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1
1.1

Schone Maaswaterketen
Waardevolle samenwerking

Oktober 2015 is de samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen van start gegaan. Bij de
samenwerking zijn alle waterschappen en drinkwaterbedrijven langs de Maas betrokken,
evenals STOWA, het Ministerie van IenW, het Hoogheemraadschap van Delfland en Waternet.
In de periode van eind 2015 tot begin 2018 zijn twee onderzoeken uitgevoerd:
• Het toetsen van de geschiktheid van het toepassen van poederkool aan het bestaande
actief slib proces (‘PACAS’) voor de verwijdering van medicijnresten en andere
organische microverontreinigingen.
• Het in beeld brengen van de rwzi’s die naar verwachting de grootste impact hebben op
de waterkwaliteit in het Maasstroomgebied, de zogenaamde regionale
hotspotanalyse.
Op 4 april 2018 zijn tijdens een bestuurlijke bijeenkomst op slot Loevestein de bevindingen van
beide onderzoeken gepresenteerd. Tijdens dezelfde bijeenkomst is ook uitgesproken dat de
samenwerking als zeer waardevol wordt ervaren en dat deze moet worden voortgezet. Vijf
beloften zijn uitgesproken:
• We maken de Maas schoner
• We beschouwen de hele keten, van bron tot zuiveren
• We zetten in op internationale samenwerking
• We zoeken naar optimalisatie van maatregelen binnen het Maasstroomgebied
• We werken samen met alle belanghebbenden
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1.2

Werkprogramma: invulling geven aan verdere samenwerking

Met het voorliggende werkprogramma geven wij, de samenwerkingspartners binnen de
Schone Maaswaterketen (zie onderstaand overzicht), invulling aan de verdere samenwerking.
Het programma is opgebouwd uit een aantal projecten die op relatief korte termijn concrete
resultaten opleveren, zoals het project ‘Ken je stroomgebied’. Daarnaast worden ook
initiatieven gestart met een lange termijn oogmerk, waarvan de opbrengsten minder strak
vooraf te definiëren zijn, zoals de bronaanpak industrie en het samenspel met buurlanden. Het
doel van alle projecten en initiatieven is helder: een samenhangend actieprogramma voor het
Maasstroomgebied medio 2021. Een actieprogramma dat zich uitstrekt over de hele keten,
van bron van verontreiniging tot drinkwaterlevering, en een programma dat zich richt op het
hele Maasstroomgebied en geen grenzen kent. Er ligt een mooie rol voor de stuurgroep
Schone Maaswaterketen om realisatie van dit einddoel te bewaken.
Werken aan een samenhangend actieprogramma in 2021 betekent overigens niet dat we in de
tussentijd niets doen. Integendeel, zo lopen er al veel activiteiten. In kaders in dit
werkprogramma schetsen wij een aantal van deze activiteiten van ‘bron tot zuivering’. De
komende jaren zullen deze activiteiten zich uitbreiden.
De Maaswaterketenpartners voor dit werkprogramma zijn:
− Waterschap Aa en Maas
− Waterschap Brabantse Delta
− Waterschap De Dommel
− Waterschap en Waterschapsbedrijf Limburg
− Waterschap Rivierenland
− Drinkwaterbedrijf Brabant Water
− Drinkwaterbedrijf Dunea
− Waterbedrijf Evides
− Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en
− Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat
− Rijkswaterstaat
RIWA-Maas heeft een adviserende rol.

1.3

Context: veel aandacht voor organische microverontreinigingen

De aandacht voor medicijnresten, opkomende stoffen en andere organische
microverontreinigingen is de laatste jaren enorm toegenomen. Via een zogenaamde
versnellingstafel worden landelijk stappen gezet voor het verminderen van de belasting met
opkomende stoffen en medicijnresten. Het rijk heeft middelen beschikbaar gemaakt voor
ondersteuning van de aanpak van opkomende stoffen en medicijnresten. Uit deze middelen
wordt onder andere een landelijk onderzoeksprogramma van STOWA gefinancierd dat zich
richt op de (door)ontwikkeling van technieken voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. Ook worden demo- en full scale projecten financieel gesteund. Via de
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Delta-aanpak Waterkwaliteit vindt eveneens een kennisimpuls plaats, gericht op chemisch
schoon en ecologisch gezond water. Tenslotte werken waterschappen binnen de Community
of Practice medicijnresten samen om kennis te delen over het ontwerp en de monitoring van
aanvullende zuiveringstechnieken. In dit werkprogramma maken we gebruik van de kennis en
ervaring die in deze landelijke sporen wordt opgedaan. In paragraaf 3.6 gaan we hier nader op
in. Het voorliggende werkprogramma onderscheidt zich van de landelijke programma’s door
een duidelijke focus op het Maasstroomgebied en door de verbinding tussen afvalwater,
ecologie en drinkwater.

Voorbeeld lopende activiteiten

Bronaanpak in het toilet
Het verwijderen van medicijnresten in het toilet kan
voorkómen dat medicijnresten in het milieu terecht
komen. In het laboratorium is gebleken dat het
gebruik van een adsorbens effectief kan zijn. Het
adsorbens, dat voornamelijk uit een soort zand
bestaat, kan diclofenac en andere geladen verbindingen uit (kunstmatige) urine verwijderen. Dit
adsorbens, met daarop geadsorbeerd het medicijn,
bezinkt vervolgens in de RWZI en kan samen met het slib worden afgevoerd en
verbrand. Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg voeren een praktijkproef
uit.
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2
2.1

Opzet werkprogramma
Denkraam en afbakening

Het opstellen van het werkprogramma is best een zoektocht: wat doe je wel of niet, wat neem
je wel of niet mee, welke bestuurlijke kaders zijn nodig? Om het werkprogramma te richten
hebben we een denkraam geformuleerd (Figuur 1):

Figuur 1: denkraam doel en opzet werkprogramma

De focus in het werkprogramma ligt op organische microverontreinigingen die via
afvalwaterstromen -publiek of industrieel- in het water van het Maasstroomgebied terecht
komen. Waar zinvol beschouwen we ook andere bronnen van verontreiniging, bijvoorbeeld
om te bepalen wat de relatieve bijdrage is vanuit de afvalwaterstroom ten opzichte van
oppervlakkige uitspoeling en andere verontreinigingsroutes. De schone Maaswaterketen richt
zich niet op de realisatie van de KRW-opgaven voor ecologie en chemische toestand, maar als
er bijvoorbeeld zuiveringsopgaven liggen voor nutriënten én microverontreinigingen, dan
bezien we wel of er slimme combinaties mogelijk zijn.
2.2

Werkprogramma op hoofdlijnen

De opzet van het programma is in onderstaande schema’s kernachtig samengevat.
Het eerste schema (Figuur 2) schetst de gewenste inhoudelijke ontwikkelingen. Er gebeurt al
veel, daar maken we gebruik van. Met de nieuwe kennis uit pilots, landelijke onderzoeken en
eigen projecten werken we aan een samenhangend actieprogramma voor het
Maasstroomgebied, waarbij we zowel kijken naar de mogelijkheden om de bron van
verontreiniging te verminderen als de opties om aan de kant van de afvalwaterzuiveringsinstallaties en de drinkwaterbereiding extra zuivering te realiseren. Door nieuwe kennis en
inzichten krijgen we in de loop van het programma steeds beter zicht op het optimale pakket
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Figuur 2. Inhoudelijke ontwikkeling samenhangend actieprogramma

aan acties, het pakket waarmee we samen het meeste kunnen bereiken. We hanteren hierbij
een aanpak van lerend implementeren. We ontwikkelen een aantal bouwstenen:
• We zorgen dat beschikbare informatie gebundeld wordt en toegankelijk is. Denk
bijvoorbeeld aan het bijeenbrengen van monitoringgegevens van waterschappen,
Rijkwaterstaat, drinkwaterbedrijven en buurlanden.
• We zorgen ervoor dat nieuwe kennis en inzichten worden toegepast binnen ons
stroomgebied.
• Door vakmensen vanuit drinkwaterbereiding, afvalwaterzuivering en ecologie bijeen te
brengen, verbreden we onze kennis en inzichten en zullen we beter in staat zijn om
specifieke knelpunten te benoemen als het gaat om drinkwaterbereiding (zowel
bereiding vanuit oppervlaktewater, oeverfiltratie als grondwater), ecologische en
chemische waterkwaliteit en het recreatief gebruik van open water. Gezamenlijk
bepalen we de meest effectieve maatregelen.
• We zetten in op het verminderen van de vervuiling aan de bron. We kijken daarbij naar
bedrijven, instellingen, huishoudens en aanvoer vanuit het buitenland.
Het tweede schema (Figuur 4) schetst de procesgang. De vijf
beloften die op 4 april 2018 zijn bekrachtigd vormen het
vertrekpunt. We zorgen tijdens het traject voor een goede
verbinding tussen inhoud, beleid en bestuur. We houden
beleidsontwikkelingen in de gaten en houden periodiek
bijeenkomsten in een brede samenstelling (ecologie, techniek,
bronaanpak, beleid) om ontwikkelingen en resultaten te
bespreken en te vertalen naar nieuwe inzichten voor het
actieprogramma. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken en
formuleren we ook concrete ambitieniveaus (Figuur 3). Voor
Figuur 3. Maatregelenpakket
afhankelijk van het ambitieniveau
elk ambitieniveau wordt vastgesteld welke maatregelen
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gewenst zijn. Het biedt de ruimte om te werken aan een tijdpad c.q. strategie voor het
verbeteren van de Maaswaterkwaliteit en vormt een basis voor bestuurlijke keuzes.
Tussentijdse resultaten en inzichten bespreken en bediscussiëren we tijdens bestuurlijke
bijeenkomsten. Een eerste bijeenkomst wordt voorzien rond de zomer 2019, als de nieuwe
waterschapsbestuurders bekend zijn. De bestuurlijke bijeenkomsten moeten zorgen voor
draagvlak voor het op te stellen samenhangende actieprogramma. Dit actieprogramma
ontwikkelt zich in de loop van de tijd. We beginnen met wat we nu doen en van plan zijn, en
bouwen dat steeds verder uit op basis van nieuwe kennis en inzichten. Het geheel moet leiden
tot nieuwe afspraken, mogelijk in de vorm van een Maasakkoord.

