen voor mens,
dier en milieu

rendbre

edi ijnresten
nd stri e st en

s

ini a iseren eer

r

e

ende st

en

24





Motivatie en ambities

20 Jaar vooruit kijken heeft het risico van uitstel. Om dat te
voorkómen hebben we ook een korte termijn ambitie
geformuleerd: 20% reductie van medicijnresten en 10% reductie
van industriële stoffen in 2027 ten opzichte van het referentiejaar 2022. Het betreft reductie van de belasting vanuit
Nederland, waarbij de ambitie generiek is geformuleerd maar per
stof kan verschillen. De komende jaren zullen we werken aan
ambities voor medicijnresten en industriële stoffen voor het
gehele Maasstroomgebied.

Schadelijkheid
En natuurlijk gaat het niet alleen over hoeveelheden, maar juist
ook over schadelijkheid van stoffen. De zogenaamde PNEC
waarden (predicted no-effect concentration) voor stoffen lopen
sterk uiteen. Zo ligt de PNEC waarde voor ibuprofen ongeveer
1000 maal lager dan voor paracetamol (0,01 versus 9,2 µg/l;
RIVM, 2020). Het gaat er dus om juist de belasting met
schadelijke stoffen te verminderen. Voor veel stoffen is echter
nog onbekend hoe schadelijk ze zijn voor mens en milieu.

Autonome groei
Die ambitie is fors en omgeven met onzekerheden. Het is goed
om te realiseren dat de autonome ontwikkeling een negatief
beeld laat zien. Naar verwachting neemt bijvoorbeeld het
medicijngebruik met bijna 1% per jaar toe. En het aantal
geregistreerde chemische stoffen lijkt exponentieel te groeien: in
30 jaar tijd van 10 naar 160 miljoen (Rli, 2020). Dat betekent
dat reductiedoelstellingen van 10%, 20% en 30% meer
inspanning vergen dan de getallen doen vermoeden. Met onze
ambities willen we op korte termijn een trendbreuk realiseren.

Duidelijk doel
Nog lang niet alles is duidelijk, maar dat neemt niet weg dat we
een duidelijk doel voor ogen hebben: het zo veel als mogelijk en
haalbaar verminderen van organische microverontreinigingen in
afvalwaterstromen. En dat betekent: aan de slag!

Aard, omvang en herkomst
Een andere onzekerheid is de aard, omvang en herkomst van
verontreinigingen. Voor geneesmiddelen is daar meer
duidelijkheid over dan voor industriële stoffen. Daardoor is de
reductiedoelstelling voor geneesmiddelen met meer zekerheid te
realiseren dan die voor industriële stoffen.
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3. Programma van de Schone
Maaswaterketen
Om onze ambities te realiseren zijn er verschillende acties nodig,
samengevat in het doelen-inspanningen-netwerk op de volgende
bladzijde.
De partners binnen de schone Maaswaterketen voeren zelf al
vele acties uit. De samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen is daarop aanvullend; het versterkt en stimuleert. SMWK
biedt de mogelijkheid om feiten te bundelen, samen te duiden en
samen vooruit te kijken. Door samen op te trekken kunnen we
gesignaleerde problemen krachtiger onder de aandacht brengen
van belanghebbenden en betrokkenen. En door onderling én met
bedrijven en buurlanden samen te werken, kunnen we effectieve
oplossingen realiseren die de waterkwaliteit in het
Maasstroomgebied verbeteren.

Het programma voor de komende jaren is niet in beton gegoten.
Het blijft belangrijk in te spelen op nieuwe inzichten en kennis en
daar flexibel in te zijn. De stuurgroep Schone Maaswaterketen
geeft daar richting aan.
We beschrijven nu de verschillende onderdelen uit het
samenwerkingsprogramma. Per onderdeel beschrijven we
kernachtig de opgave voor de komende jaren en de voor 2022
beoogde resultaten. We sluiten af met een beschrijving van de
organisatie van de samenwerking.

De essentie van de samenwerking binnen de Schone
Maaswaterketen is vertaald in een programma. Het programma
is weergegeven op pagina 29. Het bevat de onderdelen:
- Monitoren en duiden
- Bronaanpak industriële stoffen
- (Inter)nationale stroomgebiedsbenadering
- Atlas voor een Schone Maas
- Communicatie
- Een organisatie aanpak om te leren en te verbeteren
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Monitoren en duiden

De opdracht (2022-2027)

▪

▪

▪

▪

▪

Zorgen voor een actueel en samenhangend beeld van
organische microverontreinigingen binnen het Nederlandse
deel van het Maasstroomgebied (feiten verzamelen).
Door effectgerichte monitoring inzicht krijgen in de effecten
van microverontreinigingen in relatie tot de ecologische en
drinkwater functie van de Maas (feiten verzamelen, duiden)
Zicht krijgen in welke mate de belasting met industriële
stoffen via directe lozingen, indirecte lozingen en gebruik in
huishoudens plaatsvindt (feiten verzamelen, duiden).
Analyseren en duiden van de meetresultaten: wat zijn de
belangrijkste probleemstoffen en wat zijn belangrijkste
bronnen met keuze voor prioritaire aanpak van die bronnen
(duiden).
Vaststellen in welke mate wij in de loop van de tijd ons doel
(een schone Maas) bereiken (leren).

Feiten verzamelen en duiden
(beoogd resultaat 2022)
Een meetplan voor SMWK vaststellen met onder meer de
nauwkeurige nulmeting van gidsstoffen en de verkennende
non-target screening om nieuwe stoffen tijdig te kunnen
signaleren. Het meetplan ziet toe op maximale synergie tussen
metingen door de partners zelf en vanuit SMWK.
Oprichten en bemensen duidingsgroep monitoring
Het uitvoeren van de nulmeting en andere metingen in 2022
en bespreken van voorlopige resultaten van de nulmeting in de
stuurgroep (Q4)
Opstellen van een plan van aanpak voor trendanalyse & big
data
Bundelen van nieuwe en bestaande relevante meetgegevens
om meer zicht te krijgen op trends.
Resultaten van monitoring vertalen naar kaartmateriaal voor
de Atlas voor een Schone Maas
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Metingen uitbreiden (door partners)
Het eerste onderdeel betreft het op een groter aantal locaties
meten van het pakket van elf gidsstoffen door de waterschappen
en het breder in het stroomgebied monitoren van stoffen als
EDTA, glyfosaat en AMPA door de drinkwaterbedrijven. Deze
uitbreiding van de bestaande meetinspanningen wordt aan de
partners gevraagd. Het doel is dit in 2023 structureel in de
nit rin s r ra
a’s een e te geven. Jaarlijks kan het
monitoringsprogramma worden geactualiseerd en worden
afgestemd op relevante ontwikkelingen.

