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1 Inleiding 
De Werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen (AOS) 
onderzoekt het voorkomen en de schadelijkheid van 
onbekende stoffen in het water en doet voorstellen voor 
de aanpak hiervan. 
Werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen
De Werkgroep AOS gebruikt gegevens over de aanwezigheid, 
het gebruik en de toxiciteit om stofgroepen te selecteren 
die mogelijk een bedreiging vormen voor de waterkwaliteit. 
Voor de meest bedreigende stoffen gaat zij op zoek naar 
bronnen en adviseert over een mogelijke aanpak daarvan. 
Juist dit laatste – de aanpak – is een belangrijke drijfveer van 
de werkgroep. 

In de werkgroep zitten experts van het Ministerie I&W, 
waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, het RIVM en 
drinkwaterbedrijven aan tafel. De experts van de werkgroep 
verzamelen de kennis die nodig is om een stof of stofgroep 
aan te pakken en ontwikkelen een strategische aanpak voor 
deze stoffen. In deze aanpak komt kennis uit de praktijk 
en de wetenschap samen. Zo ontstaat meer inzicht in de 
risico’s van opkomende stoffen en wordt het beter mogelijk 
iets aan deze stoffen te doen.

Deze informatie is nodig om richtinggevend advies te geven 
over verder onderzoek of mogelijke maatregelen die de 
risico’s van deze stoffen verminderen. Waterbeheerders, 
drinkwaterbedrijven en het Ministerie van I&W kunnen dit 
advies omzetten in concrete acties om het water schoon te 
houden.

Het belang van goede prioritering
De werkgroep stelt zichzelf als doel om een belangrijke 
bijdrage te leveren aan schoon water door onderzoek uit 
te voeren naar stoffen die mogelijk een bedreiging vormen 
voor het Nederlands watersysteem. De focus ligt daarbij op 
stofgroepen waarvan nog geen normen of richtwaarden zijn 
vastgesteld. Het betreft veelal relatief nieuwe stoffen waar 
nog weinig van bekend is. De werkgroep zet zich met name 
in om kennishiaten vast te stellen en hiervoor onderzoek uit 
te voeren.

Wat het onderzoek complex maakt, is dat het aantal 
opkomende stoffen geen duidelijke afbakening kent. 
De industrie staat niet stil en er komen voortdurend veel 
nieuwe stoffen bij die mogelijk schadelijk zijn voor het 
milieu. Gelukkig wordt binnen Europees verband (REACH) 
gezorgd voor de registratie en autorisatie van veel stoffen, 
waardoor er inmiddels grote databases zijn met informatie 
over tal van stoffen. Dat brengt echter ook weer een nieuw 
probleem met zich mee: het is lastig om deze immense 
databases volledig door te spitten en zo alle mogelijke 
bedreigingen te onderzoeken. Selectiecriteria voor stoffen  
die een bedreiging vormen voor het water in Nederland, 
kunnen daarbij helpen. Echter, het is niet altijd duidelijk 
welke stoffen in het water terecht komen.

Oftewel, de werkgroep dient op slimme wijze te prioriteren 
welke stoffen en kennishiaten wel en niet hun aandacht 
behoeven. Maar dat is complex, omdat:
• Er erg veel stoffen zijn;
• Er steeds nieuwe stoffen bijkomen;
• Het niet direct helder is welke stoffen van belang zijn 

voor het Nederlandse watersysteem.

In dit adviesrapport licht de werkgroep toe hoe zij in de 
afgelopen jaren haar eigen prioritering heeft uitgevoerd 
en welke belangrijke lessen zij daaruit heeft getrokken. 
Dat doet zij aan de hand van het ‘afwegingskader voor 
opkomende stoffen’, waarin stap voor stap is toegelicht hoe 
een stof of stofgroep meer prioriteit krijgt. Dit kader wordt 
aangevuld met heldere voorbeelden uit de praktijk.
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Afwegingskader voor stoffen en stofgroepen
Het afwegingskader is schematisch weergegeven in figuur 1. 
Het afwegingskader bevat een drietal hoofdvragen, die weer 
zijn onderverdeeld in deelvragen. Met deze vragen bepaalt 
de werkgroep of een stof of stofgroep een bedreiging 
vormt voor het water in Nederland én in hoeverre er nog 
informatie mist om dit goed te kunnen bepalen. Hoe meer 
vragen positief beantwoord worden (= in de richting van 
mogelijke bedreiging) hoe hoger een stof zal scoren. 
Hoe meer nog onduidelijk is, hoe groter de opgave voor de 
werkgroep.

Het afwegingskader is bedoeld om het volgende in kaart te 
brengen:
• Is er een kans dat de stof voorkomt in het Nederlands 

watersysteem?
• Vormt de stof een risico voor mens of milieu?
• Als blijkt dat de stof een risico vormt, is er dan wat aan te 

doen? (lonkend handelingsperspectief )

Een stof die zeer waarschijnlijk schadelijk is, waarvan het 
voorkomen in het Nederlandse water is aangetoond en 
waarvoor een aanpak kan worden geformuleerd, krijgt een 
hoge prioritering. Voor deze stoffen kan beleid worden 
gemaakt. Dit gebeurt buiten de werkzaamheden van de 
werkgroep. 