Figuur 4. Processtappen om te komen tot een samenhangend actieprogramma

2.3

Opbouw

Het werkprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:
• De projecten;
• Communicatie over de samenwerking en de resultaten van onderzoeken
• Organisatie van de samenwerking, inclusief planning en budgetten.
In de volgende hoofdstukken gaan we op deze onderdelen in.
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Voorbeeld lopende activiteiten

Brabantse aanpak medicijnresten
In Brabant hebben provincie, waterschappen en
GGD de handen ineen geslagen om als regio
invulling te geven aan de landelijke ketenaanpak
‘Medicijnresten uit Water’. Alle partijen waren al
actief op dit dossier maar ieder op eigen wijze en
met beperkte middelen, terwijl iedereen zich op
dezelfde burgers en bedrijven richtte.
Samenwerking biedt dus een mooie gelegenheid om kennis en ervaring te delen en het
pakket aan activiteiten te verbreden. Activiteiten waar de samenwerking zich op richt
zijn onder meer de inzameling van niet-gebruikte medicijnen bij apotheken, het
afvangen van röntgencontrastmiddelen, de emissiereductie vanuit ziekenhuizen,
gezamenlijke communicatie-activiteiten en het delen van goede voorbeelden van
bronmaatregelen.
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3

De projecten

Het werkprogramma kent drie concrete, korte termijn projecten, één project met een lange
termijn perspectief en een project/proces dat inzet op samenhang en draagvlak (Figuur 5). Ook
houden we ruimte in het programma om in te spelen op nieuwe ideeën en gesignaleerde
knelpunten.

Figuur 5. Opbouw projecten

De (deel)projecten zijn uitgewerkt in de bijlage. De essentie van de projecten is onderstaand
beschreven. Ook geven we in cursief een aantal mogelijke vervolgstappen aan. Waar
gesproken wordt over waterkwaliteit doelen we op de aanwezigheid van medicijnresten,
opkomende stoffen en andere organische microverontreinigingen in grond- en
oppervlaktewater. Voor alle projecten geldt dat we uitgaan van beschikbare analysegegevens;
er zijn dus geen aanvullende analyses voorzien.
3.1

Ken je stroomgebied: atlas voor een Schone Maas

(projectsheets: zie pagina 24 t/m 32)
Zoals in het denkraam is aangegeven willen we los van organisaties en los van grenzen op zoek
naar de beste aanpak om de waterkwaliteit te verbeteren. Dan is het belangrijk om de
informatie over het stroomgebied, die bij de verschillende deelnemers en belanghebbenden
voorhanden is te bundelen. De aandacht richt zich daarbij op drie onderwerpen:
Werkprogramma Schone Maaswaterketen 2019-2021 webversie190124
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1. Wat weten we over de microverontreinigingen? We leggen daartoe de
monitoringprogramma’s van de drinkwaterbedrijven en waterbeheerders naast elkaar,
bepalen de mogelijkheden voor afstemming en benoemen gewenste aanvullingen om
een beter totaalbeeld binnen het Maasstroomgebied te krijgen.
2. Waar zitten de bronnen van verontreiniging? We brengen in beeld waar zich
lozingspunten van organische microverontreinigingen vanuit afvalwater bevinden, met
indicatie van de omvang en wie de lozers zijn.
3. Wat doen we al? We houden een overzichtskaart bij van activiteiten die al
plaatsvinden of die zullen gaan plaatsvinden bij de samenwerkingspartners en bij
derden zoals de industrie. De vier voorbeelden, die in de kaders in dit werkprogramma
zijn opgenomen, zullen daar bijvoorbeeld onderdeel van uitmaken.
We streven er naar zo veel mogelijk deze gegevens ook vanuit het buitenland te verkrijgen.
Werkenderwijs zal blijken in hoeverre dit mogelijk is.
De informatie leggen we vast in de ‘atlas voor een Schone Maas’, een op GIS gebaseerde tool
waarmee we overzicht creëren, analyses kunnen uitvoeren en beeldmateriaal kunnen
genereren. Deze atlas dient als basis voor het opstellen van het actieprogramma en als
hulpmiddel voor besluitvorming bij individuele partners.
Een mogelijke vervolgstap is om aan de hand van de resultaten van de monitoringprogramma’s
Maasstroomgebied dekkende informatiekaarten te maken, bijvoorbeeld met het verloop van
de waterkwaliteit langs langsprofielen.
3.2

Schoon water, hoe bereik je dat?

(projectsheets zie pagina 33 t/m 37)
We willen de Maas schoner maken, maar hoe schoon willen we de Maas maken en hoe bereik
je dat? Om grip te krijgen op deze vragen, gaan we aan de hand van twee voorbeeldgebieden
na wat de grootste waterkwaliteitsknelpunten zijn, wat de feitelijke bronnen van
verontreiniging zijn en welke maatregelen haalbaar zijn om de kwaliteit te verbeteren. Bij de
keuze van voorbeeldgebieden zoeken we naar gebieden waarbij ecologie, recreatief gebruik en
impact op (oever)grondwater- en oppervlaktewaterwinning een rol spelen (door de
combinatie van de twee voorbeeldgebieden komen al deze aspecten aan de orde). Doordat we
binnen de voorbeeldgebieden concreet aan de slag kunnen, zijn we beter in staat om
specifieke probleemstoffen te benoemen en om ambitieniveaus scherper te definiëren. Ook
kunnen we gerichter op zoek naar duurzame en effectieve combinaties van bronaanpak en
extra zuivering van afvalwater c.q. drinkwater.
Het inzicht dat de beide voorbeeldgebieden bieden, gebruiken we vervolgens om een strategie
voor het gehele Maasstroomgebied te formuleren. Het project vormt daarmee de inhoudelijke
basis voor het samenhangende actieprogramma.
Op basis van de ervaring met de voorbeeldgebieden kunnen ook nieuwe gebieden onder de
loep worden genomen.
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3.3

Duurzame kool

(projectsheet zie pagina 38)
Het PACAS onderzoek heeft uitgewezen dat de techniek interessante kenmerken heeft: een
mooi verwijderingsrendement, lage kosten, weinig ruimtebeslag en zeer flexibel inzetbaar.
Nadeel is de milieu-impact als gevolg van het productieproces van de poederkool. De
drinkwaterbedrijven onderzoeken al andere methoden om poederkool te maken, bijvoorbeeld
uit kokosnoten. Binnen de Schone Maaswaterketen gaan we na of het mogelijk is om de kool
die bij de drinkwaterproductie wordt gebruikt te hergebruiken voor het PACAS proces of
andere verwijderingsprocessen.
3.4

Aanpak bij de bron

(projectsheet zie pagina 41)
Een aanpak bij de bron van de verontreiniging is de meest gewenste oplossing. Het is wel een
aanpak waarbij waterbeheerders minder zelf aan het stuur zitten en dus mede afhankelijk zijn
van andere belanghebbenden. Het project draagt daarmee een meer lange termijn karakter.
We maken bij de bronaanpak onderscheid tussen industrie, huishoudens (inclusief midden- en
kleinbedrijf) en aanvoer vanuit het buitenland.
We starten met een aanpak gericht op de industrie. Vanuit de principes van maatschappelijk
verantwoord ondernemen en het toepassen van de elementen uit het International Water
Stewardship wordt de samenwerking met één of twee grote bedrijven gezocht. We richten ons
eerst op bedrijven die levensmiddelen produceren, zelf afhankelijk zijn van zeer schoon water
en vanuit dat belang ook mee willen werken aan een schone Maas (bijvoorbeeld door veilige
schoonmaakmiddelen te gebruiken). De kennis en ervaring die we daarbij opdoen (zoals de
juiste taal spreken, gevoel voor private besluitvorming, do’s and dont’s), gebruiken we om ook
stappen te zetten bij bedrijven die industriële producten maken, waarbij afvalwaterstromen
vrijkomen die relatief veel microverontreinigingen bevatten.
Voor verontreinigingen vanuit huishoudens volgen we nauwgezet de ontwikkelingen vanuit de
bronaanpak binnen Brabant. Waar zinvol vertalen we resultaten naar het gehele
stroomgebied.
De bronaanpak Brabant richt zich op een aantal specifieke aspecten (zie ook het kader over de
aanpak). Een mogelijk project in het kader van Schone Maaswaterketen is om aan de
bronaanpak Brabant een vervolg te geven door voor en met een specifieke gemeente het
totaalpakket aan bronmaatregelen in de stad te implementeren. Hierbij kan ook de ervaring
worden benut die is verkregen bij de aanpak in het Duitse Essen onder het motto “Essen
macht’s klar!”.
Voor de waterbeheerders in Nederland is de belasting vanuit het buitenland een bron waar zij
zelf niet direct invloed op hebben. Vanuit de contacten met het buitenland volgen mogelijk
interessante samenwerkingsprojecten om de belasting terug te brengen.
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3.5

Samenhangend actieprogramma Maasstroomgebied

(projectsheet zie pagina 44)
Deze activiteit is er op gericht om op basis van ervaringen en resultaten uit de verschillende
projecten en landelijke initiatieven werkenderwijs een Maasstroomgebied breed
actieprogramma op te stellen voor het verminderen van medicijnresten en andere
microverontreinigingen in grond-, oppervlaktewater en drinkwater. Hierbij worden zowel
maatregelen bij de bron van verontreiniging, in het buitenland als op afvalwaterzuiveringen en
drinkwaterzuiveringen meegenomen. De activiteit draagt enerzijds zorg voor het
samenbrengen van resultaten uit verschillende onderzoekslijnen, zowel binnen als buiten de
Schone Maaswaterketen. Anderzijds ziet het proces toe op een goede interactie met
bestuurders om er voor te zorgen dat de voorstellen die worden opgesteld kunnen rekenen op
voldoende draagvlak. Daartoe werken we aan een actieprogramma dat zich in de loop van de
tijd steeds verder uitkristalliseert.
3.6

