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Naast de stikstofcrisis waar Nederland nog steeds mee worstelt, gaat een volgend 
milieudossier steeds meer knellen: de Nederlandse waterkwaliteit is niet op orde. 
Nederland gaat de Europese doelen die in 2027 bereikt moeten worden waar-
schijnlijk niet halen, schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Milieu 
aan de Kamer.1 Minister Harbers geeft hiermee antwoorden op Kamervragen 
over het NRC-artikel ‘Schoon water is in Nederland nog ver weg’2 en doet dit 
mede namens minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselk-
waliteit (LNV) en minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof.

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet al het grond- en oppervlakte-
water in Europa in 2027 in een goede kwalitatieve en kwantitatieve (voldoende 
water) toestand zijn.3 Wat betreft de kwaliteit moeten oppervlaktewater zoals dat 
van beken, sloten, meren, rivieren aan meerdere eisen voldoen. Zo zijn er voor-
schriften op het gebied van de waterkwaliteit voor planten en dieren maar ook 
normen voor giftige stoffen. Een sloot of meer voldoet pas aan de eisen als alle 
onderdelen in orde zijn. De EU kan Nederland in gebreke stellen en boetes en 
dwangsommen opleggen. Daarnaast kan in sommige gevallen bezwaar gemaakt 
worden bij de rechter tegen activiteiten die de waterkwaliteit verslechteren.

Deze factsheet geeft een overzicht van verontreinigingen waarvan de toegesta-
ne concentraties worden overschreden in het Waddengebied. We gaan in deze 
factsheet niet in op de mogelijke effecten van die verontreinigingen op mens 
en milieu, niet op de staat van de andere componenten van de waterkwaliteits-
bepaling en ook niet op de kwantitatieve staat. Waar mogelijk duiden we wel 
de mogelijke bronnen van de verontreinigingen, en geven we een kort en zeer 
beperkt overzicht van de beoogde maatregelen (handelingsperspectieven) om de 
waterkwaliteit wat betreft verontreinigingen voor 2027 aan de daaraan gestelde 
eisen te laten voldoen. 

introductie

1  https://www.rijksoverheid.nl/
regering/bewindspersonen/mark-harbers/
documenten/kamerstukken/2022/04/19/
beantwoording-vragen-van-de-leden-
minhas-en-van-campen-over-het-bericht-
schoon-water-is-in-nederland-nog-ver-weg

2  https://www.nrc.nl/
nieuws/2022/03/18/nederland-riskeert-
watercrisis-in-2027-a4102852

3  https://www.helpdeskwater.
nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/
kaderrichtlijn-water/2016-2021
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• De doelen voor de verschillende wateren en de maatregelen zijn vastgelegd 
in het ‘Besluit kwaliteitseisen en monitoring wateren 2009’4 en in 
voor het Waddengebied twee relevante internationale Stroomgebied
beheerplannen (SGBPen), namelijk het SGBP Rijn en het SGBP Eems 
(Figuur 1a).5

• De meest recente SGBPen zijn in maart 2022 verschenen, gelden voor de 
periode 20222027, en zijn onderdeel van het Nationaal Water Programma 
(waar bijvoorbeeld ook het Programma Noordzee deel van uitmaakt).6 

• Het Nederlandse Waddengebied (inclusief de Waddeneilanden m.u.v.  
Rottumerplaat) valt grotendeels onder het SGBP Rijn.  
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslan 
en het waterschap Noorderzijlvest beheren de sloten, kanalen, rivieren en 
kleinere meren (waaronder Amstelmeer en Lauwersmeer), Rijkswaterstaat 
het IJsselmeer, de Waddenzee en het kustwater tot één zeemijl uit de kust 
(Figuren 1b & 1c). 

• Het Nederlandse deel van het SGBP Eems bestaat uit het Eems-Dollard 
estuarium en de Nedereems. De kwaliteit van het zoete water valt onder het 
beheer van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, dat van het 
kustwater onder Rijkswaterstaat (Figuren 1b & 1c). 

