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Waterkwaliteit op de kaart

Komt het ooit nog goed in de delta ?

mr.drs. Peter C.G. Glas

Watergraaf Waterschap De Dommel
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• Landelijke tafels 

• Wat ligt er op tafel in Brabant en bij                    

De Dommel?

• Welke dilemma’s en vragen dienen zich aan?

Opbouw

PBL balans voor de leefomgeving 2016 

de waterkwaliteit 

verbetert, maar 

voldoet in 2027 in 

veel wateren niet 

aan de doelen
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PBL grondwaterkwaliteit

grondwater 

vooral regionale 

problemen
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Geneesmiddelen

• drie verschillende maatlatten 

uitgewerkt:

– concentratiebijdrage per 

lozingspunt 

– invloed benedenstroomse 

waterkwaliteit

– beïnvloeding drinkwaterbronnen 

• handelingsperspectief?

Mestfraude
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Opkomende stoffen

De discussie gaat door…
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Landelijke tafels

• KRW doelrealisatie en Delta-aanpak Waterkwaliteit en 

Zoetwater (DAWZ)

– nutriënten, zware metalen en gewasbescherming

– biologie en hydromorfologie

– doelrealisatie en natuurlijke omstandigheden

• 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn

– derogatie

– Delta Aanpak Agrarisch Waterbeheer (DAW) 

• Landelijke Hotspotanalyse medicijnresten

– ketenaanpak 

• opkomende stoffen: GenX en Pyrazol

Brabant en De Dommel:

Kader Richtlijn Water

Maasstroomgebied

• regionale bronnenanalyse 

– Joint Fact Finding met vertegenwoordigers 

landbouworganisaties

• 7 pilots, in gebiedsproces samen met alle betrokkenen 

achterhalen wat haalbaar en betaalbaar (DAWZ)
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Dommelaanpak KRW

• Kleinere zuiveringen in de bovenlopen al aangepakt 

(nutriënten), duidelijk effecten zichtbaar

• aanpak pieklozingen (zuurstof, ammonium) samen met 

gemeenten i.k.v. doelmatig waterbeheer (Kallisto #040)

– innovatieve maatregelen (oppervlaktewaterbeluchting  

effluentbeluchting) = mitigatie!

• DAW met partners in landbouw

• IMPAKT samenwerking met Vlaamse collega’s

Brabant en De Dommel: vervolg hotspotanalyse 

STOWA - Schone Maaswaterketen

• nadere regionale analyse t.b.v. handelingsperspectief: 

– vanuit waterkwaliteit redeneren; belang en functie 

watergang.

– praktijkproef 13 Maas partners; Poederkooldosering 

in Sliedrecht. 

– kostenbatenanalyse voor andere alternatieven voor 

aanpak hotspots (o.a. #013 en #040)
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Ketenaanpak 

medicijnen

Landelijk

• groene medicijnen

Samenwerking Brabantse waterschappen en provincie

• contact zorgpartijen “medicijn voor gezond water”

• inzameling niet gebruikte medicijnen

• röntgencontrastmiddelen - plaszakken

• Communicatie

• Initiatief pharmafilter Catharina Ziekenhuis

Dilemma’s en vragen (1)

• generiek (Rijks)beleid sluit niet aan op regionaal

instrumentarium (Rapport Bastmeijer et al.) 

bevoegheden vergunning en handhaving bij landbouwemissies en 

indirecte bedrijfsmatige lozingen

• toelatingsbeleid loopt achter op ontwikkelingen

industrie (REACH, bestrijdingsmiddelen, medicijnen)

• innovaties worden geremd door normstelling

(end-op-waste status) en fiscale regels (Vpb)
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Dilemma’s en vragen (2)

• dynamiek van nieuwe stoffen en inzichten versus 

doorlooptijd om maatregelen te nemen

• hoe moeten we effecten van stoffen bepalen, 

individueel, toxicologisch, bio-essays,                           

pre-screening?

• lange adem nodig: waterschappen investeren

honderden miljoenen per jaar (RWZI’s en 

watersysteeminrichting) maar voortgang nauwelijks

zichtbaar (“one out all out”)