Zijn er belangrijke verdenkingen, maar ook nog 
kennishiaten waardoor bovenstaande vragen niet goed 
beantwoord kunnen worden, dan dient de werkgroep 
eerst in te zetten op het invullen van deze kennishiaten. 
Deze groep stoffen (de stoffen die relatief hoog scoren, 
maar waar nog nader onderzoek nodig is) zijn de 
belangrijkste prioriteit van de werkgroep. Daarnaast helpt 
de werkgroep ook met het adviseren over de aanpak van 
aandachtvragende stofgroepen. 

De werkgroep heeft ter ondersteuning van te maken keuzes 
een eenvoudige rekentool ontwikkeld welke zij gebruikt om 
onderbouwd te kunnen prioriteren (zie bijlage 1).

Figuur 1: Afwegingskader

  
Komt de stof voor in ons water?

  

Is de stof schadelijk voor mens 
en milieu?

 

 
Welke aanpak is mogelijk?

Is er sprake van een landelijk probleem? Heeft de stof bekende risico’s voor 
mens en milieu?

Hoe wordt de stof verspreidt?

Vindt de stof zijn weg naar het water? Lijkt de stof op een schadelijke stof die 
wij al kennen?

Is het mogelijk om de stof te reguleren?

Welke aandacht krijgt de stof in 
bovenstrooms gebied?

Hoe lastig is de stof weer uit het water 
te zuiveren?

Is de stof makkelijk te verwijderen?
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2 Komt de stof voor 
in ons water?
Zoals gezegd is er een oneindige hoeveelheid verschillende 
stoffen in de wereld. Echter, lang niet al deze stoffen zijn 
interessant voor het Nederlands waterbeleid. 

Het probleem met opkomende en zorgwekkende stoffen 
is groot, maar het probleem is beter behapbaar als 
gefocust wordt op stoffen die er in het water van Nederland 
daadwerkelijk toe doen. Pas wanneer de stofgroep of stof 
in het Nederlandse water op grotere schaal voorkomt of 
kán voorkomen wordt het relevant de stofgroep nader te 
onderzoeken. Daarbij moet natuurlijk ook het effect van de 
stof op de drinkwatervoorziening of ecologische schade in 
ogenschouw te worden genomen. 

Er zijn ook redenen die ervoor zorgen dat stoffen van de 
agenda af kunnen. Van veel stoffen die zijn opgenomen in 
de REACH-database, is de kans bijvoorbeeld heel klein dat 
zij – kijkend naar het gebruik van de stof - ooit hun weg 
naar water zullen vinden. Sommige stoffen zullen door 
biologische afbraakprocessen of verdamping uit het water 
verdwijnen. Stoffen die incidenteel op een enkele locatie 
worden aangetroffen, vormen een minder groot risico 
op nationaal niveau. Voor deze stoffen zal eerst moeten 
worden bepaald of zij ook vaker en elders in Nederland 
opduiken. Het feit dat één fabriek een bepaalde lozing heeft 
gedaan, hoeft namelijk niet direct tot een ander beleid of 
aanpak te leiden (het leidt uiteraard wél tot het aanspreken 
van de betreffende lozer).

In de onderstaande kopjes, wordt de prioritering die 
hierboven al globaal is uitgelegd, nader toegelicht aan de 
hand van concrete voorbeelden. 

Is er sprake van een landelijk probleem?
Een manier waarop een stof de aandacht van de werkgroep 
kan trekken, is als er één of enkele gevallen zijn waarbij er 
op specifieke locaties een stof wordt gevonden die mogelijk 
schadelijk is voor het milieu. 

De belangrijkste vraag voor de werkgroep is in een dergelijk 
geval of de stof ook elders in Nederland voorkomt. Hiervoor 
kan bestaande data onderzocht worden of er kan een 
meetcampagne worden opgezet. Bij sterke vermoedens of 

bewijs dat de stof inderdaad op meerdere locaties en via 
verschillende bronnen in het water terecht komt, krijgt de 
stof een hogere prioriteit voor de werkgroep. Wordt de stof 
gevonden op locaties die een bedreiging vormen voor het 
drinkwater of heeft het (mogelijk) grote ecologische schade 
tot gevolg, zal de prioriteit voor onderzoek nog verder stijgen.

Melamine in de Maas

Bij het uitvoeren van metingen in de Maas stuitte 
RWS op de stof Melamine. Deze stof is wereldwijd 
bekend, omdat deze stof op grote schaal werd 
gebruikt in China als toevoeging aan melkpoeder 
maar schadelijk bleek te zijn voor de pasgeboren 
baby’s. De stof breekt in het milieu niet snel af, is 
zeer oplosbaar en daardoor niet eenvoudig te 
zuiveren. De metingen leidden uiteindelijk naar een 
fabriek, waarvan de lozing vervolgens is gesaneerd.
Gezien de mogelijke risico’s voor mens en milieu is 
middels een literatuurstudie naar het gebruik van 
Melamine en een meetcampagne bekeken of de stof 
ook elders voorkomt. De meetcampagne wees uit 
dat Melamine inderdaad vaker voorkomt en ook via 
de RWZI’s in het water terecht komt. Een beperkt 
aantal kleinere puntlozingen is daarbij geïdentifi-
ceerd. In overleg met de lozers worden deze 
bronnen aangepakt. Ook worden er maatregelen 
genomen tegen bamboe-Melamine houdende 
borden en bekers.
Tegelijkertijd met dit onderzoek heeft RIVM 
waterkwaliteitsnormen afgeleid. Deze normen 
bleken niet te worden overschreden, wat betekent 
dat er vooralsnog geen sprake is van een urgent 
milieu- of drinkwaterprobleem. 
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Vindt de stof zijn weg naar water?
De werkgroep is altijd op zoek naar nieuwe stoffen die 
eventueel een bedreiging kunnen vormen voor het water. 
Een belangrijke eerste vraag is of een stof in het water 
terecht kan komen en via welke route. Een bronnen-
onderzoek kan antwoord geven op die vraag. Bronnen-
onderzoek legt ook de link naar het bepalen van een aanpak 
van de stof. Per bron is immers relatief gemakkelijk te 
verkennen of deze bron geëlimineerd dan wel verkleind kan 
worden. 