Beheer waterkwaliteit 
Waddengebied1

B R O N :  H E L P D E S K  W AT E R

Deelstroomgebieden Kaderrichtlijn Water (KRW)

Deelstroomgebied Rijn
Deelstroomgebied Eems

Figuur 1a – Begrenzing van de twee deelstroomgebieden in het noorden van Nederland 
waarvoor een stroomgebiedbeheersplan (SGBP) is ontwikkeld.

4  https://wetten.overheid.nl/
BWBR0027061/2017-01-01

5  https://www.helpdeskwater.
nl/onderwerpen/wetgeving-
beleid/kaderrichtlijn-water/
stroomgebiedbeheerplannen-2022-2027/

6  https://www.helpdeskwater.nl/
onderwerpen/wetgeving-beleid/nationaal/
nationaal-water-programma-2022-2027/
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B R O N :  I N F O R M AT I E H U I S  W AT E R

Begrenzing noordelijke waterlichamen beheerd door Rijkswaterstaat

Natuurlijke wateren
Sterk veranderde wateren

Figuur 1b – Begrenzing en natuurlijkheid van de waterlichamen in het noorden van Nederland 
welke door Rijkswaterstaat worden beheerd (Hollandse kust, IJsselmeer, Waddenzee, 
Waddenzeevastelandskust, Waddenzeekustwater, Eems-Dollard en Eems-Dollard kustwater).

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Wetterskip Fryslân
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Hunze en Aa’s

B R O N :  U N I E  V A N  W AT E R S C H A P P E N

Begrenzing beheergebieden van de noordelijke waterschappen

Figuur 1c – Begrenzing van de beheergebieden van de vier waterschappen in het noorden van
Nederland.

• Elk beheergebied is onderverdeeld in waterlichamen, de basiseenheid voor 
de beschrijving van de toestand en voor de te nemen maatregelen. 

• Ieder oppervlaktewaterlichaam behoort tot een categorie (rivieren, meren, 
overgangswateren of kustwateren), waarbij iedere categorie dan weer 
is opgedeeld in watertypen onder meer gebaseerd op stroomsnelheid, 
zoutgehalte en invloed van het getij (Figuur 1d).

• Op basis van de inrichting wordt voor de waterlichamen ook onderscheid 
gemaakt tussen kunstmatige (zoals kanalen), sterk veranderde (waaronder 
het IJsselmeer) en natuurlijke wateren (waaronder de Waddenzee) (Figuren 
1b & 1d). Natuurlijke wateren kennen strengere kwaliteitseisen.
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B R O N :  P L A N B U R E A U  V O O R  D E  L E E F O M G E V I N G

Meren
Vennen

Brakke wateren
Kanalen
Rivieren

Beken
Estuarium

Zee

Figuur 1d – Watertypes van waterlichamen beheerd door Rijkswaterstaat en de vier 
waterschappen in het noorden van Nederland. 

Watertypes van oppervlaktewateren

Beoordeling kwaliteit oppervlaktewater volgens de Kaderrichtlijn 
Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) kent een beoordelingsmethode 
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. De beoordeling is 
samengesteld uit de beoordelingen van een groot aantal chemische 
stoffen en vier biologische maatlatten, die samengevoegd zijn volgens 
het ‘one out-all out’ principe (d.w.z. beoordeling vindt plaats op basis van 
de laagste kwaliteit van een parameter binnen een set van parameters).

De chemische kwaliteit wordt bepaald door de concentraties van de 
prioritaire stoffen van de KRW, waarvoor normen zijn gesteld door de 
Europese commissie. De ecologische kwaliteit wordt bepaald door 
de biologische kwaliteit, specifieke verontreinigende stoffen en de 
fysisch-chemische kwaliteit. De biologische kwaliteit wordt bepaald 
aan de hand van maatlatten voor algen, macrofauna, waterplanten 
en vissen, die door Nederland zijn vastgesteld. Ook de normen voor 
de specifieke verontreinigende stoffen zijn door Nederland zelf 
vastgesteld en omvatten onder meer gewasbeschermingsmiddelen. 
De fysisch-chemische kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van 
voedingsstoffen (stikstof en fosfor), temperatuur, zuurstof, zuurgraad en 
chloride.