Onze opgave rond het verminderen van organische microverontreinigingen vanuit afvalwaterstromen is complex. Het
vraagt om meer inzicht in de problematiek. Naast het in beeld
brengen van het vóórkomen van microverontreinigingen in het
Maasstroomgebied zullen we ook de effecten op ecologie en
drinkwater moeten duiden. Daarmee krijgen we zicht op de
belangrijkste probleemstoffen en de impact daarvan (zie ook het
schema op pagina 31).
et t e a ‘

nit ren en d iden’ ent de

ende nderde en:

Screening Maasstroomgebied
Bij het tweede onderdeel ligt het zwaartepunt binnen de Schone
Maaswaterketen. Doel van deze bredere screening is om steeds
te beschikken over een actuele lijst met probleemstoffen. De
screening kan ook fungeren als early warning voor de
drinkwaterbedrijven. Het gaat hierbij om het beantwoorden van
vragen als:
•
Welke microverontreinigingen kom je tegen?
•
Waar in het Maasstroomgebied, zijn er verschillen?
•
Valt er al iets te zeggen over de herkomst van stoffen?
Hiertoe worden gegevens verzameld door het influent en effluent
an r i’s en et
er a te ater te s reenen
een aste ijst
stoffen (de zogenaamde target screening), waaronder PFAS.
Hierbij kan deels gebruik worden gemaakt van reeds geplande
inspanningen van waterschappen. Voorts is het idee om op een
aanta r i’s
et
e ee a s eini ind stri e
in en een
zogenaamde non-target screening uit te voeren. Hiermee kunnen
nieuwe verontreinigingen worden gesignaleerd.
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Met deze screenings activiteiten zullen nog niet alle vragen
beantwoord worden, maar wordt wel een belangrijk eerste beeld
verkregen. Het is een stap op weg naar het waterschap als
regisseur van het influent. En daarmee draagt het bij aan het
verbeteren van het effluent en het oppervlaktewater als bron
voor drinkwaterbereiding.
Duiding meetresultaten
Om stappen te zetten naar een steeds duidelijker handelingsperspectief is een nadere duiding van de resultaten van de
screening nodig. Welke PFAS vinden we bijvoorbeeld bij
papierverwerkers en welke bij afvalverwerkers? Voor de duiding
wordt een klein uitvoerend team samengesteld met externe
ondersteuning. De drinkwaterbedrijven ondersteunen het project
door hun kennis en ervaring in target screening en methode
ontwikkeling in te zetten en de eigen screening data beschikbaar
te stellen. Evides draagt actief bij aan de data-analyse middels
inzet van de data-science groep.
aast de er a e de e e ens
er de r i’s is et nadr
e ij
de bedoeling bij de duiding ook eerdere resultaten van de
drinkwaterbedrijven, RWS en Sitech te betrekken. Sitech zal ook
aan de begeleidingsgroep deelnemen en hun expertise
inbrengen.
Duiden voortgang verbetering
Naast het opsporen van probleemstoffen willen we de monitoring
ook benutten om in beeld te brengen of en in welke mate wij
onze ambities daadwerkelijk realiseren. In 2022 wordt een
nulmeting gehouden, waarna wij jaarlijks de stand van zaken in
beeld brengen.

33





Programma van de Schone Maaswaterketen

Bronaanpak
industriële stoffen

De opdracht (2022-2027)

▪

▪

▪

▪

▪
▪

Zicht krijgen op welke type bedrijven afvalwater lozen op
de riolering dat mogelijk risicovolle industriële stoffen bevat
(duiden).
Informatie ontsluiten over directe lozingen en risicovolle
indirecte lozingen, zowel vergund als niet-vergund, binnen
het Nederlandse deel van het Maasstroomgebied (feiten
verzamelen).
Versterken samenwerking tussen waterbeheerders
onderling en met Omgevingsdiensten, gemeenten en
provincies bij de vergunningverlening aan bedrijven (leren).
Verbeteren van de vergunningverlening voor lozen van
organische microverontreinigingen door onderlinge
afstemming en uniformering van vergunningsvoorwaarden
(voorkómen).
Het regelmatig bezien van vergunningen van potentieel
risicovolle lozingen.
Bedrijven stimuleren en activeren om verbeteringen te
realiseren.

Voorkomen: bronaanpak industriële stoffen
(beoogd resultaat 2022)
Het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de
SMWK partners op het gebied van vergunningverlening. Vanuit
die samenwerking ook de samenwerking met Omgevingsdiensten versterken.
Samen afspraken maken over het proces van vergunningverlening indien er mogelijk sprake is van lozing van risicovolle
stoffen (bijvoorbeeld: vooraf een screening van stoffen bij
bezien vergunning).
Het sneller signaleren van mogelijk risicovolle lozingen bij
meldingsplichtige activiteiten (Omgevingsdiensten vragen
vaker advies aan waterbeheerders).
Het opstellen van een werkwijze om in te spelen op nieuwe
inzichten vanuit het monitoren en duiden van industriële
stoffen.
De aanpak, zoals bij de vergunningverlening voor Sitech
toegepast, stimuleren en olievlek werking realiseren in andere
delen van het Maasstroomgebied.
Het ontsluiten van informatie over lozingen in de Atlas voor
een schone Maas.
Het aandragen van informatie voor agendering en
communicatie.
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Industriële stoffen komen via verschillende routes in het
oppervlaktewater terecht (zie ook pagina 18). Vanuit de
versnellingstafel opkomende stoffen is de afspraak gemaakt om
meer transparantie te krijgen in verleende vergunningen voor
lozingen. Het lijkt een eenvoudige vraag: verzamel alle verleende
vergunningen en stel een format vast om de gegevens ook
gezamenlijk via de SMWK atlas te kunnen ontsluiten. Maar in de
ra tij i en an niet a e er nnin en ‘ an aar’ en is er
bijvoorbeeld bij de omgevingsdiensten slechts beperkte
capaciteit voor het watermilieu beschikbaar. Bovendien zijn er
vaak nog geen duidelijke lijnen tussen de direct betrokken
medewerkers binnen de Schone Maaswaterketen en de
vergunningverleners. Het is daardoor een zoektocht om op
effectieve wijze vooruitgang te boeken. Een goede samenwerking
tussen vergunningverleners bij waterbeheerders is een
belangrijke stap.
Voor de grip op industriële stoffen is samenwerking met
omgevingsdiensten, gemeenten en provincies nodig. Op basis
van de afspraken uit de versnellingstafel opkomende stoffen is
Rijkswaterstaat ambassadeur ten aanzien van indirecte lozingen.
Een goed voorbeeld van stappen in de goede richting betreft het
door RWS Zuid-Nederland via de atlas ontsluiten van alle
vergunningen voor directe lozingen op de Maas en Rijkskanalen.
Een ander goed voorbeeld is het bezien van vergunningen door
RWS Zuid-Nederland. Een aanzienlijk deel van de vergunningen
behoefde actualisering. In 2022 moeten de vergunningen voor de
meest risicovolle lozingen zijn herzien. In 2024 voor de overige
lozingen.