Relatie met landelijke initiatieven

In paragraaf 1.3 is een aantal landelijke sporen geschetst. We schetsen nu hoe we bij deze
initiatieven aan zullen sluiten.
Community of Practice Medicijnresten
De Community of Practice (CoP) medicijnresten faciliteert en ondersteunt waterschappen die
in korte tijd met elkaar willen komen tot een integraal afgewogen ontwerp en bijbehorend
monitoringplan voor een extra zuiveringsstap voor door henzelf ingebrachte rwzi’s . Op basis
hiervan kan het eigen waterschapsbestuur een besluit kan nemen. Deze extra
zuiveringsstappen zijn full-scale (zogenaamde demo's) en worden mede gefinancierd vanuit
het Ministerie van I&W. Onderdeel van de samenwerking is kennisdeling. Deze zal door
STOWA worden georganiseerd in nauwe samenhang met kennisdeling van het
onderzoeksprogramma microverontreinigingen uit afvalwater (zie hieronder). De verschillende
waterschappen in het Maasstroomgebied realiseren demo's onder dit programma. Kennis en
resultaten vanuit deze demo's wordt in deze CoP aangevuld met die van installaties van andere
waterschappen buiten het Maasstroomgebied. Deze kennis zal worden ingebed in het project
‘Schoon Water’ via de diverse deelnemende contactpersonen van Waterschappen en voor
zover mogelijk concreet worden gemaakt in het actieprogramma Schone Maas in 2021.
Onderzoeksprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater
Dit onderzoeksprogramma is geïnitieerd door STOWA en het Ministerie van I&W. In dit
programma worden technieken en technologieën benoemd, die nog niet voldoende bewezen
zijn om full-scale te worden toegepast (bijvoorbeeld in de CoP Medicijnresten). In 2019 zal een
en ander op haalbaarheid worden beoordeeld. Daarna zal worden besloten welke technieken
op pilotschaal worden getest. De volgende thema's zijn benoemd:
• Oxidatieve technieken
• Adsorptie aan poederkool
• Adsorptie aan granulair kool
• Overige adsorptiemiddelen
Werkprogramma Schone Maaswaterketen 2019-2021 webversie190124
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•

Vergaande filtratie

Ook in dit programma doen verschillende waterschappen met pilots mee. Net zoals bij de CoP
zal zowel de landelijke kennis als de specifieke kennis van de partners worden ingebed in het
project ‘Schoon Water’ en het actieprogramma Schone Maas in 2021. Daarnaast zal er
specifiek intensiever aansluiting worden gezocht met projecten, die nauw aansluiten bij het
werkprogramma van de SMWK. Enkele voorbeelden zijn:
• Toxiciteit geozoniseerd rwzi effluent: studie naar toxiciteit en afbreekbaarheid van
transformatieproducten (bijvoorbeeld bromaat). De resultaten uit deze verkenning
worden ingebracht in het thema "Schoon Water" tezamen met resultaten van pilots met
oxidatietechnieken in het Maasstroomgebied van waterschappen en drinkwaterbedrijven.
• Verlaging CO2-footprint van toepassingen van poederkool door gebruik van andere nietfossiele bronnen (waaronder cellulose uit afvalwater). De resultaten van dit project
worden meegenomen in het SMWK-project "Verduurzaming PACAS", waarin actieve kool
van drinkwater bedrijven wordt hergebruikt.
Delta-aanpak Waterkwaliteit / kennisimpuls
De Delta-aanpak bestaat uit een groot aantal acties die moeten leiden tot chemisch schoon en
ecologisch gezond water. Een belangrijk onderdeel van de Delta-aanpak is het verstevigen van
de kennisbasis in de Kennisimpuls Waterkwaliteit, kortweg KIW. De kennisvragen zijn
‘opgehaald’ tijdens vraagarticulatiesessies met deelnemers van alle betrokken partijen.
Hieraan hebben kennisinstellingen, waterschappen en drinkwaterbedrijven deelgenomen. Er is
een tiental thema's benoemd. Het werkprogramma SMWK sluit nauw aan bij de uitwerking
van het thema opkomende stoffen. Dit betekent dat landelijke resultaten zoveel mogelijk
zullen worden doorvertaald naar het Maasstroomgebied. Enkele voorbeelden zijn:
• Toepassing ketenaanpak medicijnresten op overige opkomende stoffen en microplastics:
Resultaat 2020: systematiek afweging (combinaties van) bronaanpak of end of
pipemaatregelen inclusief toolbox.
Verbinding SMWK: in 2019 en 2020 resultaten meenemen en toepassen in projecten
‘Schoon water’ en ‘Bronaanpak’. Ook zal de toolbox worden benut bij de ontwikkelingen
van het actieprogramma Schone Maas in 2021.
• Doorontwikkeling en toepasbaar maken van effectmetingen
Resultaat 2020: uniforme methode
Verbinding SMWK: Pilots en demo's die in Maasstroomgebied draaien aanmelden voor
optimalisatie van de methode en voor het verkrijgen van inzicht in nauwkeurigheid en
betekenis van de resultaten. Deze resultaten kunnen we meenemen in het project ‘Schoon
water’.
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Voorbeeld lopende activiteiten

Pilot verwijderen microverontreinigingen uit afvalwater
Op de rioolwaterzuivering Aarle Rixtel voert waterschap
Aa en Maas proeven uit met twee nabehandelingstechnieken. Het betreft verwijdering door een ozonbioreactor en het toepassen van een combinatie van UV
met waterstofperoxide. Die laatste combinatie is een
‘bekende’ uit de drinkwaterwereld, maar nog niet
toegepast op afvalwater. Het onderzoek is er niet alleen op gericht om de
verwijderingsrendementen en kosten te bepalen, maar dient ook om de nadelen van de
technieken, zoals energieverbruik en de vorming van nevenproducten, goed in beeld te
krijgen en deze waar mogelijk te reduceren. Geen enkele verwijderingstechniek is
namelijk zonder nadeel.
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4

Communicatie

De communicatie over en rond de samenwerking Schone Maaswaterketen gaat vooral om:
• publiciteit die bijdraagt aan bewustwording van de thematiek van medicijnresten en
andere microverontreinigingen in grond- en oppervlaktewater: schoon water is onderdeel
van een gezonde leefomgeving,
• het delen van nieuwe kennis en inzichten,
• het verbinden van belanghebbenden in binnen- en buitenland
We zorgen ervoor dat de samenwerking en de resultaten aan de orde komen in de bestuurlijke
dialoog en gebruikt kunnen worden in het proces van beleidsvorming.
4.1

Doelgroepen

De belangrijkste communicatiedoelgroepen waar we ons op richten zijn:
• Partners SMWK ambtelijk en bestuurlijk
• Watersector (waterschappen, drinkwaterbedrijven)
• Overheden Maasstroomgebied
• Natuur- en belangenorganisaties Maasstroomgebied
• Zorgsector Maasstroomgebied (ziekenhuizen en zorginstellingen)
• Industrie Maasstroomgebied
• Bedrijven Maasstroomgebied (mkb)
• Farmaceutische Industrie Maasstroomgebied
• Onderwijs en wetenschappelijke instellingen
• (Vak)pers

4.2

Communicatiedoelen en strategieën

In het plan van aanpak zijn de volgende communicatiedoelen verwoord:
• Adviseren en faciliteren: Bouwen aan eigen netwerk: de unieke samenwerking van
waterschappen en drinkwaterbedrijven rond de Maas en zichtbaar maken van die
samenwerking en de resultaten ervan.
• Informeren en signaleren: Feitenkennis en informatie uit binnen- en buitenland over de
thematiek van geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen in
oppervlaktewater delen met eigen netwerk en andere geïnteresseerden.
• Inspireren en vergroten bewustwording: Een bijdrage leveren aan de bewustwording van
de thematiek van geneesmiddelenresten en andere microverontreinigingen in
oppervlaktewater.
• Motiveren en verbinden: Actief motiveren van andere partijen om maatregelen te nemen
om de Maas en het Maasstroomgebied schoner te krijgen en het verbinden van
initiatieven van anderen.
• Beïnvloeden: Bijdragen aan het proces van beleidsvorming.
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Om deze doelen te realiseren worden de volgende strategieën toegepast:
1. Faciliteren en adviseren van communicatie bij de samenwerkingspartners zowel ambtelijk
als bestuurlijk. Meer focus op eigen netwerk. Door middel van evaluatie van de
communicatie bepalen of er meer en andere middelen nodig zijn.
2. Transparant en betrouwbaar delen van kennis en feitenmateriaal van de samenwerking
Schone Maaswaterketen. Het op logische momenten actief informeren van de
doelgroepen over doel en de resultaten van de samenwerking. Zo zal onder meer een
website Schone Maaswaterketen worden gemaakt en zullen, net als in de voorgaande
periode, nieuwsbrieven worden gedeeld.
3. Goede voorbeelden van onder andere innovatieve technieken zichtbaar maken om
doelgroepen te inspireren en te motiveren om ook maatregelen te nemen.
4. Faciliteren inzet ambassadeurs.
5. We veren mee met het ritme van de inhoudelijke mijlpalen en de bestuurlijke agenda’s,
organiseren de informatievoorziening daaromheen en benutten publicitaire kansen.
4.3

Kernboodschap

Voor de externe communicatie over het project is een algemene kernboodschap gemaakt om
bewustwording te creëren.
Kernboodschap Schone Maaswaterketen
De Maas kan en moet schoner.
Jaarlijks komen er medicijnresten en andere microverontreinigingen via gezuiverd afvalwater
in het stroomgebied van de Maas terecht. De partners binnen de Schone Maaswaterketen
(waterbeheerders, waterbedrijven, ministerie) hebben als doel gesteld om de kwaliteit van het
water van de Maas en het stroomgebied te verbeteren. Door samen te werken kunnen we
beter en efficiënter feitenmateriaal verzamelen, onderzoek doen naar adequate
zuiveringsmethodes, maar ook aanpak van de vervuilingsbron. Ook werken de
Maaswaterketenpartners samen met andere initiatieven die de Maas schoner willen maken en
bespreken met partners uit het buitenland hoe de aanvoer van medicijnresten en andere
microverontreinigingen vanuit het buitenland verminderd kan worden. Al deze maatregelen
zijn goed voor de natuur, recreatie, landbouw en industrie en voor de Maas als bron van ons
drinkwater.