Deze factsheet beperkt zich tot waterkwaliteit op basis van 
verontreinigingen, dus de uitkomsten van de beoordeling van de 
prioritaire stoffen en stofgroepen, de specifieke verontreinigende stoffen 
en de voedingsstoffen stikstof en fosfor.

Bron: van Puijenbroek, P. 
(2014), De kwaliteit van het 
Nederlandse oppervlaktewater 
beoordeeld volgens de 
Kaderrichtlijn Water (KRW), 
Den Haag: PBL.
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Kwaliteit oppervlaktewater 
Waddengebied

B R O N :  M I N I S T E R I E  V A N  I N F R A S T R U C T U U R  E N  W AT E R S TA AT

Alle stoffen voldoen
1 Stof voldoet niet

2 - 3 Stoffen voldoen niet

Figuur 2a – De beoordeling van de chemische toestand (m.u.v. ubiquitaire en nieuwe stoffen) 
van de waterlichamen in 2021 beheerd door Rijkswaterstaat en de vier waterschappen in het 
noorden van Nederland volgens de Kaderrichtlijn Water.

Chemische toestand (met uitzondering van ubiquitaire stoffen)

2
• De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt op basis van chemie en 

ecologie beoordeeld, waarbij het oppervlaktewater en het grondwater aan 
bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. 

• De chemische kwaliteit van het oppervlaktewater en van het grondwater 
wordt als “voldoet” of “voldoet niet” beoordeeld. In 2021 is de chemische 
kwaliteit van een deel van de waterlichamen in het Waddengebied (zonder 
medeneming van de zogenaamde ‘ubiquitaire stoffen’, de stoffen die niet 
meer geloosd worden maar nog wel in het milieu aanwezig zijn) als “voldoet 
niet” beoordeeld (Figuur 2a).

• Door overschrijdingen van de milieukwaliteitseisen door ubiquitaire stoffen 
(waaronder kwik, tributyltin, polybroomdifenylethers en polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen) blijken echter nog veel minder van de 
waterlichamen in het Waddengebied te voldoen aan het geheel van de 
chemische kwaliteitseisen (Tabel 1).
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• De specifiek verontreinigende stoffen als onderdeel van de ecologische 
kwaliteit wordt als “voldoet” of “voldoet niet” beoordeeld. In 2021 voldeed 
geen van de waterlichamen van het Waddengebied aan de normen zoals 
gesteld voor specifiek verontreinigende stoffen (Figuur 2b). 

• In het Waddengebied voldoet het oppervlaktewater onder meer niet aan 
de norm vanwege de aanwezigheid van 31 verontreinigende stoffen 
waardoor de toestand (kwaliteit) is beoordeeld als “voldoet niet” voor 
de chemische toestand of “slecht” voor de ecologische toestand van de 
waterlichamen (in 2019 voor die van de waterschappen en in 2020 voor die 
onder het beheer van Rijkswaterstaat vallen) (Tabel 1).

• De verontreinigingen zijn ongelijk over het Waddengebied verdeeld, zo 
is de belasting met imidacloprid en methylazinfod (bestrijdingsmiddelen) 
vooral hoog in Friesland terwijl ammoniumbelasting vaker in Noord-
Holland voorkomt (Tabel 1).

B R O N :  M I N I S T E R I E  V A N  I N F R A S T R U C T U U R  E N  W AT E R S TA AT

Alle stoffen voldoen
1 Stof voldoet niet

2 - 3 Stoffen voldoen niet
4 - 6 Stoffen voldoen niet

7 Of meer stoffen voldoen niet

Figuur 2b – De beoordeling van de specifieke verontreinigende stoffen (als onderdeel van 
de ecologische toestand) van de waterlichamen in 2021 beheerd door Rijkswaterstaat en de 
vier waterschappen in het noorden van Nederland volgens de Kaderrichtlijn Water.