Een andere manier om te bepalen of een stof in het 
Nederlands water voorkomt, is door screeningsdata van 
watermonsters verder te evalueren. De uitkomst van 
watermonsteranalyse is een grafiek met een verzameling 
pieken, waarbij iedere piek staat voor een andere stof. 
Door de pieken van het monster te analyseren is vast te 
stellen welke stoffen er in het monster voorkomen.

De werkgroep is een grootschalig onderzoek opgestart 
waarin door middel van big data analyse een grote 
hoeveelheid screeningsdata kan worden geanalyseerd. 
Met big data kunnen eventuele patronen in de data 
worden opgespoord. Als dezelfde pieken in veel monsters 
voorkomen, is het interessant om verder te onderzoeken 
welke specifieke stoffen er achter de pieken schuilgaan. 
Op deze manier is het mogelijk om nieuwe opkomende 
stoffen te vinden.

Welke aandacht krijgt de stof in bovenstrooms 
gebied? 
Nederland staat er niet alleen voor in het onderzoek naar 
de waterkwaliteit. Ook andere landen voeren onderzoek 
uit naar stoffen. De gegevens die deze landen verzamelen 
kunnen ingezet worden om nieuwe opkomende stoffen 
te signaleren en om te bepalen of een stof prioriteit moet 
krijgen of niet. Is er bovenstrooms aandacht voor een 
bepaalde stof, dan is er een grote kans dat deze stof ook 
voor het Nederlandse watersysteem van belang is. Contacten 
in het buitenland met onderzoeksinstituten en overheden 
geven de Werkgroep meer zicht op handelingsperspectieven 
voor de aanpak van deze stoffen. 

Pyrazool 

De drinkwaterbedrijven identificeerden pyrazool op 
basis van screeningsonderzoek na een alarmering 
van een biomonitor. In eerste instantie werd deze 
stof aangetroffen bij innamepunten van drinkwater-
bedrijven van de Maas. Deze pyrazool-lozing werd 
herleid tot een Nederlands bedrijf aan de Maas. 
Echter, tijdens het onderzoek bleek ook pyrazool 
aanwezig te zijn in de Rijn. Metingen van RWS bij de 
grensovergang wezen uit dat er ook een bron van 
pyrazool in Duitsland moest liggen. Via internatio-
nale beleidscontacten is de regionale overheid 
geïnformeerd en werden aan het lozende Duitse 
bedrijf strengere lozingseisen opgelegd.

Trifluoracetaat (TFA)

TFA is een zeer persistente en mobiele stof met 
diverse bronnen. Een Duits drinkwaterbedrijf langs 
een zijtak van de Rijn bleek sterk te worden 
beïnvloed door een industriële lozing boven-
strooms. Deze lozing was van dusdanig grote 
omvang dat ook verhoogde concentraties van TFA 
werden aangetroffen bij de Nederlandse grensover-
gang bij Lobith en de benedenstroomse drinkwater-
bedrijven. Deze puntlozing werd aangepakt en het 
RIVM leidde een indicatieve richtwaarde af voor 
drinkwater. De TFA concentraties zijn door aanpak 
van de puntlozing aanmerkelijk gedaald. Wel blijft 
TFA nu onder de aandacht omdat ook andere 
bronnen van TFA in de toekomst een probleem 
kunnen vormen.

Van PFAS-bronnenonderzoek naar aanpak 

Ook de bouw heeft tegenwoordig veel last van de problematiek 
rondom PFAS. Deze stoffen komen steeds vaker - bijna overal - voor 
in het milieu. Het betreft een grote groep chemische stoffen met 
vergelijkbare eigenschappen. Van een groot aantal PFAS is vastge-
steld dat zij zeer schadelijk zijn voor mens en milieu (o.a. GenX, 
PFOA en PFOS).
Toen duidelijk werd dat schadelijke PFAS niet alleen via grote 
individuele lozers in het water terechtkomt, maar overal kan 
worden aangetroffen, is de werkgroep gestart met een bronnenon-
derzoek. Met een literatuuronderzoek is eerst een inventarisatie 
gemaakt van mogelijke bronnen van PFAS die een route naar het 
oppervlaktewater hebben. Vervolgens zijn bij bedrijven monsters 
genomen, door slim aan te sluiten bij bestaande handhavingsmeet-
campagnes van RWS en de waterschappen, om de resultaten verder 
te staven. 
Uit het onderzoek kwamen o.a. de volgende bronnen naar voren:
• Blusmiddelen brandweer - inmiddels is met de brandweer 

afgesproken dat zij voor oefeningen overgaan op het gebruik van 
PFAS-vrije blusmiddelen.