Werkprogramma Schone Maaswaterketen 2019-2021 webversie190124
17

Aanvulling kernboodschap (voor bestuurlijk ambassadeurs)
Waterschappen zijn verantwoordelijk voor waterbeheer, inclusief dijkbeheer,
afvalwaterzuivering en oppervlaktewaterbeheer. Drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk
voor productie en levering van drinkwater. Deze partijen bundelen hun krachten en expertises
om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren. Vanuit het motto ‘voorkomen is
beter dan genezen’ roept de Maaswaterketen ook andere partijen op om maatregelen te
treffen: van zorgsector tot farmacie en industrie. Een schone Maas is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

Voorbeeld lopende activiteiten

Pilot verwijderen microverontreinigingen uit drinkwaterbronnen
Drinkwaterbedrijf Dunea neemt in Bergambacht
water in, dat naar de duinen wordt gebracht om
er na duinpassage drinkwater van te maken. Op
de zuivering Bergambacht vinden sinds begin
2018 testen plaats met een zelf ontwikkelde
oxidatietechniek (GOBAM). Met de techniek
kunnen medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het ruwe water worden verwijderd. De testen vinden plaats op
20% (2200 m3/h) van de totale ruwwaterstroom, met een installatie die later geen
opschaling meer nodig heeft (als de installatie met vijf straten wordt uitgevoerd).
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5
5.1

Projectorganisatie, planning en financiering
Projectorganisatie

In essentie wordt de organisatie voortgezet, die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld:

Figuur 6. Organisatie samenwerking Schone Maaswaterketen

De projecten worden uitgevoerd en begeleid door twee werkgroepen en deels ook door het
coördinatieteam zelf. De verdeling van de projecten is in onderstaande tabel aangegeven.
Project

Coördinatieteam
& Strategie

Werkgroep
Techniek &
Ecologie

Werkgroep
Bronnen &
Bronaanpak

Ken je stroomgebied
Schoon water
Bronaanpak
Duurzame poederkool (RAC4MOP)
Actieprogramma Maasstroomgebied
Tabel 1. Verdeling projecten over werkgroepen

Naast een aantal projecten is het coördinatieteam ook verantwoordelijk voor coördinatie van
activiteiten, communicatie, budgetbewaking en het ondersteunen van de stuurgroep Schone
Maaswaterketen en de bestuurlijke ambassadeurs. Penvoering en financiële administratie
worden namens de deelnemende drinkwaterbedrijven uitgevoerd door RIWA-Maas.
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De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het werkprogramma en bepaalt programma,
aanpassingen van het programma, verdeling van budgetten en planning.
Om goed zicht te hebben op bestuurlijke ontwikkelingen en om de impact van
onderzoeksresultaten te beoordelen, onderhouden stuurgroep en coördinatieteam contacten
met de bestuurlijke ambassadeurs van de samenwerking, Annette Ottolini (Evides) en Kees Jan
de Vet (waterschap Brabantse Delta). In overleg met de ambassadeurs wordt bepaald wanneer
een brede bestuurlijke dialoog over (tussen)resultaten wenselijk is. Intentie is om als
gezamenlijke besturen een actieprogramma voor het Maasstroomgebied vast te stellen. Of dit
de vorm krijgt van een ‘Maas-akkoord’ of anderszins zal in gezamenlijkheid worden verkend.
Vanuit de projecten zullen lijnen richting buitenland, industrie e.d. gelegd worden. Hoe deze
lijnen precies gaan lopen, hangt af van de invulling van de pilots en projecten die gezamenlijk
worden opgepakt. Dat bepaalt of de lijnen meer inhoudelijk of juist meer richting management
of bestuur gaan.
De lijn richting de landelijke programma’s is geborgd via de leden van werkgroepen en
coördinatieteam, die in meerdere programma’s deelnemen. De lijn richting landelijk beleid is
geborgd via de deelname van het Ministerie van IenW in de stuurgroep.
5.2

Planning

De planning op hoofdlijnen is weergegeven in onderstaand schema. Een aantal projecten kan
direct worden gestart. Voor de projecten die gericht zijn op een bronaanpak zullen eerst de
lijnen met partners aangehaald moeten worden, voordat met concrete projecten kan worden
begonnen. Gaandeweg het proces kunnen zich nieuwe projecten of het vervolg op projecten
aandienen. Daarmee ontstaat een zich in de tijd ontwikkelend gezamenlijk programma. De
stuurgroep bepaalt inhoud en planning van het onderzoek. Om dit te kunnen doen zal elke
stuurgroep de voortgang en de resultaten van onderzoek worden geagendeerd.

2019
1

2019
2

2019
3

2019
4

2020
1

2020
2

2020
3

2020
4

2021
1

2021
2

2021
3

2021
4

Ken uw stroomgebied
Atlas verontreinigingen
Atlas activiteiten
Atlas monitoring
Schoon water
Voorbeeldgebieden
Startegieën Maasstroomgebied
Duurzame kool
Hergebruik drinkwaterkool
Aanpak bij de bron
Bronaanpak (industrie)
Samenhangend actieprogramma
Proces opstellen actieprogramma

project

aanloop/vervolg

Tabel 2. Planning (deel)projecten
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5.3

Kosten en financiering

De totale kosten voor de komende drie jaar worden geraamd op iets minder dan 1 miljoen
euro, exclusief BTW. De projecten, coördinatie, financiële administratie en communicatie
vragen ook inzet van medewerkers van de partners. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Het
budget is dus bedoeld ter dekking van externe kosten.
Het budget voor de komende drie jaar is nog niet volledig ingevuld, maar zoals ook in
hoofdstuk 3 is aangegeven kunnen vele projecten een logisch vervolg krijgen. Daarvoor is dan
budget beschikbaar, waardoor de stuurgroep snel kan inspringen op nieuwe ontwikkelingen.
Indien daar aanleiding toe is, kan de stuurgroep bij gezamenlijk besluit het beschikbare budget
aanpassen. We kunnen dus eigenlijk beter spreken van een dynamisch werkprogramma.
De projecten worden gefinancierd door bijdragen van waterschappen en waterbedrijven,
aangevuld met gelden van derden zoals het Ministerie van IenW.
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6

Samenstelling stuurgroep en coördinatieteam

De samenwerking Schone Maaswaterketen wordt door een stuurgroep aangestuurd en een
coördinatieteam gecoördineerd.
De stuurgroep bestaat uit (situatie januari 2019):
− Peter Verlaan, waterschap Aa en Maas (voorzitter)
− Len Nooteboom, waterschap Brabantse Delta
− Sandra Verheijden, Brabant water
− Stefan Weijers, waterschap De Dommel
− Ad de Wael Malefijt, Dunea
− Henk Ketelaars, Evides
− Marc de Rooy, IenW
− Margreet Smits, waterschap Limburg
− Peter Smeets, Rijkswaterstaat
− André van Aken, waterschap Rivierenland
− Maarten van der Ploeg, RIWA-Maas
− Lianne van Oord, WML
Het coördinatieteam bestaat uit
− Maarten Nederlof (waterschap Aa en Maas)
− Imre van der Meulen (waterschap Brabantse Delta, communicatie)
− Aad Oomens (waterschap De Dommel)
− Hans Geerse (Evides)
− Mirabella Mulder (MMWWM)
− Maarten van der Ploeg (RIWA-Maas)
− Hans van der Eem (Welldra, projectcoördinatie)
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Bijlage 1: Projectsheets
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PROJECTSHEET SCHONE MAASWATERKETEN
Projectnaam
Ken je stroomgebied: Atlas verontreinigingsbronnen
Projectomschrijving
Om een volledig beeld van de verontreinigingsbronnen in het Maasstroomgebied te krijgen en daar
adequaat op te kunnen anticiperen wordt bestaande informatie van en met de samenwerkende
partijen gebundeld in een digitale atlas. Dit geoportaal omvat onder meer locaties van rwzi’s &
iazi’s, industriële bedrijvigheid, ziekenhuizen, landbouwgebruik. Dit beeld wordt gecomplimenteerd
met informatie van lozingsvergunningen, waterkwaliteitsgegevens, debietgegevens en meer.
Doel van het project
Het samenbrengen van deze veelal publiekelijk beschikbare informatie verschaft beheerders en
gebruikers van de Maas een uniek en noodzakelijk beeld welke verontreinigingsbronnen van invloed
zijn op de waterkwaliteit. De atlas toont lozingspunten van microverontreinigingen die de
waterkwaliteit beïnvloeden en ondersteunt beheerders en gebruikers met behulp van
kaartmateriaal waar, welke maatregelen getroffen moeten worden om de Maas effectief te
beschermen en de kwaliteit te verbeteren. Het is de ambitie om dit instrument stroomgebiedsbreed
te ontwikkelen en in te zetten.
Het (grensoverschrijdende) inzicht in verontreinigingsbronnen is van strategisch belang om de
beloftes van SMWK efficiënt en doelgericht uit te voeren:
• Gebundelde kennis van verontreinigingsbronnen.
• Inzicht in de volledige keten in binnen- en buitenland.
• Toepassing van instrument ondersteunt optimalisatie van bronbeschermingsmaatregelen
om de Maas schoner te maken.
Resultaten:
• Het ontwikkelen van een digitaal platform (GIS) waarmee geografische informatie over het
stroomgebied in de vorm van kaarten kan worden gepresenteerd (‘atlas’) en waarmee
analyses kunnen worden uitgevoerd.
• Het geoportaal verschaft inzicht in belangrijkste vervuilingsbronnen in het
Maasstroomgebied.
• Het instrument is geschikt om informatie over lozingsvergunningen en
waterkwaliteitsgegevens te integreren.
• Visueel hulpmiddel voor afstemming binnen de keten, strategische planning van
maatregelen, lobby activiteiten en omgevingsmanagement.
• Inzicht welke data ontbreekt, witte vlekken.
Aanpak:
De aanpak om het geoportaal Schone Maaswaterketen te ontwikkelen volgt 6 stappen:
1) Verkennen:
• Verkenning beschikbaarheid gegevens bij samenwerkende partners, online, dataregisters
• Categorisering van type verontreinigingsbron: afvalwater (iazi, rwzi, bedrijventerreinen,
ziekenhuizen, energiecentrales, land- en akker- en tuinbouwgebieden, etc.)
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•

Gebruik maken van ervaring van reeds bestaande geoportaals (Nederland, Vlaanderen,
Wallonie, Luxemburg)

2) Verzamelen:
• Opvragen en inventariseren gegevens (Nederland, Vlaanderen, Wallonie, Duitsland, Frankrijk)
3) Ontwikkelen:
• Beschrijving mogelijkheden en keuze mogelijke detailniveau (ontwerp geoportaal)
• Een zorgvuldige keuze maken van het gewenste detailniveau, gelet op doel (instrument voor
communicatie en eerste analyse) en haalbaarheid (gebruik van bestaande onderzoeken en
inzichten)
• Samenvoegen, verwerken, ordenen en structureren van gegevens
• Ontwerp kaartbeeld op hoofdlijnen
• Testen geoportaal
4) Finaliseren:
• Presentatie en commentaarronde
• Aanpassing, evt. aanvulling en afronding
• Oplevering
• Afspraken beheer en actualisatie
5) Gebruiken:
Het geoportaal SMWK zal voor de volgende activiteiten gebruikt worden:
• Visueel inzicht in belangrijkste vervuilingsbronnen in het Maasstroomgebied.
• Hulpmiddel voor:
o afstemming binnen de keten,
o strategische planning van maatregelen,
o lobby-activiteiten,
o omgevingsmanagement.
• Hulptool bij opsporen van verontreinigingsbronnen bij calamiteiten en normoverschrijdingen
• Inzicht welke data ontbreekt, witte vlekken.
6) Koppelen aan SMWK-projecten:
• Project Monitoring Maasstroomgebied: Vergelijken en afstemmen van monitoringprogramma’s
van SMWK partners (wat wordt er gemeten en meten we de juiste stoffen?). Resultaten
incorporeren in geoportaal.
• Project Overzicht activiteiten: Plannen en afstemmen van (individuele) maatregelen van SMWKpartners om efficiënt en effectief de kwaliteit van de Maas en haar zijrivieren te beschermen.
Resultaten incorporeren in geoportaal.
• Project Aanpak bij de bron: Visueel inzicht waar waterkwaliteit sterk bedreigd als basis voor de
ontwikkeling van waterstewardship projecten.
• Ontwikkelen van SMWK strategie
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Voorbeeldmateriaal Nederland:

Voorbeeld Waalse geoportaal:

Planning en inzet
Stap
1. Verkennen
2. Verzamelen
3. Ontwikkelen
4. Finaliseren
5. Gebruiken
6. Koppelen
7. Beheren en actueel houden
Projectleiding
Onvoorzien
Totaal
Kenmerken overzicht
Doorlooptijd project (maanden)
Totaal benodigd budget externe
ondersteuning (k€)

Doorlooptijd
Nov-Feb
Dec-Mrt
Feb-April
Mei
Juni
t.z.t.
continu

8 maanden
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Externe
ondersteuning/uitvoering:

−
−
−
−
−
−
−

Inhuur data verzamelen + eventuele gebruikerskosten
Inhuur GIS-expertise
Inhuur vormgeving geo-portaal
ICT ondersteuning, aanschaf software en kosten beheer
Faciliteren gebruikers workshop
Geoportaal promotiemateriaal (voor partners intern)
Eventuele reiskosten voor trekker project om data en
ervaringen in buitenland te verzamelen

Inkind

−
−

Projectbegeleiding door trainee drinkwaterbedrijven
Inzet trainee waterschappen (nog verkennen)

Uitgangspunten en randvoorwaarden
- Betrokken organisaties zijn open in het verstrekken van hun informatie
Projectorganisatie
Voorgestelde trekker van het
project:
Leden projectteam:
Versie
Datum van dit projectplan
Status projectplan

Maarten van der Ploeg, RIWA-Maas
Aad Oomens, Waterschap de Dommel
Maryse van den Heuvel, Evides Waterbedrijf
<namen en organisaties>
9 januari 2019
Project is reeds gestart in november 2018
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PROJECTSHEET SCHONE MAASWATERKETEN
Projectnaam
Atlas acties Schone Maas
Projectomschrijving
Het in de Atlas Schone Maas opnemen en bijhouden van alle activiteiten die zich richten op het
terugdringen van medicijnresten en andere microverontreinigingen in oppervlaktewater en
grondwater.
Doel van het project
Doel van het project is om actief te communiceren wie, wat, waar aan het doen is. Daarmee kunnen
we partners en de buitenwereld informeren en stimuleren.
Resultaten:
− Actueel overzicht van welke partijen (inclusief buitenlandse partners) wat ondernemen om
microverontreinigingen in het water terug te dringen en waar ze dit doen.
− Een overzicht van welke actoren en gremia zich inzetten om de Maas schoner te maken
(‘omgevingsanalyse’).
− Goed toegankelijke en inzichtelijke informatie die gebruikt wordt tijdens onder meer
gezamenlijke bijeenkomsten van beleidsmedewerkers en deskundigen uit werkgroepen
Aanpak
Individuele SMWK partners voeren allen maatregelen uit om de waterkwaliteit in het
Maasstroomgebied te verbeteren. Dit project bundelt de individuele activiteiten en voegt
maatregelen van derden (zoals industrie en buitenland) toe. Het project verschaft samenhang om
gezamenlijk tot een meer geïntegreerde aanpak van maatregelen te kunnen komen. Daarbij is het
van belang te weten welke informatie in welke vorm met welke partijen uitgewisseld wordt (welke
Pharmafilters bij ziekenhuizen, welke hotspots rwzi met en zonder aanvullende zuivering, welke
maatregelen vanuit drinkwaterbedrijven, ervaringen met de zuiveringstrap, etc.).
- Een vragenlijst ontwerpen ter inventarisatie van een eenduidige uitvraag bij de SMWK-partners.
De vragenlijst wordt ‘van achter-naar-voren‘ ontwikkeld: welke maatregelen en gegevens willen
we ontsluiten en wat moeten we daarvoor weten?
− Lopende initiatieven en activiteiten inventariseren en indelen in categorieën zodat deze
vergelijkbaar zijn en toegankelijk opgenomen kunnen worden in de Atlas.
− Afstemming tussen partners om verbanden tussen de activiteiten inzichtelijk te maken en waar
mogelijk aan te scherpen om de impact op de Maaskwaliteit te verhogen. Inzet is hier binnenen buitenland.
− Actueel houden van het overzicht
Planning en inzet
Stap
1. Vragenlijst ontwerpen
2. Inventariseren lopende activiteiten
3. Resultaten verwerken in de Atlas Schone
Maas
4. Actueel houden
Projectleiding

Doorlooptijd
2 mnd
2 mnd
2 mnd
voortdurend
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Onvoorzien
Kenmerken overzicht
Doorlooptijd project (maanden)
Totaal benodigd budget externe
ondersteuning (k€)
Externe
ondersteuning/uitvoering:

-

6 maanden (+ up-to-date houden)

-

Coördinatie en analyse van inventarisatie
Faciliteren van de uitwisseling en afstemming
Informatie verwerken in de Atlas

Uitgangspunten en randvoorwaarden
Deelnemers moeten bereid zijn op tijd juiste informatie aan te leveren. Uitdaging is om de kaart up
to date te houden. Vraagt dus een eigenaar in de vorm van één van de deelnemers.
We maken zo veel mogelijk gebruik van publiek beschikbare informatie (bijvoorbeeld uit PDOK).
Projectorganisatie
Voorgestelde trekker van het
project:

Maarten van der Ploeg, RIWA-Maas
Aad Oomens, Waterschap de Dommel

Leden projectteam:

<namen en organisaties>

Versie
Datum van dit projectplan
Status projectplan

9 januari 2019
concept
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PROJECTSHEET SCHONE MAASWATERKETEN
Projectnaam
Ken je stroomgebied: Atlas monitoring Maasstroomgebied
Projectomschrijving
Afstemmen en optimaliseren monitoring waterkwaliteit Maasstroomgebied. De waterbeheerders
en drinkwaterbedrijven leggen de monitoringsprogramma’s voor medicijnresten, opkomende
stoffen en andere microverontreinigingen naast elkaar, bepalen de mogelijkheden voor
afstemming en benoemen mede op basis van informatie uit het geoportaal ‘Atlas voor een Schone
Maas’ gewenste aanvullingen om een beter totaalbeeld binnen het Maasstroomgebied te krijgen.
Tevens zal worden vastgelegd wat we weten over microverontreinigingen in het influent van de
zuiveringen (“ken uw influent”).
Doel van het project
Door de monitoringgegevens van de verschillende SMWK-partners beter te benutten ontstaat er
een vollediger en gedetailleerder beeld van de aanwezigheid van organische
microverontreinigingen in het Maasstroomgebied en in het influent van zuiveringen. Dit inzicht
vormt samen met de Atlas voor een Schone Maas de basis om maatregelen ter verbetering van de
waterkwaliteit van het Maasstroomgebied van SMWK-partners zowel af te stemmen als ook
gemeenschappelijk te ontwikkelen.
Resultaten:
• Een goed totaalbeeld van de monitoringprogramma’s medicijnresten, opkomende stoffen
en andere microverontreinigingen binnen het Maasstroomgebied.
• Verschillen tussen monitoringsprogramma’s benoemd (locatie, stoffenlijst, techniek,
frequentie) en kansen voor optimalisatie vastgesteld.
• Witte vlekken in het monitoring programma benoemd, die aanvullende analyse vragen om
goed zicht te hebben op toestand en effecten van maatregelen binnen het
Maasstroomgebied.
• Inventarisatie van mogelijkheden waar individuele monitoringsprogramma’s elkaar
kunnen versterken om het totaalbeeld van de kwaliteit van de Maas scherper te krijgen en
desgewenst te kunnen handelen. Aanzet om het verder te kunnen uitbouwen in het
Maasstroomgebied.
• Uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van het monitoren en analyseren van de
waterkwaliteit tussen de SMWK partners en (buitenlandse partners)
• Meetgegevens worden geïntegreerd in de Atlas voor een Schone Maas

Aanpak
1) Verkennen & uitwisselen
• Ervaringen van projecten Brede Maasscreening, Smalle Maasscreening, Afwentelingsonderzoek Deltares analyseren als basis hoe het afstemmen en vergelijken van meetgegevens
van waterkwaliteit kan worden geoptimaliseerd.
• SMWK-partners delen in 2 tot 3 workshops de achtergronden van de individuele en
bedrijfsspecifieke monitoringsprogramma’s.
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2) Afstemmen en aanpassen
•
•
•

De Atlas van een Schone Maas geeft inzicht in welke verontreinigingsbronnen in het
Maasstroomgebied aanwezig zijn. Op basis hiervan wordt bekeken of de
monitoringsprogramma’s de risico’s van de verontreinigingsbronnen afdekken.
Vanuit het gezamenlijke belang bekijken of (en zo ja op welke wijze) de monitoringsprogramma’s aangepast of aangevuld kunnen/moeten worden.
Afhankelijk van de uitkomsten één of meer onderwerpen identificeren om gezamenlijk te
analyseren.

3) Samenvoegen
•
De gegevens van de monitoringsprogramma’s van de SMWK-partners worden samengevoegd
en geintegreerd in de Atlas van een Schone Maas
Gebruiken en handelen
• De project uitkomsten worden gebruikt om de maatregelen ter verbetering van de
waterkwaliteit van het Maasstroomgebied van SMWK-partners af te stemmen en
gemeenschappelijk te ontwikkelen.
• De ervaringen van de uitwisselingen tussen de SMWK-partners worden uitgebreid naar
uitwisselingen met Vlaanderen, Wallonië, Duitsland.
Planning en inzet
Stap
1. Verkennen & uitwisselen
2. Afstemmen en aanpassen
3. Samenvoegen
4. Gebruiken & handelen
Projectleiding
Onvoorzien
Kenmerken overzicht
Doorlooptijd project (maanden)
Totaal benodigd budget externe
ondersteuning (k€)
Inzet externe ondersteuning

Doorlooptijd
Mei
Sept
Oct-Nov
Dec

12 maanden

−
−
−

Ondersteuning bij de voorbereiding en begeleiding van
bijeenkomsten.
Vastleggen van resultaten van bijeenkomsten.
Opstellen document eindresultaten.