Ecologische toestand: specifieke verontreinigende stoffen
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7  www.waterkwaliteitsportaal.nl

Tabel 1. Aandeel waterlichamen per beheerder (%) waarin normen voor verontreinigingen in het 
Waddengebied in 2019 (waterschappen) of in 2020 (RWS) werden overschreden.7 Hoe donkerder de 
kleur, hoe groter de fractie van waterlichamen (%) waarin de normen werden overschreden.

Verontreiniging HHNK
51 waterlichamen
toestand in 2019

Wetterskip Fryslân 
24 waterlichamen 
toestand in 2019

Noorderzijlvest 
15 waterlichamen 
toestand in 2019

Hunze en Aas 
16 waterlichamen 
toestand in 2019

Rijkswaterstaat 
7 waterlichamen 
toestand in 2020

KRW 
Toestand

Gewasbescheringsmiddelen

carbendazim 51 0 0 0 0 Ecologie

deltamethrin 0 4 0 0 0 Ecologie

dimethenamid.P 0 0 0 6 0 Ecologie

esfenvaleraat 0 0 0 69 0 Ecologie

ethylazinfos 0 21 0 0 0 Ecologie

fenamifos 0 4 0 0 0 Ecologie

imidacloprid 0 100 0 6 14 Ecologie

linurion 0 0 20 6 0 Ecologie

methylazinfos 0 100 0 0 0 Ecologie

pyridaben 0 21 0 0 0 Ecologie

triazofos 0 21 0 0 0 Ecologie

tributyltin 51 0 0 6 14 Chemie

Elementen

arseen (As) 100 96 93 13 86 Ecologie

barium (Ba) 0 21 0 0 0 Ecologie

boor (B) 0 0 20 19 0 Ecologie

kobalt (Co) 0 96 93 56 0 Ecologie

koper (Cu) 0 0 0 0 29 Ecologie

kwik (Hg) 51 0 0 0 100 Chemie

seleen (Se) 0 0 93 56 14 Ecologie

uranium (U) 0 0 93 13 0 Ecologie

zink (Zn) 8 4 7 6 14 Ecologie

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

benzo.a.antraceen 0 100 0 0 43 Ecologie

benzo.a.pyreen 31 100 0 0 14 Chemie

benzo.b.fluorantheen 100 0 0 19 43 Chemie

benzo.ghi.peryleen 100 0 0 31 86 Chemie

benzo.k.fluorantheen 55 0 0 19 0 Chemie

chryseen 0 46 0 0 0 Ecologie

fluorantheen 100 67 20 6 43 Chemie

Nutriënten

ammonium 100 42 27 63 14 Ecologie

Alkylfenolen

4.nonylfenol.isomeren 8 0 0 0 0 Chemie

4.tert.octylfenol 0 0 0 0 14 Chemie
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3 Bronnen van 
verontreinigingen

Bestrijdingsmiddelen
• In de land- en tuinbouw worden tal van bestrijdingsmiddelen toegepast 

om onkruid te verdelgen (herbiciden zoals linurion) en om gewassen te 
beschermen tegen schimmels (fungiciden zoals carbendazim) en insecten 
(insecticiden waaronder imidacloprid en methylazinfod).8 Het gebruik van 
sommige van deze middelen (zoals carbendazim en imidacloprid) is inmid-
dels beëindigd.9 Na beëindiging van het gebruik van imidacloprid in de 
landbouw zijn nu (door het gebruik als antivlooienmiddel) de rioolwaterzui-
veringsinstallaties (RWZI’s) de belangrijkste bron.10,11

• Voor de meeste teelten wordt een veelheid aan gewasbeschermingsmiddelen 
gebruikt, waarbij het percentage normoverschrijdende stoffen per locatie 
(zie Figuur 3) hoger ligt bij glastuinbouw, akkerbouw, boomkwekerijen en 
bloembollen dan bij wintertarwe, fruitteelt, mais en grasland.12

• Tributyltin is geen gewasbeschermingsmiddel maar is gebruikt om aan-
groei op scheepswanden te voorkomen. Gebruik van deze stof als antifou-
ling is vanaf 2008 wereldwijd verboden, maar nalevering uit de waterbodem 
kan nog een periode zorgen voor een verhoogde concentratie in oppervlak-
tewater.13