Zicht op risicovolle directe lozingen
We willen zicht krijgen op de grote en belangrijke directe lozers,
met name lozers van zeer zorgwekkende stoffen. Dat vraagt om
het regelmatig bezien van vergunningen. De ervaringen met het
vergunningsverleningstraject voor Sitech kunnen hierbij worden
benut. In het Rivierdossier Maas is afgesproken dat de lozing van
AMPA, Melamine, EDTA, DTPA, TFA en dioxaan wordt
verminderd.
Het bezien van vergunningen is een taak van de betreffende
bevoegde gezagen. Vanuit de Schone Maaswaterketen willen we
bijdragen door ervaringen en kennis te delen en te werken aan
een meer uniforme vastlegging van vergunde stoffen en lozingshoeveelheden, waarmee ook eenvoudiger een analyse van
toegestane lozingen kan worden uitgevoerd.
Zicht op risicovolle indirecte lozingen
Veel bedrijven lozen afvalwater met industriële stoffen via de
riolering. Aan de hand van analyses van influent en effluent van
een aantal rwzi’s willen we vaststellen welke probleemstoffen
(zoals de zeer zorgwekkende stoffen) worden aangetroffen en op
basis daarvan op zoek gaan naar soorten bedrijven die mogelijk
veroorzaker zijn van deze problemen. Ook voor deze bedrijven
moeten vergunningen in beeld worden gebracht en waar nodig
geactualiseerd. Op deze wijze krijgen we een steeds scherper
beeld van mogelijke risicobedrijven.
Formuleren vergunningsvoorwaarden indirecte lozingen
De waterschappen hadden tot het in werking treden van de
Waterwet de rol van bevoegd gezag bij indirecte lozingen. Binnen
de Waterwet zijn de gemeenten bevoegd gezag en heeft het
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waterschap alleen nog een adviserende rol. De vergunningverlening is door gemeenten (en provincie) ondergebracht bij
omgevingsdiensten.
RWS gaat in gesprek met de waterschappen om te bezien hoe de
adviserende rol het beste ingevuld kan worden bij vergunningaanvragen voor indirecte lozingen, waarbij mogelijk zeer
zorgwekkende stoffen of andere microverontreinigingen een rol
spelen. Het gaat bijvoorbeeld om het samen formuleren van
vergunningsvoorwaarden ten aanzien van het lozen van
microverontreinigingen. Vanuit deze samenwerking tussen de
waterbeheerders zullen ook de lijnen met de omgevingsdiensten
worden versterkt. SMWK stimuleert de aandacht voor risicovolle,
indirecte lozingen en ziet toe op bundeling van kennis en
ervaring.

dwingen om vermindering van lozing van risicovolle organische
microverontreinigingen te realiseren. De lozing van zeer
zorgwekkende stoffen moet worden geminimaliseerd.
De vraag blijft of deze aanpak volstaat of dat aanvullende
i erin
r i’s n di is, vanwege indirecte lozingen door
bedrijven en lozingen vanuit huishoudens.

Ontsluiten van vergunningen
Om mogelijke impact van bedrijfslozingen op het
Maasstroomgebied in beeld te brengen is het van belang actuele
vergunningen, waarbij sprake is van lozingen van
microverontreinigingen, centraal te ontsluiten. Voor de directe
lozingen op de Maas is dit reeds gedaan. Dit willen we uitbreiden
met vergunningen afgegeven door waterschappen en provincies
en met vergunningen van risicovolle indirecte lozingen,
afgegeven door gemeenten. Op deze wijze kunnen vergunde
hoeveelheden in beeld komen.
Acties door bedrijven
Op basis van een beter en actueler beeld van relevante lozers en
de uitkomsten van de monitoring kunnen gericht acties
ondernomen worden om de bedrijven aan te sporen c.q. te
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Agenderen
(inter)nationale
stroomgebiedsbenadering

De opdracht (2022-2027)

▪

▪

▪

Het netwerk met onze buurlanden ontwikkelen om kennis
te verbreden, stroomgebiedsbenadering uit te dragen en
samen te komen tot een uitvoeringsgericht actieprogramma
voor het gehele Maasstroomgebied (agenderen en leren).
In nauwe samenwerking met de partners en met behulp
van de inzet van de Atlas voor een Schone Maas agenderen
van de problematiek van organische microverontreinigingen
in gerichte gremia en op passende podia, zowel ambtelijk
als bestuurlijk om de urgentie van het thema onder de
aandacht te brengen, middelen voor vrij te maken en actie
op te ondernemen (agenderen)
Vanuit onze ervaringen met de stroomgebiedsbenadering
input leveren voor (inter)nationale regelgeving zoals de
Richtlijn Stedelijk Afvalwater (agenderen).

Agenderen (inter)nationale stroomgebiedsbenadering
(beoogd resultaat 2022)
Voorbereiding van een internationale kennisdag in 2023 ten
behoeve van uitwisseling van informatie en versterken van het
netwerk.
Een effectieve verbinding met andere gremia realiseren (zoals
het RBOM en werkgroepen Buurlanden en Stoffen).
Lobby-b ds a
di erse t e a’s ereed
r ebr i in
(inter)nationaal verband
Externe podia/congressen benutten voor lobby SMWK op
thema medicijnresten en bronaanpak industriële stoffen.
Stem van de Maas een plek geven => uitzoeken wat er op dit
punt juridisch mogelijk is versus gezamenlijk belang van de
Maas behartigen.

