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Stofproblematiek

• vanuit het zee-overleg gezien

• nationaal perspectief

• vergunningperspectief (pilot Vergunningverlening)
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Zeeoverleg (OSPAR-HASEC)

• list of Chemical of Priority Action*

– Ca. 15 stoffen (Cd, Hg, PBDE, …)

– Emissiereductie via REACH, CLP, ZZS-beleid, Stockholm-protocol 
(VN)

• list of substances of possible concern (ca. 250 stoffen)**

• OSPAR-stoffen: nadruk op de PBT-criteria

* https://www.ospar.org/work-areas/hasec/chemicals/priority-action

** https://www.ospar.org/work-areas/hasec/chemicals/possible-concern
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Intermediate Assesment (www.ospar.org)
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Update stoffenlijst OSPAR

Dechlorane+

Brandvertragers

Conclusie:
Chemici moeten verantwoordelijker stoffen ontwerpen

Aldrin
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Nationaal niveau: opkomende stoffen

Problemen:
• overschrijden criteria om oppervlaktewater te 

onttrekken voor drinkwaterproductie.
• vergunningperikelen

pyrazool Chemelot, 
GENX Chemours, 
melamine Chemelot
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– Themagroep oppervlaktewater

– Themagroep grondwater

– Themagroep drinkwater-oppervlaktewater

– Big data analyses

Doel: 

aanknopingspunten om stofproblemen aan te 
pakken

Ministerie I&W: werkgroep opkomende stoffen
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• Analyse volgens Norman-methodiek

– Input alle waterkwaliteitsgegevens Waterschappen, RWS 
& drinkwaterbedrijven

– Milieudata stoffen

– Rapportage Deltares http://publications.deltares.nl/1230099_007.pdf

– Aanbeveling aandacht besteden aan:

• Biociden, brandvertragers, perfluorverbindingen, 
consumentenproducten, diergeneesmiddelen

Themagroep oppervlaktewater
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Biociden RWZI-effluenten 

9
30-1-2019

• 2 keer bemonsterd V24
• droog weer condities
• november 2017

Rapportages:
Baco adviesbureau juni ‘18
RWS document sept ‘18
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30% geanalyseerde  biocides in RWZI-effluenten

30-1-2019

CAS eenheid rapportage-

grens

Perc > RG Minimum 

concentratie

Maximum 

concentratie

Mediane 

concentratie*

d-l imoneen 5989-27-5 µg/l 0,01 - 0,05 100% < 0,01 0,071 0,037

N,N-diethyl-3-methylbenzamide 134-62-3 µg/l 100% 0,044 0,13 0,0965

triclosan 3380-34-5 µg/l 0,02 100% < 0,02 0,051 0,035

terbutrin 886-50-0 µg/l 0,002 92% < 0,002 0,02 0,008

thiabendazol 148-79-8 µg/l 83% 0,011 0,027 0,015

2-fenoxyethanol 122-99-6 µg/l 0,02 75% < 0,02 0,044 0,0295

iodocarb 55406-53-6 µg/l 0,025 33% < 0,025 0,11 0,00833

bromadiolon 28772-56-7 µg/l 0,01 - 0,05 17% < 0,01 0,1 0,00583

isoproturon 34123-59-6 µg/l 0,01 17% < 0,01 0,02 0,00167

piperonyl-butoxide 51-03-6 µg/l 0,01 17% < 0,01 0,01 0,00167

tolylfluanide 731-27-1 µg/l 0,002 17% < 0,002 0,66 0,000333

tetramethrin 7696-12-0 µg/l 0,005 8% < 0,005 0,005 0,000417

chloroxylenol 88-04-0 µg/l 0,02 8% < 0,02 0,035 0,00167

* mediaan berekend met de Volkert Bakker methode
** een aangetroffen middel hoeft niet altijd een biocide te zijn
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Perfluorverbindingen rwzi-effluenten (herfst 2017)