Elementen
• Verhoogde concentraties van arseen worden vooral gevonden in de kust-

provincies, waar het van nature in de voormalige zeebodem aanwezige 
metaal vrijkomt door contact met zuurstof (b.v. als gevolg van peilverlaging 
van het grondwater).14

• De binnenlandse emissie van kobalt in afvalwater (en daarmee de con-
centratie in het oppervlaktewater) is grotendeels toe te schrijven aan af- en 
uitspoeling van landbouwbodems, waarbij deze emissie onder andere door 
jaarlijkse fluctuaties in de regenval over de jaren varieert.15

• Tussen 1960 en 1975 werd de Eems ter hoogte van Delfzijl zwaar belast met 
industrieel afvalwater dat rijk was aan kwik (ca. 5 ton per jaar). In 1976 
werd de afvoer teruggebracht tot 0.6 ton kwik per jaar, gevolgd door een 
verdere reductie in 1977-1978 tot 0.06 ton per jaar.16 De huidige kwikbelas-
ting is voor ongeveer driekwart afkomstig uit de atmosfeer, de rest betreft 
huishoudelijk afvalwater dat via rioolwater in het oppervlaktewater terecht-
komt.17

• De bronnen van uranium en seleen zijn nog niet goed in beeld. Zo zou 
uranium grotendeels een natuurlijke oorzaak kunnen hebben (net als ar-
seen). De herkomst van deze stoffen en de ernst van de normoverschrijdin-
gen wordt in de komende planperiode onderzocht.18

8  www.waterkwaliteitsportaal.nl

9  https://www.waterkwaliteitsportaal.
nl/WKP.WebApplication/Beheer/
Data/AchtergronddocumentenSGBP3 
(‘Stoffiches SGBP’)

10  Lahr, J. et al. (2019) 
Diergeneesmiddelen in het milieu: een 
synthese van de huidige kennis. STOWA 
2019-26. Stichting Toegepast Onderzoek 
Waterbeheer, Amersfoort.

11  https://productie.emissieregistratie.
nl/data/bronnentop10

12  Buijs, J. et al. (2021) Landelijk 
Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen 
Land- en Tuinbouw: evaluatie resultaten 
2020. Deltares 11206216-004-BGS-0002.

13  van Gaalen, F. et al. (2020), Nationale 
analyse waterkwaliteit. Onderdeel van de 
Delta-aanpak Waterkwaliteit, Den Haag: 
Planbureau voor de Leefomgeving.

14  Spijker J (2008) Arseen in Nederlands 
grondwater - Oorzaak verhoogde 
arseenconcentraties. RIVM Briefrapport 
607300009/2008

15  Stoffenfiche “Kobalt, Cas nr. 7440-
48-4” (d.d. 1-2-2022)

16  Essink K (1980) Mercury pollution 
in the Ems estuary. Helgolander 
Meeresuntersuchungen 33, 111-121.

17  Gaalen, F. van, L. Osté & E. 
van Boekel (2020), Nationale analyse 
waterkwaliteit. Onderdeel van de Delta-
aanpak Waterkwaliteit, Den Haag: 
Planbureau voor de Leefomgeving.

18  https://www.waterkwaliteitsportaal.
nl/WKP.WebApplication/Beheer/
Data/AchtergronddocumentenSGBP3 
(‘Stofffiches SGBP’)

https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/WKP.WebApplication/Beheer/Data/AchtergronddocumentenSGBP3
https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/WKP.WebApplication/Beheer/Data/AchtergronddocumentenSGBP3
https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/WKP.WebApplication/Beheer/Data/AchtergronddocumentenSGBP3
https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/WKP.WebApplication/Beheer/Data/AchtergronddocumentenSGBP3
https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/WKP.WebApplication/Beheer/Data/AchtergronddocumentenSGBP3
https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/WKP.WebApplication/Beheer/Data/AchtergronddocumentenSGBP3
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Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)
• Voor het binnenwater is de atmosferische belasting de grootste bron 

voor alle PAK’s die daar worden aangetroffen. Particuliere houtstook 
levert hieraan de grootste bijdrage, gevolgd door binnenvaart, verkeer en 
rioolwaterzuiveringsinstallaties.19