We werken toe naar een volledige stroomgebiedsaanpak, met
respect voor de taken en verantwoordelijkheden van individuele
organisaties. We kunnen en willen niet dicteren wat er moet
gebeuren. We willen vooral vanuit inhoud en ambitie de
samenwerking met onze buurlanden zoeken:
• Welke kennis en inzichten zijn er in de verschillende landen
beschikbaar?
• Wat zijn resultaten waar je trots op bent?
• Wat wil je bereiken?
• Waar heb je elkaar nodig?
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Netwerk uitbouwen en kennis delen
In 2020 en 2021 was het lastig nieuwe contacten te leggen.
Zodra het internationale verkeer daar meer ruimte voor biedt,
willen we hier wel in investeren. Bijvoorbeeld in de vorm van een
internationale bijeenkomst in 2023 over microverontreinigingen,
waarbij het gesprek over bovenstaande vragen gevoerd kan
worden.
Bijdragen aan internationale regelgeving
De EU richtlijnen Stedelijk afvalwater en Industriële emissies
worden herzien. Juist door onze stroomgebied benadering en
onze praktijkgerichtheid kunnen wij wellicht adviezen inbrengen
bij de herziening, bijvoorbeeld door onderwerpen als
producenten verantwoordelijkheid concreter invulling te geven.
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Handelingsperspectief
en programmering

De opdracht (2022-2027)

▪

▪

Het bepalen van handelingsperspectieven (wat kunnen we
het beste doen?) op basis van:
o het bundelen van inzichten vanuit monitoring,
verminderen industriële stoffen en het internationale
netwerk
o ontwikkelingen rond (inter)nationale regelgeving en
o nieuwe inzichten vanuit kennis- en innovatieplatforms
(voorkómen en/of zuiveren).
Samen met nationale en internationale partners
programmeren van meest effectieve maatregelen om onze
ambities voor 2040 te realiseren (voorkómen en/of
zuiveren).

Op basis van de inspanningen rond monitoring en grip op
gevaarlijke stoffen én kennis van vrachten vanuit buitenland
kunnen de meest effectieve maatregelen worden bepaald. In het
schema op pagina 40 is aangegeven op welke plekken binnen de
afvalwaterstromen maatregelen genomen kunnen worden (de
rode blokken):
- Wat kunnen we doen bij de bron van de verontreiniging
(vanuit huishoudens en bedrijven)
- Wat op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) en wat op
industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (iazi)?
- Wat door drinkwaterbedrijven en water verbruikende
industrieën?
- Waar is aanpak van diffuse bronnen noodzakelijk?
Bij de effectiviteit van maatregelen gaat het om:
- De meest problematische stoffen terugdringen
- De grootste hoeveelheden organische microverontreinigingen
terugdringen
- De meeste winst bereiken voor drinkwater en ecologie
- De laagst mogelijke kosten voor uitvoering
- Op de juiste plek in het Maasstroomgebied voor zo groot
mogelijk effect.
Door samen te kunnen én willen programmeren op basis van een
set heldere criteria en gezamenlijke inzet van middelen, kan het
programma SMWK meer impact behalen dan de losse som der
delen.
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huishoudens

bedrijven

Overzicht van afvalwaterstomen (links) en het gebruik van Maaswater voor drinkwater en proceswater (rechts). De rode blokken geven de plekken aan
waar ingrijpmogelijkheden liggen om de ecologische kwaliteit te borgen en een goede kwaliteit drinkwater en proceswater te realiseren.
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Atlas voor een schone
Maas

De opdracht (2022-2027)

▪

▪

▪

▪

Het centraal ontsluiten van actuele meetgegevens rond
organische microverontreinigingen en van relevante
vergunningen (feiten verzamelen, agenderen)
Het bieden van een platform om brongerichte maatregelen
én end-of-pipe maatregelen in beeld te brengen
(voorkómen, zuiveren, agenderen)
Het koppelen van informatie van buurlanden ten aanzien
van waterkwaliteit, vergunningen en maatregelen (feiten
verzamelen, voorkómen, zuiveren)
Het beheren, onderhouden en ontwikkelen van de atlas
(leren)

Atlas voor een Schone Maas
(Beoogd resultaat 2022)
Atlas uitbreiden met aanvullende tools (trendanalyse,
opsporing verontreinigingen, vergunningen, goede
projecten zichtbaar maken)
Informatie uit de SMWK werkgroepen toegankelijk maken in
de Atlas
Informatie in de Atlas up to date houden en aanvullen met
nieuwe/actuele informatie, ook vanuit de buurlanden.
Bezoekers aantal op site bijhouden en aantal gebruikers
verhogen door actieve communicatie.
Aan de hand van de Atlas kennis bij specialisten vergroten
door het organiseren van online webinars over de Atlas.

Vanaf medio 2020 is gewerkt aan een nieuwe versie van de Atlas
voor een Schone Maas. De atlas beschrijft het stroomgebied,
schetst de waterkwaliteit, toont de herkomst van
verontreinigingen, laat zien welke acties genomen worden om de
waterkwaliteit te verbeteren en brengt in beeld of we er in slagen
onze ambities voor het verminderen van organische
microverontreinigingen in het Maasstroomgebied te realiseren.
et nt i e en an de at as ee t a s een en r e ‘
t r’
gewerkt om feitenmateriaal te verzamelen en te ontsluiten.
Bijvoorbeeld het verloop van een aantal probleemstoffen langs
het profiel van de Maas of het ontsluiten van vergunningen via
de atlas. We kunnen de atlas ook inzetten bij het opsporen van
bronnen in geval van calamiteiten.
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We zullen de atlas blijven actualiseren en uitbreiden met onder
andere visualisatie van trends. En we willen de atlas bij onze
communicatie aanpak inzetten om de bewustwording rond het
vraagstuk van de organische microverontreinigingen te
versterken. Dit is nodig om het onderwerp bij politieke
besluitvorming rond gestapelde opgaven voldoende gewicht te
geven én om aan te zetten tot aanpak bij de bron.
Brongerichte maatregelen
De basis voor een schonere Maas is gelegen in de bronaanpak.
Daarmee voorkómen we problemen. We willen de atlas in gaan
zetten om goede voorbeelden en resultaten van brongerichte
maatregelen te ontsluiten.

Informatie uit buurlanden koppelen
Waar mogelijk leggen we koppelingen met gegevens van onze
buurlanden. Zo beschikt Wallonië over een dataset met
vergunningen en beschikt Vlaanderen over overzichten van
directe en indirecte lozingen en meetgegevens van lozingen.
Beheren atlas
De atlas is een instrument dat goed onderhouden moet worden.
Bijvoorbeeld door updates van software goed te verwerken,
nieuwe mogelijkheden te benutten en datasets die niet
automatisch bijgewerkt worden geregeld handmatig te
actualiseren.