11
30-1-2019

CAS eenheid rapportage-

grens

Percentage 

> rap grens

Min  

concentratie

Max 

concentratie

Mediaan*

perfluorhexaanzuur 307-24-4 ng/l 100% 3,8 128 11

perfluoroctaansulfonaat 1763-23-1 ng/l 100% 1 37 7,55

perfluoroctaanzuur 335-67-1 ng/l 100% 4,1 20 12

perfluor-1-butaansulfonaat (L) 375-73-5 ng/l 1 92% < 1 38 8,5

perfluorheptaanzuur 375-85-9 ng/l 1 83% < 1 16 4,7

perfluor-1-hexaansulfonaat (L) 355-46-4 ng/l 1 75% < 1 38 2,65

perfluordecaanzuur 335-76-2 ng/l 1 62% < 1 3,1 0,417

perfluornonaanzuur 375-95-1 ng/l 1 25% < 1 2,9 0,25

perfluor-1-heptaansulfonaat (L) 375-92-8 ng/l 1 17% < 1 3,4 0,167

perfluorpentaanzuur 2706-90-3 ng/l 10 17% < 10 56 1,67

• specifiek GENX aangetroffen rwzi Eindhoven en Bath;
– let op: één ng/l is 0,000000001 gram/l !

• melamine in alle rwzi-effluenten (2-14; mediaan 4 ug/l)
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Opkomende stoffen aandachtspunten 2019

• Koelwater additieven – waaronder biociden

• Bronnen van perfluorverbindingen

• Consumentenproducten

• Gebruik resultaten screeningsanalyses in oppervlaktewater & 
effluenten (back tracing in plaats van stofje voor stofje)
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• Vergunningverlening is een belangrijk instrument 
voor het waterkwaliteitsbeheer.

• Vanwege beperkte capaciteit weinig prioriteit 
gegeven aan het actualiseren van de 
vergunningen.

− Geen harde wettelijke verplichting 

• Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit 
(2016).
– Actie Rijkswaterstaat: “de screening van 

vergunningen (actueel, volledig en adequaat)”

1

Pilot vergunningverlening
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• Selectie bedrijven door RWS regionale diensten

• Aanvulling met bedrijven DCMR-RWS uitvraag tweede tranche ZZS

– Grote en kleine bedrijven

– Oude en nieuwe vergunningen

– Spreiding aantal bedrijven per regio

• Opstellen projectplan

• Afstemming met bedrijfsleven (VEMW & VNCI)

• Intensieve discussie intern RWS over tijdsinzet RD’en voor dit werk

Préfase RWS pilot Vergunningverlening
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Bedrijvenlijst RWS Pilot
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Start en voortgang van het project

• Uitbesteding aan Ir-bureau WIBO & RH-DHV
• Bij de helft van de bedrijven is gestart met 

het bezien van de vergunning en een enkele 
is afgerond.

− De betrokken bedrijven werken prima mee
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Procedure Pilot Vergunningverlening 

• Concept feitenrapport vergunningdossier [(pot.) ZZS, opkomende 
stoffen, proces chemicaliën, toetsing aan BREF] door Ir-bureau

• Check door RWS Regionale Dienst en WVL

• Commentaar betreffende bedrijf concept feitenrapport

============knip==========

• Opstellen adviesrapport per bedrijf door Ir-bureau

• Overall rapport over de pilot met aanbevelingen

============knip ==========

• Al dan niet aanpassing vergunning 
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• tijdbeslag RWS voor overige 730 bedrijven

• algemene conclusies en aanbevelingen uit de pilot

– indirecte lozingen

– hulpstoffen i.r.t. ABM indeling

• ZZS inventarisatie naar water vaak kwalitatieve data

• planning bespreken adviesrapport in bestuurlijke tafel Opkomende 
stoffen (juni 2019)

Overall adviesrapport:
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• Heren en dames Chemici: ontwikkel en gebruik alleen niet-
persistente stoffen (geldt voor producten, maar ook lozingen)

• Pyrazool, GENX en melamine zijn slechts het topje van de 
toekomstige stoffen-ijsberg (analyse mogelijkheden worden beter)

• Pilot vergunningverlening => indirecte lozingen meer aandacht

Conclusies
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Bedrijvenlijst RWS Pilot