• Nederland-breed is echter de atmosferische depositie in het Nederlands 
Continentaal Plat (NCP) de belangrijkste emissieoorzaak (bijna 9500 kg per 
jaar, meer dan 6x zoveel als de depositie op land).20 Dit valt niet te verklaren 
uit het verschil in oppervlak: het NCP (57.800 km2) is slechts ongeveer 1.5x 
groter dan het Nederlandse landoppervlak.

• De verschillen in kwantiteit en kwaliteit van de PAK belasting in het 
Waddengebied valt mogelijk te verklaren door de stookolie die wordt 
gebruikt in de zeescheepvaart op de Noordzee, die vervolgens naar de 
Wadden waait. Zo komt benzo(a)pyreen van nature in ruwe aardolie voor 
en kunnen er hoge PAK emissies ontstaan door bijmenging van de stookolie 
met petroleumdestillaten, restantoliën van aardolie en steenkooldestillaten.21

19  Gaalen, F. van, L. Osté & E. van Boekel 
(2020) Nationale analyse waterkwaliteit. 
Onderdeel van de Delta-aanpak 
Waterkwaliteit, Den Haag: Planbureau voor 
de Leefomgeving.

20  http://www.emissieregistratie.nl

21  Broekman M.H. (2018) Chemische 
samenstelling van vijftig stookoliemonsters 
2017-2018. RIVM Briefrapport 2018-0097 

B R O N :  U N I E  V A N  W AT E R S C H A P P E N

Meetpunten Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen

Akkerbouw
Bloembollen
Wintertarwe

Figuur 3 – Meetpunten van het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen land- en 
tuinbouw (LM-GBM) in de vier waterschappen in het noorden van Nederland.
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Nutriënten
• Ammoniak (NH

3
) is met name afkomstig van dierlijke mest waarvan een 

deel verdampt als ammoniak, zo in de lucht gaat en vervolgens elders weer 
terecht komt. Een ander deel van deze stikstofbron kan uitspoelen naar het 
grondwater. Ammoniak kan in water omgezet worden naar ammonium 
(NH

4
+). De mate waarin dat gebeurt is afhankelijk van de zuurgraad en de 

temperatuur van dat water. Er is een meerjarige studie gestart om te kijken 
naar de bronnen van ammonium en de normen. Er is veel discussie over de 
wenselijkheid van gebiedsgerichte normen voor ammonium. In sommige 
waterlichamen kunnen de RWZI’s een belangrijke bron voor ammonium 
vormen.22

• Belangrijke bronnen van de jaarlijkse belasting van het Nederlands 
oppervlaktewater met stikstof zijn uitspoeling uit landbouwgronden, 
atmosferische depositie op het Nederlands Continentaal Plat (NCP), afvoer 
uit rioolwaterzuiveringsinstallaties en atmosferische depositie op land.23 
Het Waddengebied zelf kent stikstofbronnen, maar het grootste deel van de 
stikstofbelasting is afkomstig van bronnen buiten Waddengebied.24

Alkylfenolen
• De nonylfenolen komen vooral in het oppervlaktewater terecht via 

lozingen van zeeschepen en via rioolwaterzuiveringsinstallaties, terwijl 
octylfenolen vrijkomen bij de vervaardiging van papierpulp, papier en 
karton.25

22  Waterschap Aa en Maas (2014) Invloed 
van RWZI’s op NH4 in het watersysteem - 
Periode 2008-2013.

23  http://www.emissieregistratie.nl

24  Waddenacademie (2020) Het 
Waddengebied en stikstofdepositie,  
https://www.waddenacademie.nl/fileadmin/
inhoud/pdf/04-bibliotheek/2020_04_Het_
Waddengebied_en_stikstofdepositie.pdf.