End-of-pipe maatregelen
Naast de brongerichte maatregelen ontsluiten we in de atlas ook
de aanvullende zuiveringen die gerealiseerd worden om de Maas
schoner te maken.
Bundelen waterkwaliteitsgegevens
We bundelen de actuele en historische meetgegevens van
drinkwaterbedrijven, waterschappen en RWS, actualiseren met
nieuwe gegevens en vullen aan met gegevens uit incidentele
meetcampagnes. We zetten stappen om trends in waterkwaliteit
zichtbaar te maken.
Bundelen vergunningsgegevens
We ontsluiten de vergunningen van relevante directe en indirecte
lozingen. Bij herzien van vergunningen worden deze ge-update.
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Communiceren

De opdracht (2022-2027)

▪

▪

▪

Het stimuleren van bewustwording bij consumenten om
minder gebruik te maken van stoffen en producten die het
afvalwater belasten met risicovolle organische
microverontreinigingen (voorkómen)
Het stimuleren van een beweging bij bedrijven om de
belasting van afvalwater met organische
microverontreinigingen te verminderen (voorkómen)
Bekendheid geven aan acties en maatregelen die wij als
gezamenlijke overheden vanuit SMWK nemen.

Communiceren
(Beoogd resultaat 2022)
Met alle partners de communicatiestrategie voor SMWK
uitgewerkt voor komende jaren. Wat wil SMWK bereiken en
hoe? Duidelijke afspraken over proces, mandaat,
perswoordvoering en website.
Kernboodschappen uitgewerkt over SMWK in algemene zin en
per werkthema.
Op externe podia, congressen en netwerken de boodschap
SMWK uitdragen
Organisatie van een kennisdag voor partners binnen SMWK en
partijen daarbuiten, die belang hebben bij een Schone Maas.
SMWK als merk uitdragen en zichtbaarheid van de
samenwerking met behaalde resultaten actief uitdragen via
website www.schonemaaswaterketen.nl, Atlas voor een
Schone Maas, kennisdagen, blogs/vlogs, etc.
De partners in de Schone Maaswaterketen hebben als
zelfstandige organisatie elk een eigen communicatie aanpak. Als
het gaat om onderwerpen die het gehele stroomgebied betreffen,
is het wenselijk daar gericht samen in op te trekken om zo veel
mogelijk partijen met de boodschap te bereiken. Indien het
onderwerp microverontreinigingen betreft, kan de Schone
Maaswaterketen daarbij een rol spelen.
Een gerichte agenderings- en communicatiestrategie is nodig.
Daarvoor wordt een communicatieteam geactiveerd om dit
samen te maken en uit te voeren. Enkele ideeën over initiatieven
vanuit de Schone Maaswaterketen:
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Atlas in de etalage
De atlas voor een Schone Maas biedt een mooi overzicht van de
problematiek rond organische microverontreinigingen. Het is
natuurlijk waardevol als de atlas bij betrokkenen en
belanghebbenden bekend is. Dat kan bijdragen aan de
agendering van de problematiek, maar biedt ook zicht op acties
en effecten van maatregelen die genomen worden om het
Maasstroomgebied schoner te maken.
Bronaanpak
Om de aanpak bij de bron te stimuleren is het belangrijk om
bewustwording te vergroten en de vele spelers (consumenten en
bedrijven) tot actie aan te zetten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen
door een beweging tot stand te brengen, zoals de Maas Cleanup,
waarbij jaarlijks een opruimactie plaatsvindt, vooral gericht op
plastic afval. De inzet van social media kan hierbij een
belangrijke rol spelen.
We willen de beweging zowel bij consumenten als bedrijven
bereiken. Goede voorbeelden etaleren, bijvoorbeeld aan de hand
van rapportages over maatschappelijk verantwoord ondernemen,
en laten zien wat dit voor deze bedrijven heeft opgeleverd, kan
ook andere bedrijven aanzetten tot actie.
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Doen, leren en beter doen
(Beoogd resultaat 2022)
Kennis en informatie uitwisselen, zowel binnen als buiten
SMWK om te leren en het anders/beter te doen
Programmasturing, verantwoording, evaluatie en actualisatie
van het programma
Zorgen dat SMWK systematiek aansluit bij jaarlijkse
begrotings- en planningscyclus van partijen

Doen, leren en beter
doen: programma
organisatie

De opdracht (2022-2027)

▪

▪
▪
▪

Sturing op de programmadoelen via gericht
programmamanagement met de opdracht om namens en
met de partners, binnen het kader van het
actieprogramma, activiteiten te ontplooien die bijdragen
aan de doelen.
Aansturing team van trekkers van werkgroepen binnen het
programma.
Budgettering en gezamenlijke programmering
voorbereiden.
Jaarlijkse evaluatie en actualisering van het SMWK
programma.

Er is veel enthousiasme over de samenwerking binnen de Schone
Maaswaterketen. We willen dat enthousiasme vasthouden, de
samenwerking verder ontwikkelen en inspelen op nieuwe ideeën
en ontwikkelingen, maar boven al onze ambities waarmaken.
Structuur
De structuur van de samenwerking is in onderstaande figuur
weergegeven.
De samenwerking wordt aangestuurd door een stuurgroep, met
vertegenwoordigers van alle partners. Zij stelt jaarprogramma en
budgetten vast. Zij bewaakt en controleert de voortgang en
bepaalt welke onderwerpen op bestuurlijk niveau besproken
moeten worden.
De uitvoering van het programma is in handen van het
programmateam, dat bestaat uit een programmamanager en
trekkers van de verschillende werkgroepen. Het programmateam
doet voorstellen voor jaarprogramma’s en budgetten. Het heeft
het mandaat om het jaarprogramma binnen de kaders van het
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actieprogramma en binnen het door de stuurgroep vastgestelde
jaarbudget doelgericht uit te voeren. Het programmateam stuurt
op samenhang, voortgang en prioriteit (SVP), waarbij het
doelbereik wordt gemonitord en ingezet op de meest effectieve
maatregelen, projecten en activiteiten om de doelen te bereiken.
Het programmateam zorgt voor tussentijdse rapportages aan de
stuurgroep. De programmamanager heeft binnen de stuurgroep
één aanspreekpunt voor eventueel noodzakelijke tussentijdse
afstemming.
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Om te zorgen voor verbinding, overzicht, netwerk ontwikkeling,
inspiratie en kennisdeling organiseren we ook bijeenkomsten van
het Maasteam. Het Maasteam bestaat uit alle werkgroepleden,
aangevuld met deelnemers van de partners, die ook op enige
wijze met het vraagstuk van de organische microverontreinigingen bezig zijn en graag mee willen denken vanuit het
SMWK samenwerkingsperspectief. Afhankelijk van het onderwerp
van een Maasteam bijeenkomst kunnen ook de stuurgroepleden
worden uitgenodigd. Het Maasteam benoemt vanuit het overzicht
van alle inhoudelijke t e a’s én het overzicht over het hele
Maasstroomgebied de meest effectieve acties en maatregelen om
de ambities waar te maken en feitelijke reductie van belasting
met organische microverontreinigingen te realiseren.
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ingeschakeld. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan de
onderverdeling in werkgroepen in de loop van de tijd worden
aangepast.
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De werkzaamheden worden onderverdeeld in een aantal
werkgroepen. De werkgroepen worden bemenst met deelnemers
van de SMWK-partners en werken zo veel mogelijk vanuit een
projectmatige aanpak. Waar nodig kan externe expertise worden