Uitgangspunten en randvoorwaarden
• Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven staan open om hun data te delen
• Aanpassen en/of aanvullen monitoringsprogramma’s is bespreekbaar
Projectorganisatie
Voorgestelde trekker van het
project:

Maarten van der Ploeg, RIWA-Maas
Aad Oomens, Waterschap de Dommel

Leden projectteam:

<namen en organisaties>
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Versie
Datum van dit projectplan
Status projectplan

9 januari 2019
Klaar om te starten
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PROJECTSHEET SCHONE MAASWATERKETEN
Projectnaam
Schoon water: voorbeeldgebieden
Projectomschrijving
Voor twee te selecteren voorbeeldgebieden worden de belangrijkste waterkwaliteitsknelpunten
vastgesteld met het oog op de functies ecologie, drinkwater en viswater1 en worden de meest
wenselijke en haalbare oplossingsrichtingen bepaald om de waterkwaliteit te verbeteren.
Doel van het project
Het doel van dit project is om in voorbeeldgebieden vast te stellen wat we onder een schone
oppervlaktewaterkwaliteit verstaan en hoe we die waterkwaliteit kunnen realiseren. De nadruk ligt
hierbij op medicijnresten en andere microverontreinigingen vanuit afvalwaterstromen. Bij het
definiëren van het begrip ‘schoon’ kijken we naar de verschillende functies van het
oppervlaktewater (ecologie, drinkwater, viswater) en maken we onderscheid in verschillende
ambitieniveaus.
Aan het eind van het project hebben we:
− Voorbeeldgebieden geselecteerd.
− Een probleemanalyse uitgevoerd in de voorbeeldgebieden vanuit de verschillende functies van
het oppervlaktewater. De analyse levert op welke probleemstoffen of groepen van
probleemstoffen specifiek aandacht behoeven in het gebied.
− Bronnen van probleemstoffen in beeld gebracht.
− Ambitieniveaus geformuleerd voor de gewenste waterkwaliteit in termen van reductie van de
geïdentificeerde (groepen van) probleemstoffen. Die ambities kunnen variëren in de range van
‘korte termijn realistisch’ tot ’lange termijn ambitieus’.
− Afhankelijk van het ambitieniveau bepaald welke set van maatregelen het meest effectief en
haalbaar is.
− Per voorbeeldgebied de resultaten vastgelegd in een rapport.
Aanpak
Essentie in de aanpak is dat we de inzichten en expertise vanuit drinkwaterbereiding,
afvalwaterzuivering en watersysteembeheer bij elkaar brengen. Door ecologen en technologen van
drinkwaterbedrijven en waterschappen bij elkaar te zetten ontstaat inzicht in:
− elkaars kennis,
− de beschikbare monitoringprogramma’s en de resultaten daarvan,
− de specifieke probleemstoffen,
− de relatie tussen probleemstoffen en effecten op de ecologie
− de relatie tussen probleemstoffen en bereiding van drinkwater,
− de mogelijkheden voor vermindering van probleemstoffen en
− de mogelijkheden voor vermindering van de effecten van probleemstoffen.
Gezamenlijk bekijken we welke waterkwaliteit gewenst is vanuit de verschillende functies en hoe we
deze kwaliteit kunnen realiseren. Bij het bepalen van de gewenste oppervlaktewaterkwaliteit wordt
‘Viswater’ als voorbeeld van een directe, recreatieve functie van het oppervlaktewater. ‘Zwemwater’ wordt
niet gebruikt omdat dit zich primair richt op bacteriologische betrouwbaarheid en juist minder op langdurige
blootstelling aan microverontreinigingen.
1
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specifiek aandacht geschonken aan de inname van oppervlaktewater voor drinkwater, inclusief
oeverinfiltratie en oppervlaktewater dat via grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie wordt
gebruikt. Om handelingsperspectief te krijgen, zal het nodig zijn verschillende ambitieniveaus te
formuleren.
Het project start met het bepalen van de voorbeeldgebieden. In de combinatie van
voorbeeldgebieden worden bij voorkeur alle vormen van drinkwaterbereiding aangetroffen: winning
van oppervlaktewater, oeverfiltraat en grondwater. Andere criteria zijn bijvoorbeeld het voorkomen
van hotspots (rwzi’s, iazi’s, ziekenhuizen), aanwezige recreatiefuncties, de (verwachte) omvang van
de problematiek en de (verwachte) effecten van maatregelen.
Zodra probleemstoffen binnen de voorbeeldgebieden in beeld zijn, worden deze vergeleken met de
KRW probleemstoffen. Voor de KRW stoffen zijn de bronnen per waterlichaam bekend. Van
probleemstoffen die niet op deze lijst voorkomen worden grofmazig de bronnen verkend. Deze stap
heeft alleen als doel om te bepalen of (aanvullende) zuiveringsmaatregelen effectief zijn. Een
zuiveringstechnologie op afvalwater kan bijvoorbeeld zeer goed in staat zijn om een probleemstof te
verwijderen, maar als de emissie naar oppervlaktewater hoofdzakelijk diffuus is of vooral een
internationale oorsprong heeft, is alleen aanvullende zuivering op een rwzi weinig zinvol.
Als aanvullende zuivering zinvol is, wordt de bijdrage van probleemstoffen, overige substanties (o.a.
bacteriële verontreiniging) en ecotoxiciteit vanuit effluenten van communale en industriële
afvalwaterzuiveringen vastgesteld in relatie tot de chemische en ecologische toestand van het
ontvangende oppervlaktewater. Afhankelijk van het voorbeeldgebied worden ook andere bronnen
geïnventariseerd.
Zodra probleemstoffen en bronnen bekend zijn worden ambitieniveaus geformuleerd. De
ambitieniveaus definiëren we in termen van reductie van (groepen) van probleemstoffen als functie
van de tijd. Voor elk ambitieniveau wordt het meest geschikte maatregelenpakket bepaald in
termen van doelmatigheid en haalbaarheid.
Bij het bepalen van maatregelenpakketten verdient een aanpak bij de bron (voorkómen van
verontreiniging) de voorkeur. Dit zal niet altijd mogelijk of haalbaar zijn, waardoor aanvullende
maatregelen nodig zijn. Hierbij wordt over de hele keten van stedelijk en industrieel afvalwater,
afvalwaterzuivering, lozing op oppervlaktewater, inname en productie van drinkwater gekeken.
Maatregelen worden daar voorzien waar zij het meest doelmatig zijn (grootste positieve effect per
euro). Wellicht kan een probleemstof in de drinkwaterbereiding eenvoudig en goedkoop verwijderd
worden, terwijl dit bij de rwzi lastig is, of juist andersom. Zeker die stoffen die bij beide
zuiveringsprocessen lastig te verwijderen zijn, worden onderzocht op bronmaatregelen. Resultaten
van modellen en metingen worden zoveel mogelijk “gefit” om een reële uitspraak te kunnen doen
over de effectiviteit van verschillende soorten maatregelen. Hiervoor worden reeds gedane
hotspotanalyses verfijnd. De uiteindelijke maatregelenpakketten worden doorgerekend op effecten
op de waterkwaliteit, kosten (investeringen, energie, overige operationele kosten) en baten
(maatschappelijke baten zoals verbetering van recreatie, natuur, mogelijkheid voor toepassing
landbouwwater).
Bij het formuleren van maatregelenpakketten wordt niet alleen gekeken naar gemiddelde situaties,
maar worden expliciet ook situaties met piekbelastingen beschouwd (vooral in de zomermaanden
met lage afvoeren). Op deze manier krijgen we zicht op robuuste maatregelenpakketten.
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De bevindingen uit de voorbeeldgebieden worden vastgelegd in rapporten, die als vertrekpunt
dienen voor de strategie bepaling van de aanpak van probleemstoffen in het Maasstroomgebied.
Planning en inzet
Stap
1. Kiezen voorbeeldgebieden
2. Uitvoeren probleemanalyse
3. Bronnen in beeld brengen
4. Ambitieniveaus formuleren
5. Maatregelenpakketten benoemen en
uitwerken
6. Rapporteren
Projectleiding
Onvoorzien
Kenmerken overzicht
Doorlooptijd project (maanden)
Totaal benodigd budget externe
ondersteuning
Externe
ondersteuning/uitvoering:

Doorlooptijd
1 mnd
5 mnd
3 mnd
1 mnd
6 mnd
2 mnd

18 maanden

-

Extern Projectleider
Inventarisaties, modellering, doorrekeningen, analyseren
maatregelen, rapportage

Relatie met andere onderzoeken / projecten / beleid
- Behalen minimale chemische en ecologische toestand oppervlaktewater KRW 2027
- Landelijke en regionale hotspotanalyses Maasstroomgebied, waarin aandacht is gevraagd
voor andere waterfuncties zoals recreatie, natura 2000 etc.
- Schone leefomgeving – Schone bron (project waterbewustzijn drinkwaterbedrijven)
- Ecologische sleutelfactoren oppervlaktewater STOWA
- Onderzoeksprogramma microverontreinigingen uit afvalwater STOWA / Ministerie I&W en
investeringsprogramma demo’s Ministerie I&W
- Deelprojecten bronaanpak, internationale samenwerking en strategie/beleid SMWK
- Communicatietool naar de burger
Uitgangspunten en randvoorwaarden
- Inzet uren technologen en ecologen deelnemers SMWK
- Er wordt uitgegaan van beschikbare metingen (zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de Watson
database en in rapportages van RIWA-Maas)
Projectorganisatie
Projectleider
Leden projectteam gedurende
gehele fase van het project

Nader in te vullen
- Ecologen en technologen van drinkwaterbedrijven en
waterschappen SMWK en Rijkswaterstaat