• Papierindustrie - in overleg met de industrie wordt nu gekeken 
waar gebruik en emissie van PFAS kan worden beperkt.

• Afvalwater
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Conclusie 

Er zijn verschillende manieren om vast te stellen of 
een stof een probleem is voor het watersysteem van 
Nederland. 
• Wordt een zorgwekkende stof lokaal gevonden, dan 

dient te worden afgewogen of gemeten of de stof 
logischerwijs ook elders voorkomt in Nederland. 

• Wordt de stof op meerdere locaties of via diffuse 
lozingen in het water gevonden, dan kan een 
bronnenonderzoek meer inzicht geven in hoe de stof 
in het water terechtkomt.

• Met gerichte meetcampagnes kan onderzocht worden 
of een stof die op een andere manier op de radar 
is gekomen, in het Nederlands oppervlaktewater 
aanwezig is.

NORMAN-analyse  

Het Europese NORMAN- netwerk heeft een systeem 
ontwikkeld om erachter te komen welke informatie 
over opkomende stoffen ontbreekt. Uit een 
uitgebreide analyse van de Nederlandse meetgege-
vens met de NORMAN-systematiek bleek dat er nog 
weinig bekend was over de aanwezigheid van 
biociden in Nederlands oppervlaktewater. 
Biociden zijn stoffen die worden gebruikt om 
schadelijke of ongewenste organismen te bestrij-
den. Als ze in het water zitten, kunnen ze schadelijk 
zijn voor mens en milieu. Daarom het is belangrijk 
om te weten of deze biociden in het oppervlaktewa-
ter te vinden zijn en in welke mate. Door monsters 
te nemen bij een aantal rioolwaterzuiveringen, is dit 
beter in kaart gebracht. Uit het onderzoek bleek dat 
een enkele biocide de normwaarden overschreed. 
Het onderzoek naar biociden wordt voortgezet in 
het project Ketenverkenner binnen de Kennisimpuls 
Waterkwaliteit. 
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3 Is de stof schadelijk 
voor mens en milieu?
Niet alle stoffen die in het water worden geloosd, zijn 
daadwerkelijk slecht voor mens en milieu. Helaas zijn er 
ontzettend veel stoffen waarvan de schadelijkheid nog niet 
is vastgesteld en waarover nog veel onbekend is. 

Dit is juist ook het geval bij de opkomende stoffen. 
Er zijn vaak te weinig experimentele gegevens over de 
schadelijkheid om een waterkwaliteitsnorm af te kunnen 
leiden. Het is niet mogelijk om voor al deze stoffen zeker te 
stellen hoe schadelijk zij precies zijn. Om die reden probeert 
de werkgroep haar focus te leggen op díe stoffen waar de 
kans het grootst is dat zij gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

De werkgroep maakt daarvoor slim gebruik van hetgeen zij 
al wel weet en gebruikt deze informatie om in te schatten 
welke opkomende stoffen met meer urgentie moeten 
worden onderzocht dan andere. Zo kan er worden gekeken 
naar stofeigenschappen van stoffen waarvan al bekend 
is dat deze gevaarlijk zijn. Stoffen met een vergelijkbare 
chemische structuur hebben een grotere kans om zelf 
ook schadelijk te zijn. Daarnaast zijn er stofgroepen 
die op basis van een bepaalde eigenschappen hoger op 
de prioriteitenlijst komen te staan. Denk aan de slecht 
afbreekbare en in water oplosbare stoffen. Alhoewel het 
risico van de stof dan nog niet kan worden aangetoond, is 
bijvoorbeeld wel al duidelijk dat de stof lastig te zuiveren is.  

Is de stof een mogelijk risico voor mens of milieu?
Er zijn verschillende redenen die ervoor kunnen zorgen 
dat een stof op de radar van de werkgroep komt te staan. 
Sommige eigenschappen kunnen ertoe leiden dat een stof 
hoger op de prioriteitenlijst van de werkgroep komt te 
staan. Is een stof bijvoorbeeld sterk bioaccumulerend (de 
stof hoopt dan op in organismen) of zijn er in de structuur 
van de stof bepaalde eigenschappen te vinden die wijzen op 
schadelijkheid? 

De werkgroep gebruikt Europese en landelijke data-
bestanden (REACH, NORMAN-analyse, stoffenlijst RIVM) om 
te bepalen of een nieuwe stof wat betreft werking of chemie 
bij een groep mogelijk schadelijke stoffen hoort.  

Dan valt vaak al meer te zeggen over de eventuele 
schadelijkheid van de stof.

Lijkt de stof op een zorgwekkende stof die we al in 
beeld hebben?
Nederland houdt een lijst bij van Zeer Zorgwekkende 
Stoffen (ZZS), een verzamelnaam voor stoffen met 
schadelijke eigenschappen voor mens en milieu. ZZS zijn 
kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting 
of stoffen die slecht afbreekbaar zijn en zich ophopen in de 
voedselketen. 