De uitvoering van het actieprogramma vindt plaats binnen
bestuurlijke kaders. Daarom organiseren we ook bestuurlijke
bijeenkomsten om met elkaar ambities en nieuwe resultaten en
ontwikkelingen te bespreken en op basis daarvan gezamenlijk
richting te geven aan de samenwerking binnen de Schone
Maaswaterketen. SMWK kent vanuit de waterbeheerders en
vanuit de drinkwaterbedrijven een bestuurlijke ambassadeur die
gezamenlijk SMWK vertegenwoordigen, vraagstukken extern
agenderen en die ook aanspreekpunt zijn voor stuurgroep en
programmamanager. Natuurlijk is het van belang dat
vertegenwoordigers van alle partners kansen benutten om waar
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zinvol het vraagstuk rond organische microverontreinigingen te
agenderen, zowel intern als extern.
Bij de samenwerking hanteren we een aantal uitgangspunten.
• Wij werken samen alsof we één organisatie zijn. Dit betekent
dusdanig programmeren dat de meest effectieve maatregelen
en acties voor het bereiken van onze ambities binnen het
totale Maasstroomgebied kunnen worden bepaald.
• Wij respecteren de autonomie en mandaten van de
deelnemende organisaties.
• SMWK vormt een aanvulling op bestaande gremia en doet
niets dubbel.
• Wij doen en benutten onze realisatiekracht als waterbeheerders en drinkwaterbedrijven.
• Wij doen zoveel mogelijk een beroep op mensen uit onze
eigen organisaties. In het belang van de voortgang en
samenhang versterken wij met externe hulp waar dat nodig
is.
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De Schone Maaswaterketen stelt zich in om binnen actuele kaders, met
gebruikmaking van nieuwe kennis en het benutten van bestaande gremia,
te komen tot concrete en effectieve acties en initiatieven om het
Maasstroomgebied schoner te maken.
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Acties voor een
schoon Maas
stroomgebied
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4. Acties voor een schoon
Maasstroomgebied
Om het Maasstroomgebied schoner te maken zijn concrete
verbeteringen nodig. In dit hoofdstuk beschrijven we de acties
die de verschillende partijen nemen om de kwaliteit van het
Maaswater daadwerkelijk te verbeteren:
▪ Aanpak bij de bron
▪ Acties op zuiveringen
▪ Acties door bedrijven
▪ Acties in onze buurlanden
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Aanpak bij de bron
De beste aanpak om belasting van de Maas met microverontreinigingen te verminderen is om er voor te zorgen dat de
verontreinigingen niet in
het afvalwater terecht
komen. Het vraagt om
bewustwording en een
omslag naar circulair
handelen, met name ten
aanzien van industriële
stoffen. Er gebeurt veel
op dit punt, maar we
moeten ook reëel zijn:
aanpak bij de bron vraagt
veel tijd om voor een
breed scala aan stoffen
wezenlijke veranderingen
te realiseren.

Medicijnresten
ande ij
rdt e er t aan de ‘ etenaan a
edi ijnresten it
Water’ (Rijksoverheid, 2019). De activiteiten richten zich op
Ontwikkeling & Toelating, Voorschrijven & Gebruik en Afval &
Zuivering. De activiteiten en resultaten van de aanpak zijn terug
te vinden op medicijnresten.org.

In Brabant hebben provincie en waterschappen de handen ineen
geslagen om aan te haken bij de landelijke aanpak. De aanpak in
Brabant richt zich onder meer op het inzamelen van nietgebruikte medicijnen bij apotheken, emissiereductie vanuit
ziekenhuizen, communicatie gericht op bewustwording en het
ondersteunen van initiatieven die streven naar een gezonde
leefwijze om daarmee het medicijngebruik te beperken.
Het Maastricht Universitair Medisch Centrum nam deel aan een
succesvolle landelijke pilot om gebruikte contrastvloeistoffen in
te zamelen met behulp van plaszakken. Deze contrastvloeistoffen
worden in grote hoeveelheden gebruikt en zijn lastig te
verwijderen uit afvalwater. Voorkómen is dus belangrijk.
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Alle waterschappen binnen het Maasstroomgebied leveren een
inbreng in het zogenaamde farmacotherapeutisch overleg (FTO),
het overleg tussen huisartsen en apothekers. Inmiddels nemen
drinkwaterbedrijven ook deel aan het FTO om ook relatie met
drinkwater te kunnen duiden. De inbreng is gericht op
bewustwording van de impact van medicijnresten op het milieu.
Natuurlijk blijven geneesmiddelen beschikbaar voor patiënten die
ze nodig hebben, maar we streven ernaar de negatieve effecten
zo veel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door bij de afweging
tussen geschikte geneesmiddelen ook te kijken naar de milieuimpact ervan. Of bijvoorbeeld door resten van vloeibare
medicijnen in injectienaalden niet leeg te spuiten in de gootsteen
maar in een apart verzamelvat.
Industriële stoffen
Incidenten de afgelopen jaren met lozingen van pyrazool, PFOA
en GenX-stoffen vormden de aanleiding om te komen tot een
structurele aanpak van opkomede stoffen in water. In het
bijbehorende uitvoeringsprogramma (Rijksoverheid, 2018) ligt
het accent op het verbeteren van de regulering van industriële
puntlozingen. Deze materie is zeer complex. Het RIVM geeft op
de website isi ’s an st en een overzicht van normen, zeer
zorgwekkende stoffen, stoffenlijsten en gevaar-indelingen. In het
uitvoeringsprogramma wordt gewezen op de noodzaak om meer
aandacht te besteden aan vergunningverlening. Ook vanuit de
landelijke versnellingstafel opkomende stoffen zijn hier afspraken
over gemaakt. Zowel Rijkwaterstaat als de provincie NoordBrabant hebben onderzocht of vergunningen actueel, adequaat
en volledig zijn. Uit beide verkenningen kwam naar voren dat
circa 70% van de vergunningen aanpassing behoeven, waarvan

een deel acuut. Die aanpassingen zijn nodig omdat
bedrijfsprocessen veranderen, er nieuwe inzichten
er risi ’s
ontstaan, beleid en regelgeving wordt aangepast en er nieuwe
technieken beschikbaar komen om verontreiniging te
minimaliseren. Met de komst van de Omgevingswet ontstaat de
plicht voor bedrijven die zeer zorgwekkende stoffen lozen om
elke 5 jaar een vermijdings- en reductieprogramma op te stellen
(Besluit activiteiten leefomgeving).