Versie
Datum van dit projectplan
Status projectplan

9 januari 2019
Concept
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PROJECTSHEET SCHONE MAASWATERKETEN
Projectnaam
Schoon water: strategieën
Projectomschrijving
Het vertalen van kennis en ervaring, die is opgedaan in de voorbeeldgebieden, naar strategieën om
bij verschillende ambitieniveaus schoon water binnen het Maasstroomgebied te realiseren.
Doel van het project
Het doel van het project is om de ervaringen en resultaten uit de voorbeeldgebieden om te zetten
naar een gezamenlijke strategie van waterbeheerders en drinkwaterbedrijven voor schoon water in
het gehele Maasstroomgebied.
Aan het eind van het project hebben we:
− Zicht op (groepen van) probleemstoffen voor drinkwaterbereiding en voor een goede kwaliteit
oppervlakteater in termen van ecologie/chemie en recreatie.
− Verschillende ambities ten aanzien van schoon water gedefinieerd, gelet op de functies
drinkwater, ecologie en viswater (als praktisch voorbeeld van recreatiefunctie)
− De effectiviteit van maatregelen aan de bron, de rwzi of de drinkwaterbereiding inzichtelijk
gemaakt.
− Voor het Maasstroomgebied maatregelenpakketten gedefinieerd, afhankelijk van het
ambitieniveau.
− De achilleshielen benoemd om te komen tot ’schoon water’.
− De bevindingen dusdanig vastgelegd dat SMWK partners de systematiek ook binnen de eigen
organisatie kunnen toepassen en verfijnen.
Aanpak
De landelijke hotspotanalyse richtte zich op een beperkt aantal meetlatten voor medicijnresten
waaronder beïnvloeding van oppervlaktewaterkwaliteit in de vorm van concentraties in
benedenstroomse wateren en beïnvloeding van drinkwaterbronnen. Vanuit de regionale
hotspotanalyses is naar voren gekomen dat waterschappen met name die rioolwaterzuiveringen
willen aanpakken, die regionaal ook invloed hebben op andere waterfuncties zoals recreatie, natuur
en landbouwwater.
Aan de hand van de ervaringen in de voorbeeldgebieden zetten waterbeheerders en
drinkwaterbedrijven nu een volgende stap gezet. Concrete ambitieniveaus worden gedefinieerd, die
zich richten op álle organische microverontreinigingen uit afvalwaterstromen, die een probleem
vormen voor de gewenste waterfunctie. En voor deze ambities worden maatregelenpakketten
gedefinieerd die zich uitstrekken van een aanpak bij de bron van een verontreiniging tot en met de
drinkwaterbereiding.
Het opleveren van deze gezamenlijke werkwijze en aanpak is uniek voor Nederland en de ons
omringende landen. Op basis van deze studie kan concreter de discussie worden aangegaan over
bronaanpak en/of inzet op belasting vanuit het buitenland. Dit is geënt op een optimale
samenwerking op het gebied van geïdentificeerde probleemstoffen om te komen tot een betere
oppervlaktewaterkwaliteit in het Maasstroomgebied. Dit project biedt bij uitstek handvatten om op
het gebied van communicatie te appelleren aan waterbewustzijn door de burger.
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Vanuit de maatregelenpakketten en de effecten daarvan volgt ook welke probleemstoffen de
achilleshiel voor de gewenste waterkwaliteit vormen. Hiervoor kunnen zwaardere ingrepen worden
benoemd, van extra toezicht en handhaving tot en met verboden.
Planning en inzet
Stap
1. Benoemen van probleemstoffen voor de
verschillende waterfuncties (combineren
en extrapoleren van de ervaringen uit de
voorbeeldgebieden)
2. Benoemen van mogelijke ambitieniveaus
(combineren van ambities uit
voorbeeldgebieden)
3. Effectiviteit van verschillende typen
maatregelen bundelen (inclusief
haalbaarheid)
4. Maatregelenpakketten voor het
Maasstroomgebied gedefinieerd, passend
bij de verschillende ambitieniveaus.
5. Achilleshiel voor een schone Maas
benoemd
6. Vastleggen van aanpak en bevindingen
Projectleiding
Onvoorzien
Kenmerken overzicht
Doorlooptijd project (maanden)
Totaal benodigd budget externe
ondersteuning
Externe
ondersteuning/uitvoering:

Doorlooptijd

1 jaar

-

Projectleiding
Vertaalslag van cases naar Maasstroomgebied
Begeleiden dialogen
Doorrekenen pakketten
Vastleggen systematiek en resultaten.

Uitgangspunten en randvoorwaarden
- Inzet uren technologen en ecologen deelnemers SMWK
Projectorganisatie
Projectleider
Leden projectteam gedurende
gehele fase van het project

Nader in te vullen
- Ecologen en technologen van drinkwaterbedrijven en
waterschappen SMWK en Rijkswaterstaat

Versie
Datum van dit projectplan
Status projectplan

9 januari 2019
Concept
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PROJECTSHEET SCHONE MAASWATERKETEN
Projectnaam
Duurzame poederkool
Projectomschrijving
Het in beeld brengen van de haalbaarheid en wenselijkheid van het toepassen van geregenereerd
kool uit de drinkwaterbereiding voor het PACAS proces.
Doel van het project
Het doel van het project is om te onderzoeken of de milieubelasting van het gebruik van poederkool
bij inzet van PACAS kan worden gereduceerd door hergebruik van kool uit de drinkwaterbereiding
(RAC4MOP: Regenerated Activated Carbon for Removal of MicrOPollutants).
Aan het einde van het project hebben we:
− Duidelijkheid over de vraag of en hoe het poederkool uit de drinkwaterbereiding gebruikt kan
worden bij het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater.
− Inzicht in de voor- en nadelen van het hergebruik van drinkwaterkool.
Aanpak
Het PACAS onderzoek heeft uitgewezen dat de techniek snel, flexibel, tegen lage kosten en met
aanzienlijk effect kan worden ingezet op bestaande rwzi’s. In het PACAS- en het update-rapport van
Witteveen en Bos over technieken voor vergaande zuivering wordt als enig nadeel genoemd, dat er
een licht grotere impact is van toepassing van poederkool in vergelijking met ozon, vanwege het
gebruik van fossiele actief kool. Door drinkwaterkool te (her)gebruiken wordt de CO2-footprint van
PACAS verlaagd. Hetzelfde geldt voor andere nageschakelde poederkooltoepassingen. Naar
verwachting treedt er ook een kostenbesparing op. Dit hangt af van de kosten die gemoeid zijn met
het geschikt maken van de drinkwaterkool. Wellicht kan ook gezocht worden naar optimalisatie van
het gebruik van kool tussen drinkwaterbedrijven en waterschappen. Het resultaat van dit onderzoek
kan als internationaal voorbeeld dienen in de ons omringende landen.
Parallel aan het onderhavige onderzoek wordt in de drinkwatersector en in het programma van
STOWA/IenW onderzocht of zogenaamde “groene kolen” met een biologische oorsprong toegepast
kunnen worden. Groene kool en hergebruik van kool zijn twee sporen om de CO2-emissie te
verminderen.
Voor dit project wordt een werkgroep gevormd uit technologen van drinkwaterbedrijven en
waterschappen. Als kennisdrager zal TU Delft worden betrokken. Deze werkgroep zal in ieder geval
worden ondersteund door Aquaminerals en een uitvoerder.
De volgende stappen zullen worden doorlopen:
1. Als startpunt worden de resultaten van het onderzoek genomen naar adsorptie van
microverontreinigingen uit effluenten van rwzi’s aan gebruikt poederkool van Dunea. Dit is een
eerste verkenning (gereed Q1 2019). Aandachtspunten en onderzoeksvragen die hieruit
voortkomen zullen worden opgepakt. Indien uit dit onderzoek blijkt dat hergebruikt poederkool
van Dunea ongeschikt is voor adsorptie van microverontreinigingen uit rioolwater/effluenten
van rwzi’s, betekent dit een no go voor poederkool van Dunea en waarschijnlijk ook andere
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2.

3.
4.
5.
6.

drinkwaterbedrijven. Interessant blijft om gemalen granulair kool van drinkwaterbedrijven te
onderzoeken.
Inventariseren van de vrijkomende hoeveelheden kolen bij drinkwaterbedrijven binnen de
Schone Maaswaterketen. Hierbij wordt zowel gekeken naar poederkool als granulair kool.
Hoeveelheden worden in kaart gebracht, evenals de textuur (poriëngrootte, activeringsproces,
jodidewaarden) en de samenstelling (geadsorbeerde verontreinigingen)
Nagaan welke bewerkingstappen nodig zijn om de gebruikte kool te kunnen gebruiken als
poederkool (bijv. zuren, wassen, zeven, malen granulair kool, eventueel regenereren?)
Laboratoriumtesten adsorptiegedrag verschillende vrijkomende kolen op rwzi-effluent en
verwijdering microverontreinigingen.
Selectie kolen die wel of niet geschikt zijn op basis van stappen 3 en 4 voor hergebruik.
Opstellen CO2-footprints en business cases inclusief beoogde standtijden,
verwijderingsrendementen en logistiek (transport, tussentijdse opslag)

Bij een positief resultaat kan er een pilot opgestart worden bij een rwzi in het Maasstroomgebied
waar poederkool gedoseerd wordt vanuit de demoprojecten vanuit het Rijk.
Uitgangspunten en randvoorwaarden
- Ter beschikking stellen gebruikt drinkwaterkool (om niet)
- Inzet uren technologen en ecologen deelnemers SMWK
- Inzet laboratoria conform tarieven drinkwaterbedrijven en waterschappen
Planning en inzet
Stap
1. Startpunt bepalen
2. Inventarisatie omvang en kwaliteit kool
3. Bewerkingsstappen kool
4. Laboratoriumtesten adsorptiegedrag
5. Selectie kolen
6. CO2 footprint en business case
Projectleiding
Onvoorzien
Kenmerken overzicht
Doorlooptijd project (maanden)
Totaal benodigd budget externe
ondersteuning
Externe
ondersteuning/uitvoering:

Doorlooptijd
1 mnd
2 mnd
3 mnd
2 mnd
1 mnd
3 mnd

Ca 12 maanden

-

Projectleiding
Labtesten en analyses
Selectie- en bewerkingsstappen kool
Bepalen CO2 footprint
Rapportage

Relatie met andere onderzoeken / projecten / beleid
- Eerste verkenning potentie gebruikt poederkool Dunea voor adsorptie medicijnresten door
KWR voor Aquaminerals, Aa en Maas en Dunea
- Onderzoeksprogramma microverontreinigingen uit afvalwater STOWA / Ministerie I&W en
investeringsprogramma demo’s Ministerie I&W
- Onderzoek groene kolen drinkwaterbedrijven en STOWA
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-

Beleid drinkwaterbedrijven en waterschappen rondom circulariteit en verlaging CO2footprint

Projectorganisatie
Projectleider
Leden projectteam gedurende
gehele fase van het project
Externen gedurende
verschillende fases in project
(zie aanpak)
Versie
Datum van dit projectplan
Status projectplan