De ZZS similarity tool van het RIVM is een computer-
programma dat nieuwe stoffen, waarvan de schadelijkheid 
nog niet bekend is, vergelijkt met bekende ZZS. Zo kan men 
kijken of er overeenkomsten zijn in de molecuulstructuur 
van de stoffen en of dezelfde schadelijke elementen erin 
voorkomen. In dat geval is er een kans dat de nieuwe 
stof ook schadelijk is. Een voorbeeld is “dapson”, dat in 
watermonsters is gevonden. Het is een antibioticum dat 
erg lijkt op de kankerverwekkende stof “4,4’-thiodianiline”. 
Als zo’n stof wordt gevonden, is het de moeite waard om 
specifiek naar die stof te kijken.

SH2N NH2

dapson

4,4’-thiodianiline

O

O

SH2N NH2
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De ZZS-similarity tool is een screeningsinstrument en 
de uitkomst is een signaal om meer informatie over een 
stof te verzamelen. Een stof die binnen de tool wordt 
herkend is niet per definitie een ZZS. Kleine verschillen in 
molecuulstructuur kunnen er namelijk voor zorgen dat 
stoffen juist heel verschillend werken. 

Hoe lastig is de stof weer uit het water te zuiveren?  
Een stof kan, naast bovengenoemde eigenschappen, ook 
andere eigenschappen hebben die zorgelijk zijn. Zo zijn 
sommige stoffen slecht afbreekbaar en zeer goed oplosbaar. 
Deze stoffen zijn ook bij beperkte toxiciteit een probleem 
voor mens of milieu, omdat ze niet of heel moeilijk uit 
het water te zuiveren zijn. Als ze eenmaal in het water 
zitten, kom je er moeilijk weer vanaf. Deze stoffen vormen 
gezamenlijk een grote stoffengroep, die wij PM(T)-stoffen 
noemen. Het betreft Persistente Mobiele stoffen, die 
mogelijk Toxisch zijn. PFAS zijn een voorbeeld van PMT-
stoffen.

De werkgroep voert momenteel een grootschalig onderzoek 
uit om deze stoffen goed in kaart te brengen. Basis voor 
dit onderzoek is een database van 66.000 stoffen. In eerste 
instantie zijn op basis van internationale discussies 
voorlopige grenswaarden bepaald als mogelijke maat voor 
persistentie en mobiliteit. Naast een groep PM-stoffen, 
leidde dit ook tot een groep zeer persistente en zeer mobiele 
stoffen (vPvM-stoffen). Momenteel wordt de lijst aangevuld 
met toxiciteitsgegevens, waarna de Werkgroep over gaat 
tot het prioriteren en analyseren van de deze stoffen met 
behulp van het afwegingskader. Het doel is om uiteindelijk 
te komen tot een pragmatische aanpak van slim gekozen 
clusters van stoffen en van de PMT stofgroep als geheel.

Conclusie 

De eigenschappen van een stof zijn erg belangrijk om 
vast te stellen of de stof mogelijk een probleem vormt. 
Niet alleen eigenschappen die wat zeggen over humane 
toxiciteit of ecotoxiciteit zijn daarbij van belang. 
Ook andere eigenschappen, zoals bio-accumulatie, 
persistentie en mobiliteit zijn van belang. Om voor 
nieuwe stoffen snel wat te kunnen zeggen over de 
schadelijkheid, kan de stof vergeleken worden met 
schadelijke stoffen die we al goed in beeld hebben. 

Alkylfosfaatesters

Deze stofgroep volgde uit een NORMAN-analyse 
(Europese beoordelingsmethodiek). De stoffen 
worden gebruikt als vervangers van de zeer 
schadelijke broomhoudende brandvertragers. 
De Werkgroep is een onderzoek gestart naar deze 
stofgroep. Er is een eerste overzicht gemaakt van 
meetgegevens en beschikbare normen, maar dit gaf 
onvoldoende antwoord op de vraag of de werk-
groep verder moet gaan met deze stofgroep. 
De Werkgroep raadpleegt nu nog een aantal 
databases met meetgegevens en verzamelt 
aanvullende informatie over ecologische effecten. 
Ook wordt gekeken naar de acties die in diverse 
(inter)nationale stoffenkaders lopen. Op basis 
daarvan zal worden besloten of de werkgroep 
verder gaat met deze stofgroep en zo ja, welke 
acties zullen worden ingezet.
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4 Is de stof of het 
probleem aan te 
pakken? 
Niet voor alle stoffen die in het water belanden, zijn 
handelingsperspectieven even gemakkelijk. Soms is het 
belang van de stof te groot, waardoor het lastig is om het 
gebruik te verminderen (denk bijvoorbeeld aan medicijnen). 
Ook is niet altijd vast te stellen via welke bronnen een stof 
in het water terechtkomt of hoe een stof verwijderd kan 
worden. 

De werkgroep voert pragmatisch onderzoek uit, juist om 
daarna een aanpak te kunnen formuleren. Dat betekent dat 
het handig kan zijn om te prioriteren op stoffen waar een 
handelingsperspectief voorhanden is. 

Handelingsperspectieven zijn grofweg te verdelen in twee 
groepen: 
• Preventieve aanpak, waarbij de stof minder in het water 

terechtkomt;
• Correctieve aanpak, waarbij de stof uit het water wordt 

verwijderd.