25  http://www.emissieregistratie.nl

https://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/04-bibliotheek/2020_04_Het_Waddengebied_en_stikstofdepositie.pdf
https://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/04-bibliotheek/2020_04_Het_Waddengebied_en_stikstofdepositie.pdf
https://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/04-bibliotheek/2020_04_Het_Waddengebied_en_stikstofdepositie.pdf
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Handelingsperspectieven

Beoogde maatregelen om alsnog de goede toestand in 2027 te bereiken en om 
achteruitgang te voorkomen (een altijd geldende verplichting), worden voor 
zover al gepland voor elk waterlichaam beschreven in de factsheet die ook de 
huidige toestand en eerder genomen maatregelen (periode t/m 2015 en periode 
2016-2021) beschrijft.26 Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een 
overzicht gemaakt van maatregelen om de concentraties terug te dringen met 
identificatie van de partijen die deze maatregelen zouden kunnen uitvoeren 
(Tabel 2). Volledig is dit overzicht niet, maar het laat zien dat het gaat om een 
uiteenlopend complex van maatregelen die binnen en buiten het Waddengebied 
moeten worden genomen.

Zoals dit overzicht illustreert hebben verschillende overheden een verschillend 
instrumentarium en verantwoordelijkheid. Waterbeheerders (RWS 
en waterschappen) zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening van 
lozingen op het water dat zij in beheer hebben. De provincie of gemeente 
is verantwoordelijk voor lozingen op het riool (=indirecte lozingen).27 
En het Rijk is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de toelating van 
bestrijdingsmiddelen. Na het inwerkingtreden van de nieuwe Omgevingswet 
(waarschijnlijk in 2023) krijgen decentrale overheden meer bestuurlijke 
afwegingsruimte voor het stellen van kwaliteitsnormen voor het milieu.28,29

Voor wat betreft normoverschrijdingen in de Waddenzee wordt door 
Rijkswaterstaat voor de periode 2022-2027 een beroep gedaan op artikel 
4.4 van de KRW voor fasering als gevolg van natuurlijke omstandigheden 
(zoals nalevering uit de bodem en grensoverschrijdende belasting), technische 
onhaalbaarheid (b.v. grondverwerving) en onevenredig hoge kosten.30 Het 
kan ook zijn dat de bronnen nog niet goed bekend zijn en daarmee de aanpak 
nog onduidelijk. Dit betekent dat alle maatregelen wel voor 2027 moeten zijn 
genomen, maar dat men verwacht dat de doorwerking van maatregelen langer 
zal duren en daarmee de doelen pas na 2027 bereikt zullen worden. Het is aan 
de Europese Commissie en mogelijk uiteindelijk aan het EU Hof van Justitie 
om te beoordelen of dit voldoet aan de eisen van de KRW.

Naast stoffen die in de monitoring zijn opgenomen worden waterbeheerders en 
drinkwaterbedrijven met enige regelmaat geconfronteerd met nieuwe of relatief 
onbekende stoffen, de zogenaamde opkomende stoffen, waarvan de eventuele 
schadelijke effecten voor mens en milieu niet goed bekend zijn of wel bekend 
waren maar nog geen onderwerp van normstelling vormen. Denk hierbij aan 
medicijnresten, drugs, poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), vlamvertragers 
en diergeneesmiddelen. Ook voor microplastics zijn nog geen KRW-normen 
geformuleerd. Anders dan de term ‘opkomende stoffen’ doet vermoeden kan 
het hierbij gaan om stoffen waarvan de (mogelijke) schadelijkheid al langere tijd 
(soms decennia) bekend is (bijv. PFAS, medicijnresten), maar die nog niet in 
het normstellingssysteem een plaats hebben gekregen. De landelijke werkgroep 
“Aanpak opkomende stoffen” vergaart informatie over de schadelijkheid en de 
bronnen en adviseert over een mogelijke aanpak rond reductie van deze stoffen.31

4

26  www.waterkwaliteitsportaal.nl 
(Rapportage / Factsheets / Factsheets 
Ontwerp SGBP 2022-2027)

27  Havekes H.J.M. & H.F.M.W. van 
Rijswick (2014) Nederlands waterrecht in 
Europese context, Europa Law Publishing, 
Groningen.