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland heeft inmiddels alle
vergunningen voor directe lozingen ontsloten via onze Atlas voor
een Schone Maas. De aandacht richt zich nu met name op de
zogenaamde indirecte lozingen (lozingen van bedrijven op de
riolering). Rijkswaterstaat trekt dit proces. De speurtocht begint
met het zoeken naar soorten bedrijven, die mogelijk organische
microverontreinigingen lozen. Interessant bijvoorbeeld om te
weten dat er in Brabant en Limburg ongeveer 575 bedrijven zijn
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die chemische producten vervaardigen en bijna 150 bedrijven die
farmaceutische grondstoffen en producten vervaardigen.

Acties op zuiveringen
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De plannen voor de zuiveringen zijn hiernaast in de tijd uitgezet.
Een deel loopt al (groene dichte stippen); een ander deel is nog
in onderzoek en moet definitieve besluitvorming over locatie,
omvang en techniek nog plaatsvinden (open stippen). Dat biedt
ook ruimte om te leren van de vele nieuwe inzichten rond
zuiveringstechnieken voor de verwijdering van
microverontreinigingen. Een belangrijk aandachtspunt is
bijvoorbeeld de vorming van nevenproducten als bromaat en
NDMA, die kunnen ontstaan bij oxidatieprocessen. In totaal
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i

i t

eder

r

i t

eder

en d e i tratie r

i

i t nan i tratier

Om op korte termijn verbetering van de waterkwaliteit te
realiseren is aanvullende zuivering van afvalwater nodig. De
waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Limburg hebben een
aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties ‘ ts ts’ , die grote
invloed hebben op de waterkwaliteit, zo is gebleken uit
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aanvullende zuivering in de vorm van vier pilots. Daarnaast
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versnellingsprogramma medicijnresten uit rwzi-afvalwater.
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miljoen euro. Goed onderzoek en goede samenwerking draagt
eraan bij dat we effectieve maatregelen nemen.
Op basis van de huidige plannen wordt een reductie van de
belasting met medicijnresten van ongeveer 20% verwacht. Op
dit punt behalen we onze doelstellingen en realiseren we een
trendbreuk. Het effect van de aanvullende zuiveringen op
industriële stoffen is nog niet duidelijk.
Waterschap Rivierenland gaat aanvullende zuivering realiseren
op rwzi Groesbeek. Deze rwzi loost echter niet binnen het
Maasstroomgebied. We zullen wel ervaringen blijven uitwisselen.

Evides onderzoek naar betere benutting van de lokale bekkens in
de Biesbosch voor waterkwaliteitsverbetering. Verder doet Evides
enerzijds onderzoek naar optimalisatie van actief kool filtratie in
relatie tot verwijdering van antropogene stoffen en pilot
onderzoek qua zuiveringstechnologieën voor de nieuwbouw van
productielocatie Baanhoek.
WML doet onderzoek naar actief kool om de verwijdering van
PFAS-stoffen te verbeteren.

Waterschap Brabantse Delta heeft geen r te r i’s die
en
binnen het Maasstroomgebied. Daarom richt het waterschap zich
meer op bronaanpak, zowel ten aanzien van industriële stoffen
als medicijnresten.
Onderzoek door drinkwaterbedrijven
Drinkwaterbedrijf Dunea voert al enkele jaren onderzoek uit naar
de door hen ontwikkelde GOBAM techniek, een combinatie van
ozonisatie, UV en waterstofperoxide om microverontreinigingen
af te breken tot onschadelijke kleine brokken. Hiermee wordt een
breed scala aan organische microverontreinigingen afgebroken.
Of Dunea de techniek ook gaat implementeren wordt in
samenhang met een analyse van bronnen voor de
drinkwatervoorziening onderzocht.
Evides voert aankomende jaren middels het onderzoeksr ra
a ‘ n ard’ nder e
it naar nie e eet et den
voor antropogene stoffen en mengseltoxiciteit. Daarnaast doet
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Acties door bedrijven
Door omvang en ligging vormt de industriële afvalwaterzuivering
van Sitech op het Chemelot terrein in Sittard-Geleen een
belangrijk lozingspunt. Sitech zuivert het afvalwater van circa 50
bedrijven. Eind 2020 is door Waterschap Limburg een nieuwe
watervergunning verleend. In de vergunning is opgenomen op
welke termijn de lozing moet voldoen aan specifieke
immissietoetsen. Om aan de lozingseisen te voldoen neemt
Sitech onder meer de volgende acties:
• Ontwikkeling van analyse methodes om de stoffen te kunnen
meten.
• Ontbrekende data en normen van stoffen verzamelen en
ontwikkelen om de juiste maatregelen te treffen. Deze
informatie over stoffen is ook beschikbaar voor andere
bedrij en en re i ’s
• Bron aanpak bij de fabrieken. Nieuwe toetreders krijgen
direct strenge eisen op gelegd, zoals géén lozing van ZZS en
pZZS.
• Bij bestaande fabrieken zijn de ZZS lozingen reeds sterk
gereduceerd (target is nul). Er liggen ook concrete plannen
om de pZZS zover mogelijk naar nul te reduceren.
• Het programma Circulair Water voor Chemelot werkt aan
diverse projecten zoals microplastics en het terugdringen van
het chemicaliën gebruik bij conditionering van koelwater.
Naast deze acties voert Sitech ook een uitgebreide screening met
biomonitoring uit op het effluent. Dit om mogelijke
kwaliteitsproblemen in het effluent vroegtijdig te kunnen
signaleren. Lozingen van onbekende of schadelijke stoffen bij

calamiteiten of bedrijfsstoringen zijn een grote zorg voor de
drinkwaterbedrijven. Het tijdig kunnen signaleren is dus zeer
waardevol voor de drinkwaterbedrijven.