De preventieve aanpak focust zich dus met name op de 
aanpak van een bron. De correctieve aanpak richt zich op 
het verwijderen van de stof uit het water. Voor stoffen die 
niet eenvoudig uit het water kunnen worden verwijderd 
kan de aanpak zich richten op het zoveel mogelijk beperken 
van de verspreiding en blootstelling. De werkgroep kan 
adviseren wat de slimste en meest effectieve aanpak is voor 
een stof(groep). 

Overigens is het zeker niet zo dat een stof persé geen 
aandacht krijgt als het handelingsperspectief lastig is. 
Als het probleem ernstig genoeg is, krijgt het wel degelijk 
aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de problematiek rondom 
PFAS, die overal in de bodem, bagger en het water gevonden 
worden en waar nog geen oplossing voor is gevonden. 
Er wordt binnen Europa samengewerkt om de productie en 

het gebruik van de hele PFAS-groep via een restrictie aan te 
pakken.

Is de bron aan te pakken? 
Hoe een stof in het water terechtkomt bepaalt voor 
een groot deel welke handelingsperspectieven een 
probleemstof heeft. Eerder kwam al het bronnenonderzoek 
aan bod. Met dit onderzoek is niet alleen te bepalen óf een 
stof de weg naar het water vindt, maar ook hóe. Dit laatste is 
met name interessant voor het formuleren van een aanpak 
of handelingsperspectief. 

Komt een stof in het water via enkele puntbronnen? 
Dan kan een gesprek met de lozer soms al voldoende 
zijn. Dit zie je onder andere terug in het onderzoek naar 
Melamine en in het PFAS bronnenonderzoek, waar nu met 
de papierindustrie wordt overlegd hoe het gebruik van PFAS 
verminderd kan worden.

Is de bron diffuus, dan moet onderzocht worden of 
het gebruik beperkt kan worden. Bijvoorbeeld middels 
regelgeving, voorlichting of (Europees) beleid. In onderzoek 
kan extra aandacht worden besteed aan bemonstering 
van RWZI’s in gebieden met weinig bedrijvigheid. Als ook 
hier een stof wordt aangetroffen is dit een indicatie 
voor diffuus gebruik en lozing door huishoudens. 
Dit is belangrijke input voor het vaststellen van een 
mogelijk handelingsperspectief. Een voorbeeld van 
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een handelingsperspectief voor diffuse bronnen is de 
ketenaanpak die voor medicijnresten wordt gebruikt. 

Wanneer bronaanpak, zuivering of een ketenaanpak niet 
mogelijk is, maar de stof wel degelijk een risico vormt, 
kan er nog gekeken worden naar het voorkomen van de 
verspreiding van en blootstelling aan de stof.  

Is het mogelijk om de stof te reguleren?
Als er voldoende informatie is over de effecten van een stof, 
kan een waterkwaliteitsnorm worden afgeleid. Normstelling 
gebeurt in een apart traject buiten de werkgroep om, maar 
de werkgroep geeft wel advies aan het ministerie. 

In het voorgaande hoofdstuk werd al ingegaan op het 
al dan niet kunnen zuiveren van stoffen. Indien de bron 
van een stof niet goed aangepakt kan worden, kan ook 
gekeken worden naar de correctieve aanpak van een stof. 
Kan een stof gezuiverd worden, dan kan in overleg met 
de waterbeheerder en industrie gekeken worden, hoe er 
zo goed mogelijk ingezet kan worden op deze zuivering. 
Bijvoorbeeld door het stimuleren van innovatie. 

Conclusie

De onderzoeken die de werkgroep uitvoert, hebben 
uiteindelijk allemaal als doel om het probleem van 
opkomende stoffen aan te pakken. Daarom kan 
het verstandig zijn om aan de voorkant al te kijken 
naar het handelingsperspectief. Is er eigenlijk geen 
aanpak mogelijk? Dan is het wellicht slimmer om als 
werkgroep op andere stoffen in te zetten. Stoffen kunnen 
aangepakt worden door de bron aan te pakken, de 
gehele keten aan te spreken of door de stof te zuiveren. 
Wanneer er voldoende informatie beschikbaar is, kan 
eventueel een norm afgeleid worden als daar vanuit de 
praktijk behoefte aan is. Het ministerie is uiteindelijk 
verantwoordelijk voor het vaststellen van normen. 

Gebruik van additieven in koelwater 
terugdringen

Veel bedrijven gebruiken koelwater voor het koelen van hun 
processtromen. Aan dit koelwater worden continue stoffen 
(koelwateradditieven) toegevoegd om het systeem te onderhou-
den. Deze chemicaliën remmen corrosie, binden kalk en houden 
bacteriële groei binnen de perken. Bedrijven lozen het koelwater 
vaak ongezuiverd op het oppervlaktewater, waardoor de koelwa-
teradditieven ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht komen. 
Om die reden heeft de werkgroep onderzoek uitgevoerd naar het 
gebruik en het soort additieven. Er zijn twaalf representatieve 
bedrijven onderzocht. De meeste additieven zijn niet heel toxisch, 
maar wel slecht afbreekbaar. Met name de omvang is groot; het 
gaat om honderden tonnen per jaar. Uit het onderzoek bleek dat 
een aantal additieven goed kan worden vervangen voor chemicalië-
narme technieken, waarmee het totale gebruik van additieven flink 
kan worden teruggedrongen. 
Op basis van het onderzoek zijn bestuurlijke afspraken gemaakt 
tussen overheden en het bedrijfsleven om het gebruik van additie-
ven te verminderen en chemicaliënarme technieken te stimuleren.