Nader in te vullen
- Technologen van drinkwaterbedrijven en waterschappen,
kennisdrager TU Delft
-

Laboratorium adsorptietesten ntb
Uitvoerder
Projectleiding

9 januari 2019
Concept
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PROJECTSHEET SCHONE MAASWATERKETEN
Projectnaam
Aanpak bij de bron
Projectomschrijving
Om de Maas schoner te maken kan en mag aanpak van de bron van verontreinigingen
niet ontbreken. Drie belangrijke bronnen worden onderscheiden: huishoudens (inclusief midden- en
kleinbedrijf), de industrie en het buitenland
• Voor medicijnen vanuit huishoudens zijn al veel initiatieven gaande, zoals de Brabantse aanpak
medicijnresten. Vanuit SMWK volgen we deze initiatieven en vertalen ze naar het hele
stroomgebied.
• Samen met bedrijven gaan we enkele pilots uitvoeren om aan de hand van het gedachtegoed
van het International Water Stewardship stappen te zetten om de emissie van schadelijke
stoffen te beperken.
• We agenderen grensoverschrijdende microverontreinigingen bij overleg met buurlanden. We
wisselen informatie uit en waar mogelijk pakken we gezamenlijk een grensoverschrijdend
project op.
Doel van het project
Het uitvoeren van enkele pilots, geënt op maatschappelijk verantwoord ondernemen, om te leren
wat daar voor nodig is, waar bedrijven behoefte aan hebben en waar een bedrijf het last of
voordeel van ondervindt. Het streven is gericht om een bedrijf te enthousiasmeren dat water
gebruikt als grondstof.
Resultaten:
− Bedrijven die actief betrokken zijn bij schoner maken van de Maas
− De bedrijven hebben een plan ontwikkeld om de emissie van schadelijke stoffen te beperken of
te vermijden, aan de hand van het gedachtegoed en de instrumenten van het International
Water Stewardship
− de ervaringen dusdanig vastgelegd dat deze op toegankelijke wijze met andere bedrijven
kunnen worden gedeeld.
Op langere termijn (2-3 jaar) wordt ingezet om initiatieven rond medicijnen in de stad samen te
brengen in een vorm vergelijkbaar met “Essen macht’s klar”
Aanpak
De gedachte achter de aanpak is dat de inspanningen niet moeten gaan zitten in de ontwikkeling
van een methode of veel onderzoek, maar veel meer in het gericht zoeken naar mogelijkheden om
gebruik en emissie van schadelijke stoffen te beperken of te vermijden. Vanuit de SMWK gaan we
samenwerken met bedrijf aan als partner, beiden hebben belang in goede waterkwaliteit en
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De pilot moet andere bedrijven stimuleren ook
actief aan de slag te gaan.
Het water stewardship heeft een aanpak ontwikkeld waarbij de nodige instrumenten voor
ondersteuning van het proces zijn ontwikkeld. Het gaat te ver om in het kader van een SMWK-pilot
de volledige werkwijze te volgen. Het gedachtegoed en de aanpak op hoofdlijnen biedt wel een
duidelijk kader dat we goed kunnen benutten.
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De aanpak is op hoofdlijnen:
• Organiseren van workshops om stakeholders bijeen te brengen, direct contact te stimuleren
en mogelijke pilots te identificeren
• Gezamenlijk de risico’s voor water identificeren. Benoemen en toetsen van mogelijke
oplossingen. Het proces laten begeleiden/verifiëren door een onafhankelijk partij.
• Ontwikkeling en implementatie van gezamenlijke actieplannen en de monitoring ervan
• Waarborgen van het structurele karakter van voorgestelde maatregelen
• Ondersteunen van financiering door verschillende partijen en subsidiemogelijkheden
• Stimuleren van uitdragen en vastleggen in beleid van “lessons learned”
Planning en inzet
Stap
A1. Ervaringen met bronaanpak doorzetten
naar stroomgebied
B1. Inventariseren potentiele deelnemende
bedrijven
B2. Workshops identificeren risico’s
B3. Ontwikkeling actieplan per bedrijf
(ondersteuning vanuit SMWK)
B4. Formaliseren actieplan en (financiële)
ondersteuning
B5. Verzamelen lessons learned
B6. Voorzet voor vervolgactiviteiten
C1. Lijnen met buurlanden ontwikkelen en
informatie uitwisselen
Projectleiding
Onvoorzien
Kenmerken overzicht
Doorlooptijd project (maanden)
Totaal benodigd budget externe
ondersteuning (k€)
Externe ondersteuning:

Doorlooptijd
voortdurend
2-3 maanden
3-4 maanden
3-4 maanden
2-3 maanden
1 maand
1 maand
6 maanden

12 maanden

Facilitering

Uitgangspunten en randvoorwaarden
• Bedrijven die actief willen deelnemen aan een pilot
Projectorganisatie
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PROJECTSHEET SCHONE MAASWATERKETEN
Projectnaam
Actieprogramma en strategie Maasstroomgebied
Projectomschrijving
Het op basis van ervaringen en resultaten uit projecten en initiatieven ontwikkelen en
doorontwikkelen van een actieprogramma voor het Maasstroomgebied om medicijnresten en
andere organische microverontreinigingen in oppervlaktewater, grondwater en drinkwater te
verminderen, waarbij zowel maatregelen bij de bron van verontreiniging, in het buitenland en op
afvalwaterzuiveringen en drinkwaterzuiveringen zijn meegenomen.
Doel van het project
Het doel van deze activiteit is om los van organisatiegrenzen voortdurend te werken aan de
ontwikkeling van een maatregelenpakket om de waterkwaliteit in het Maasstroomgebied
stapsgewijs te verbeteren. Als vertrekpunt gelden de bestaande pilotprojecten en initiatieven en de
resultaten van de regionale hotspotanalyse.
Aan het eind hebben we:
− De resultaten van relevante onderzoeken binnen en buiten de Schone Maaswaterketen
verzameld en onderling gewaardeerd, inclusief de brongerichte projecten.
− Ambitieniveaus geformuleerd die nagestreefd kunnen worden.
− Bij de ambitieniveaus maatregelen gedefinieerd om de ambities te realiseren. Hierbij is ook oog
voor het tijdseffect (toepassen van PACAS kan bijvoorbeeld binnen een jaar gerealiseerd
worden, effecten van een bronaanpak bij huishoudens kent langere responstijden).
− De maatregelen zo goed mogelijk aan laten sluiten bij andere maatregelen (bijvoorbeeld een
extra zuiveringsstap combineren met geplande grootschalige renovatie).
− Het maatregelenpakket helder en toegankelijk vastgelegd, bijvoorbeeld in de vorm van GIS
kaarten met soorten ingrepen (bron, zuivering) en moment van ingreep.
− Door het actief betrekken van beleidsmedewerkers en bestuurders draagvlak voor het
maatregelenpakket bij de partners binnen de Schone Maaswaterketen gerealiseerd.
− Indien mogelijk een Maasakkoord 2021 waarin de partners binnen de Schone Maaswaterketen
gezamenlijke ambities vastleggen over vermindering van belasting van het Maaswater met
medicijnresten en opkomende stoffen. Idealiter is dit een breed akkoord, dat ook gesteund
wordt vanuit de industrie, buitenlandse partners en andere belanghebbenden.
Aanpak
Het proces behelst een voortdurende samenvatting en vertaalslag van nieuwe kennis en inzichten
naar een aanpak voor het Maasstroomgebied. Het coördinatieteam zal periodiek samen met
beleidsmedewerkers en deelnemers vanuit zowel de werkgroep techniek & ecologie als de
werkgroep bronnen & bronaanpak de stand van zaken en resultaten van het werkprogramma,
onderzoeksresultaten van derden én de recente beleidsontwikkelingen bij de partners doornemen.
Het proces draagt bij aan het verstevigen van het brede kennisnetwerk binnen het
Maasstroomgebied.
Aan de hand van deze bijeenkomsten wordt kennis en inzichten verzameld en vertaald naar
onderdelen voor het maatregelenprogramma. Deze onderdelen worden gecombineerd tot
actieprogramma’s om geformuleerde ambities te kunnen realiseren. De kosten en baten van de
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maatregelen worden inzichtelijk gemaakt. Het geheel wordt op toegankelijke wijze vastgelegd. Het
project ‘Schoon water’ levert met inhoudelijke ambitieniveaus en maatregelenpakketten
belangrijke input voor het project, dat zorgt draagt voor een stevige verbinding met het beleids- en
bestuurlijke spoor.
In overleg met de bestuurlijke ambassadeurs worden er brede bestuurlijke bijeenkomsten
georganiseerd, vergelijkbaar met de bijeenkomst op 4 april 2018 Deze bijeenkomsten worden
gebruikt om de bestuurlijke implicaties van de resultaten uit het werkprogramma te bespreken en
om voor te sorteren op het maatregelenprogramma voor het Maasstroomgebied c.q. het
Maasakkoord. Een eerste bijeenkomst met de nieuw gekozen waterschap bestuurders is voorzien
rond de zomer 2019.
Planning en inzet
Stap
1. Organiseren bijeenkomsten met
werkgroepen en beleidsmedewerkers
(ca 5)
2. Verwerken resultaten bijeenkomsten
tot bouwstenen voor
actieprogramma’s
3. Uitwerken en detailleren
actieprogramma’s
4. Vastleggen eindresultaat
Projectleiding
Onvoorzien
Kenmerken overzicht
Doorlooptijd project (maanden)
Totaal benodigd budget externe
ondersteuning (k€)
Externe
ondersteuning/uitvoering:

Doorlooptijd
Regelmatig

Na elke
bijeenkomst
Tussentijds

Voortdurend/regelmatig

-

Projectleiding
Organiseren, voorbereiden en begeleiden tussentijdse
bijeenkomsten met beleidsmedewerkers.
Overzichtelijk bijeenbrengen kennis en inzichten
Uitwerken maatregelenpakketten (wat, waar, effect,
kosten, baten)
Organisatie en logistiek van brede bestuurlijke
bijeenkomsten
Rapportage en ontsluiten maatregelenprogramma’s

Uitgangspunten en randvoorwaarden
- Resultaten van andere onderzoeken uit het werkprogramma zijn beschikbaar
- Inzet en inbreng beleidsmedewerkers
Projectorganisatie
Voorgestelde trekker van het
project:
Leden projectteam:

Coördinatieteam
<namen en organisaties>

Werkprogramma Schone Maaswaterketen 2019-2021 webversie190124
45

Versie
Datum van dit projectplan
Status projectplan
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