Door Brightsite (een samenwerking tussen Sitech Services, TNO,
Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus) wordt
gewerkt aan een programma ‘ irculair water’ voor het Chemelot
industriecomplex om het watergebruik te verminderen en de
kwaliteit van het water te borgen.
Naast Sitech willen we ook graag samenwerken met andere
bedrijven om beter zicht en grip te krijgen op belangrijke
lozingen.
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Acties in buurlanden
Duitsland
De deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) is al vele jaren actief
om de belasting van oppervlaktewater met medicijnresten en
andere microverontreinigingen aan te pakken. Sinds 2013 is het
Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe NRW actief. Medio 2018
beschikten al 30 van de ruim 600 rwzi’s over aanvullende
zuivering en werden op een kwart van alle installaties
haalbaarheidsstudies uitgevoerd.
Vlaanderen
In België is in de 80-er jaren de verantwoordelijkheid voor het
milieu overgegaan van de federale overheid naar de gewesten
Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
In Vlaanderen is de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) onder
andere verantwoordelijk voor het opstellen van toekomstplannen
en investeringsplannen voor zuiveringstechnische werken. VMM
houdt zich nadrukkelijk bezig met gevaarlijke stoffen, maar
hanteert nog geen normen. VMM richt zich vooral op het
opbouwen en inwinnen van kennis rond microverontreinigingen.
Informatie over water is te vinden in het geoloket op vmm.be.
Daar zijn bijvoorbeeld alle afvalwaterlozingen te vinden én de
meetgegevens van de lozingen.
Aquafin is midden negentiger jaren opgericht om invulling te
geven aan de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Aquafin
verzorgt voor heel Vlaanderen de inzameling (vanaf 100 inwoner
equivalenten), transport en zuivering van afvalwater. Aquafin
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be eert n e eer
r i’s q a in aat
r i artse aar bij
Antwerpen (68.000 inwoner equivalenten) een techniek voor de
verwijdering van microverontreinigingen full-scale uittesten. Het
bestaat uit een 30 micrometer filter (ook t.b.v. verwijdering
microplastics), ozon en actief kool. Aquafin heeft in het verleden
laten zien in ongekend tempo zuiveringstechnische werken te
kunnen realiseren. Dat zal ook voor aanvullende zuivering
gelden.

onderdeel uit kan gaan maken van de herziening van de Richtlijn
stedelijk afvalwater.

Wallonië
De situatie in Wallonië is anders dan in Vlaanderen. Sinds 1999
kent Wallonië de SPGE (Société Publique de Gestion de l'Eau).
Dit is een publieke N.V., die zich richt op organisatie en
financiering van het inzamelen en zuiveren van afvalwater. Doel
is om zo snel mogelijk te voldoen aan de EU richtlijn stedelijk
afvalwater. Ontwerp, bouw en bedrijfsvoering vindt plaats door
zeven uitvoeringsorganisaties, die het geheel van Wallonië
bestrijken.
In 2014 zijn de doelen van de EU richtlijn bereikt. Als voorbeeld
is sinds 2007 de rwzi Liège-Oupeye met een capaciteit van
ongeveer 450.000 i.e. operationeel. Daarvoor stroomde het
afvalwater nog ongezuiverd de Maas in.
Investeringen richten zich momenteel vooral op de Kaderrichtlijn
Water om zorg te dragen voor een goede waterkwaliteit van de
watersystemen in Wallonië. De aandacht richt zich met name op
het beheren en renoveren van de riolering, het terugdringen van
de klimaatvoetafdruk en de slibverwerking. De aanpak van
microverontreinigingen staat ook op de agenda omdat dit thema
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Referenties en
colofon
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Colofon

5. Referenties en colofon
Referenties
► Bestuurlijke afspraken Delta-aanpak waterkwaliteit (2021).
► Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater
tussen overheden, maatschappelijke organisaties en
kennisinstituten (2016).
► Rli, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2020):
Greep op gevaarlijke stoffen.
► Rijksoverheid (2018). Uitvoeringsprogramma aanpak
opkomende stoffen.
► Rijksoverheid (2018). Ketenaanpak medicijnresten uit water uitvoeringsprogramma.
► Rijkwaterstaat (2019). Pilot bezien watervergunningen.
► RIVM (2016-0111). Geneesmiddelen en waterkwaliteit.
► RIVM (2020-0179). Staat drinkwaterbronnen.
► RIVM (2020-0088). Medicijnresten en waterkwaliteit.
► RIWA-Maas (2021). Jaarrapport 2020 De Maas
► RIWA-Maas c.s. (2020). Europees Riviermemorandum voor
de kwalitatieve waarborging van de winning van drinkwater.
► SMWK-1801: Nadere regionale hotspotanalyse in het
Maasstroomgebied.
► SMWK-1803: Samenwerken aan schoner water in het
Maasstroomgebied.
► STOWA rapport 2018-02, PACAS Poederkooldosering in
actiefslib voor verwijdering van microverontreinigingen

Dit actieprogramma is opgesteld onder verantwoordelijkheid van
de stuurgroep Schone Maaswaterketen. De stuurgroep bestaat
uit André van Aken (Rivierenland), Karin Lekkerkerker (Dunea),
Maarten van der Ploeg (RIWA-Maas), Marc de Rooy (Ministerie
Infrastructuur en Waterstaat), Margreet Smits (WL), Mary José
van Overveld (Brabantse Delta), Peter Smeets (Rijkswaterstaat
Zuid-Nederland), Peter Verlaan (Aa en Maas, voorzitter), Rona
Vink (Evides Waterbedrijf), Sandra Verheijden (Brabant Water),
Stefan Weijers (De Dommel) en Willem van Pol (WML).
Het actieprogramma is opgesteld door het coördinatieteam
Schone Maaswaterketen, bestaande uit: Aad Oomens (De
Dommel), Femke Vergeest (P2), Hans van der Eem (Welldra),
Lotte Dietz (VanWaarde), Maarten Nederlof (Aa en Maas) en
Maarten van der Ploeg (RIWA-Maas).

16 November 2021
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De Schone Maaswaterketen is een samenwerkingsinitiatief van Waterschap Aa en Maas,
Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Rivierenland,
Waterschap Limburg, de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea,
Evides Waterbedrijf, WML, Rijkswaterstaat en het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
RIWA-Maas heeft een adviserende rol.