2,4-dinitrofenol

Bij de eerder genoemde NORMAN-analyse kwam 
2,4-dinitrofenol naar voren als een probleemstof. 
Deze stof had een lage indicatieve waterkwaliteits-
norm, waarvan de onderbouwing niet bekend was. 
Op initiatief van de werkgroep heeft het ministerie 
opdracht gegeven om de waterkwaliteitsnorm te 
herzien. Hiervoor zijn de ecotoxiciteitsgegevens 
voor deze stof verzameld en zijn indicatieve 
waterkwaliteitsnormen afgeleid. Dit leidde tot een 
100 maal hogere norm. Inmiddels heeft het 
ministerie de nieuwe norm vastgesteld. Omdat de 
norm nergens wordt overschreden, is bepaald dat 
de stof verder geen prioriteit heeft. Is de stof 
gemakkelijk te verwijderen?
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Bijlage 1
Afwegingskader om te besluiten tot 
vervolgactie door Werkgroep Aanpak 
Opkomende stoffen 

Inleiding
Opkomende stoffen in oppervlaktewater komen met 
zekere regelmaat naar voren. Binnen de Werkgroep Aanpak 
Opkomende Stoffen kunnen deze speciale aandacht krijgen. 
Echter, initiatieven voor een nieuwe stof kunnen niet 
altijd worden uitgevoerd. Dat kan komen door beperkte 
capaciteit/middelen. Er is behoefte aan een afwegingskader 
of er al dan niet nader onderzoek en/of beleidsmatig 
gerichte initiatieven gewenst zijn. 

Opbouw en werking afwegingskader
Dit afwegingskader is opgebouwd aan de hand van een serie 
vragen die zijn onderverdeeld in 3 onderwerpen:
• Aanwezigheid: Komt de stof al voor in Nederlands 

grond-, oppervlakte- en/of drinkwater?
• Schadelijkheid: Zijn er (vermeende) effecten op milieu, 

ecologie en gezondheid?
• Aanpak: In hoeverre is er een handelingsperspectief 

voorhanden? 

Ieder onderwerp bestaat uit meerdere vragen die worden 
beantwoord met ‘Ja’, ‘Nee’ of ‘Onbekend’. Naar aanleiding 
van de antwoorden wordt per onderwerp een tussen-
conclusie getrokken. Er zijn grofweg twee redenen op basis 
waarvan tussenconclusies kunnen worden getrokken:

Te vaak “JA” Neigt richting het formuleren van een 
aanpak voor de stof

Te vaak “Onbekend” Neigt richting het uitvoeren van meer 
onderzoek

Na het invullen van het afwegingskader en het formuleren 
van de tussenconclusies, trekt men de conclusie of 
de nieuwe opkomende stof prioritair is en of de stof 
“beleidsrijp” is of dat er eerst andere stappen door de 
werkgroep genomen moeten worden. Op basis van de 
conclusies kan bijvoorbeeld ook een nieuw onderzoek 
worden ingezet. 

Het antwoorden en interpreteren gaat op basis van 
expertkennis. Het is voor de objectiviteit verstandig 
dat tenminste twee deskundigen samen de vragen 
beantwoorden. Het afwegingskader is nadrukkelijk bedoeld 
om te discussiëren. Het gezamenlijk proces om tot de 
conclusies te komen biedt deskundigen het inzicht of een 
stof prioriteit verdient en waar extra aandacht aan moet 
worden besteed. Daarbij kan worden gedacht aan aanpak bij 
de bron of product, of nader uitzoekwerk.

Vragen
1 Aanwezigheid

Komt de stof al voor in Nederlands grond-, oppervlakte- en/
of drinkwater?
• Is bekend/ waarschijnlijk dat de stof al in NL 

oppervlaktewater zit?
• Komt de stof voor in het buitenland (en kan het NL 

bereiken)?
• Komt de stof voor in mariene organismen? (= indicatie 

van brede verspreiding)
• Komt de stof voor in drinkwaterbronnen in 

concentraties > 0,1 ug/L?
• Is de stof aangetroffen in drinkwater?

Tot welke conclusie leiden de antwoorden?

2  Schadelijkheid

Zijn er (vermeende) effecten op milieu, ecologie en 
gezondheid?
• Is de stof (p) ZZS?
• Is de stof PMT/ vPvM?
• Heeft de stof een lage ecotoxicologische risicogrens?
• Lijkt de stof op een bekend probleemstof?

Tot welke conclusie leiden de antwoorden?

3  Aanpak

In hoeverre is er een handelingsperspectief voorhanden?
• Is er kennis over bronnen en emissies in Nederland?
• Is bronaanpak mogelijk? (Let op: diffuse bronaanpak is 

vaak lastig)
• Is de stof goed verwijderbaar in drinkwaterzuivering?
• Lopen er voor de stof al acties in nationale of 

internationale stoffen/beleidskaders?

Tot welke conclusie leiden de antwoorden?
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Voorbeeldtabel
In de navolgende tabel komen de vragen van deze notitie 
terug en worden deze beantwoord voor twee voorbeeld-
stoffen. Deze tabel is bedoeld ter illustratie van dit 
afwegings kader en geeft meer inzicht in de werking van 
de tool. 