28  Freriks, A. et al. (2016) Zover het eigen 
instrument reikt. Universiteit Utrecht & 
Universiteit van Tilburg

29  Verschuuren, J. et al. (2019) 
Milieuproblemen in de landbouw: falend 
omgevingsrecht en mogelijke oplossingen, 
Vereniging voor Milieurecht, 2019-1.

30  www.waterkwaliteitsportaal.
nl (Factsheet_OW_80_Ministerie_
van_Infrastructuur_en_
Waterstaat_2021-03-11-03-47-14.pdf )

31  https://www.helpdeskwater.nl/
onderwerpen/emissiebeheer/aanpak-
opkomende-stoffen/
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Tabel 2. Voorgestelde maatregelen t.b.v. het terugdringen van verontreinigingen in het oppervlaktewater.32

Reductie emissies Maatregel Wie

Uit de landbouw Restricties in toelating en gebruik, zuiveren drainwater, minder 
gewasbeschermingsmiddelen, minder stikstofemissies, teelt/
mestvrije zones

Rijksoverheid
Landbouwsector
Waterschappen

Via atmosferische depositie Terugdringen van vooral PAKs (particuliere houtstook, verkeer), 
stikstof en kwik

Rijksoverheid

Uit rioolwaterzuiveringsinstallaties Verbetering rendement rioolwaterzuiveringsinstallaties Waterschappen

Naar drinkwater Extra maatregelen in drinkwaterbeschermingsgebieden Provincies

Uit scheepvaartcoating Terugdringen gebruik van koper, en mogelijk incidenteel irgarol 
en TBT

Rijksoverheid
Scheepvaartsector

Uit het riool Voorkomen van lekkage, foutaansluitingen en overstorten Gemeenten

Via nitraatuitspoeling naar het grondwater Tegengaan van pyrietoxidatie Rijksoverheid
Landbouwsector

Uit waterbodems Sanering waterbodems voor stoffen waarvan de externe be-
lasting reeds gereduceerd is

Waterschappen
Rijkswaterstaat

Via nieuwe belastingen Kritisch beoordelen van vergunningaanvragen en herziening 
vergunningen

Rijkswaterstaat Waterschappen

32  van Gaalen, F. et al. (2020). Nationale 
analyse waterkwaliteit. Onderdeel van de 
Delta-aanpak Waterkwaliteit, Den Haag: 
Planbureau voor de Leefomgeving.

Waterkwaliteit en klimaatverandering

Volgens onderzoekers van Deltares, RIVM en het KNMI werkt 
klimaatverandering door in de chemische en ecologische waterkwaliteit. 
Op basis van waarnemingen in droge en natte jaren wordt verwacht 
dat perioden met relatief weinig neerslag zullen leiden tot minder afvoer 
van nitraat (NO3) en andere verontreinigingen van land naar water. 
Door de lagere stroomsnelheid van dat water (en daarmee een langere 
verblijftijd) en de hogere temperatuur tijdens droogte zullen de planten 
bovendien meer van het resterende nitraat kunnen opnemen. Al met 
al zullen concentraties van nitraat en andere verontreinigende stoffen 
in het oppervlaktewater veel lager zijn in perioden met weinig neerslag 
dan wanneer er veel regen valt. De onderzoekers verwachten bovendien 
dat waterkwaliteit in meren en estuaria niet alleen wordt beïnvloed door 
veranderingen in neerslag, verblijftijd en temperatuur, maar ook door 
veranderingen in wind (van invloed op turbulentie van het water en lokale 
waterhoogte) en zeespiegelstijging (waardoor de afvoer van rivierwater 
naar zee minder wordt). 

Bron: Rozemeijer, J. et al. (2021) Climate 
variability effects on eutrophication of 
groundwater, lakes, rivers, and coastal 
waters in the Netherlands. Science of the 
Total Environment 771: 145366.
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