 Gen X
JA NEE N.B. Opmerking

Aanwezigheid

Voorkomen in het oppervlaktewater en drinkwater?

Is bekend of waarschijnlijk dat de stof al in NL 
oppervlaktewater zit?

X

Komt de stof voor in het buitenland (en kan NL bereiken)? X

Komt de stof voor in mariene organismen (indicatie van brede 
verspreiding)?

X

Komt de stof voor in drinkwaterbronnen in concentraties 
>0,1 ug/L?

X
Niet > 0,1 ug/ L, maar wel in lagere 
concentraties.

Is de stof aangetroffen in drinkwater? X

Tussenconclusie:
We weten dat de stof in NL oppervlaktewater voorkomt en ook 
in drinkwaterbronnen gevonden is. 

Schadelijkheid

Zijn er (vermeende) effecten op milieu, ecologie en gezondheid?

Is de stof (p) ZZS? X

Is de stof PMT/ vPvM? X

Heeft de stof een lage ecotoxicologische risicogrens?
X

Relatief lage effecten op dieren en 
planten in het water, wel schadelijk 
via de voedselketen.

Lijkt de stof op een bekende probleemstof? X

Tussenconclusie: 
De stof heeft gezondheidskundige gevaarseigenschappen en 
hoort bij een groep probleemstoffen (PFAS). 

Aanpak

In hoeverre is er een handelingsperspectief voorhanden?

Is er kennis over bronnen en emissies in Nederland? X De stof wordt vooral in omgeving 
Dordrecht gevonden; duidelijk 
verband met productie- of 
afvalwaterlocaties.

Is bronaanpak mogelijk? X Met actief kool is dit mogelijk, wel 
kostbaar.

Is de stof goed verwijderbaar in drinkwaterzuivering? X

Lopen er voor de stof al acties in nationale of internationale 
stoffen/beleidskaders?

X PFAS internationale aanpak

Tussenconclusie: 
Er is behoorlijk ontwikkelde kennis over bronnen en emissies, 
eenmaal in het water kan de stof slecht worden verwijderd. 
Internationale maatregelen gaat nog enkele jaren duren.  

Eindconclusie:
De belangrijkste puntlozing van GenX is aangepakt. Resterende 
emissies vragen aanpak van kleinere punt bronnen. Er is 
Nederlands beleid op aanpak van de gehele groep van PFAS, 
waar deze stof onderdeel van uitmaakt. Specifiek voor GenX is 
er geen aanvullende actie nodig. 
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 Bromaat

JA NEE N.B. Opmerking

Aanwezigheid

Voorkomen in het oppervlaktewater en drinkwater?

Is bekend of waarschijnlijk dat de stof al in NL 
oppervlaktewater zit?

X

Komt de stof voor in het buitenland (en kan NL bereiken)? X

Komt de stof voor in mariene organismen (indicatie van brede 
verspreiding)?

X

Komt de stof voor in drinkwaterbronnen in concentraties >0,1 
ug/L?

X

Is de stof aangetroffen in drinkwater? X

Tussenconclusie:
We weten dat de stof wijdverbreid in NL oppervlaktewater 
voorkomt en ook in drinkwaterbronnen gevonden is.

Schadelijkheid

Zijn er (vermeende) effecten op milieu, ecologie en gezondheid?

Is de stof (p) ZZS?

X

Bromaat niet zelf, maar kalium-
bromaat en nikkelbromaat wel. 
RIVM adviseert bromaat te 
behandelen als ZZS. 

Is de stof PMT/ vPvM?
X

Stof is anorganisch dus PMT is niet 
van toepassing, echter wel mobiele 
en persistente eigenschappen.

Heeft de stof een lage ecotoxicologische risicogrens?
X

Deze grens is hoger dan de 
kwaliteitseis voor drinkwater. 

Lijkt de stof op een bekend probleemstof? X

Tussenconclusie: 
De stof heeft gezondheidskundige gevaarseigenschappen en is 
mobiel/ lastig te verwijderen. De stof kent dus risico’s voor 
mens en milieu.

Aanpak

In hoeverre is er een handelingsperspectief voorhanden?

Is er kennis over bronnen en emissies in Nederland? X

Is bronaanpak mogelijk? X Ingewikkeld: bromaat ontstaat bij 
aanpak microverontreinigingen, 
alternatieve technieken zijn duurder 
en mogelijk al gepasseerd station 
voor diverse waterschappen. 

Is de stof goed verwijderbaar in drinkwaterzuivering? X

Lopen er voor de stof al acties in nationale of internationale 
stoffen/beleidskaders?

X

Tussenconclusie: 
Er is onvoldoende kennis over bronnen en emissies, eenmaal in 
het water kan de stof slecht worden verwijderd. Er ligt een 
ingewikkelde kwestie vanwege tegenstrijdige belangen van ZZS 
beleid versus aanpak microverontreinigingen. Oftewel: het is 
lastig een aanpak te formuleren voor deze stof.

Eindconclusie:
Alhoewel een aanpak lastig te formuleren is, zijn de negatieve 
effecten op mens en milieu dusdanig én komt de stof al veel 
voor in het NL’s water, dat de stof hoge prioriteit dient te 
krijgen. 
Onderzoek dient in te zetten op verbreden van kennis rondom 
bronnen en emissies, zodat het handelings perspectief voor 
deze stof kan worden vergroot. 
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