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schone Maas…
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RIWA-Maas

European River Memorandum
Drinkwaterverenigingen uit de stroomgebieden van de Maas, Rijn, Donau, 
Elbe en Ruhr hebben samen een European River Memorandum opgesteld. Bij 
de verenigingen zijn circa 170 drinkwaterbedrijven aangesloten. Ze vertegen-
woordigen samen meer dan 115 miljoen consumenten van drinkwater in 17 
landen (Duitsland, Oostenrijk, België, Bosnië-Herzegovina, Frankrijk, Kroatië, 
Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Montenegro, Roemenië, Servië, Slowa-
kije, Slovenië, Zwitserland, de Tsjechische Republiek en Hongarije). 

Ze hebben een gezamenlijke strategie en visie voor de winning van drinkwater, 
die gebaseerd is op de beginselen van duurzaamheid en voorzorg/preventie. 
De ERM-streefwaarden zijn een uitwerking van die gezamenlijke visie. Rivier-
water waarvan de samenstelling beneden de streefwaarden blijft, maakt de 
bereiding van drinkwater met natuurlijke zuiveringsmethoden goed mogelijk.

http://www.riwa-maas.org/uploads/tx_deriwa/Memorandum_08.pdf

2.3 Beoordeling van de gemeten parameters

In 2017 hebben de leden van RIWA-Maas samen met Rijkswaterstaat in totaal 

96.382 metingen uitgevoerd aan 1.123 parameters. Van deze 1.123 parameters over-

schreden er 70 één of meer malen op minimaal één meetpunt de ERM-streefwaarde 

(zie bijlage 1). In totaal is 1.637 keer (1,7 procent) een overschrijding van de ERM- 

streefwaarde geconstateerd. 

De gemeten stoffen worden getoetst aan de ERM-streefwaarde, de norm uit het 

European River Memorandum. De ERM-streefwaarde wordt gebruikt om opkomende 

stoffen, die (nog) geen wettelijke norm in het kader van drinkwater wet- en regel-

geving hebben, te toetsen. Opkomende stoffen zijn verantwoordelijk voor bijna 70 

procent van de gemeten overschrijdingen van de ERM-streefwaarde in de Maas.

2.4 Monitoring en de Kaderrichtlijn Water

Om op tijd te kunnen anticiperen op onbekende verontreinigingen is in het ‘Pro-

tocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW’ een signaleringswaarde 

van 0,1 µg/L opgenomen voor nieuwe, opkomende stoffen. Deze signalerings-

waarde is aanzienlijk lager dan de wettelijke signaleringswaarden uit de Drink-

waterregeling (1 µg/L). Dat is om toenemende concentraties tijdig te kunnen 

signaleren. Uitgangspunt is het voorzorgsbeginsel. 

Als een parameter de signaleringswaarde van 0,1 µg/L voor nieuwe, opkomende 

stoffen in oppervlaktewater overschrijdt, vraagt dat een nadere risicobeoordeling 

voor de betreffende stof. Daarbij wordt nagegaan of - en in welke concentratie- 

een stof een risico vormt voor de drinkwatervoorziening en voor de doelen uit 

de Kaderrichtlijn Water (KRW). In dat laatste geval gaat het om de categorie 

‘water voor menselijke consumptie’. 

Vanuit het monitoringsprogramma van de KRW is in 2017 een risicobeoordeling 

gestart van stoffen waarvan de 90-percentielwaarde van de gemeten concentra-

ties boven de signaleringswaarde uitkwam. Daarbij is gebruik gemaakt van meet-

cijfers uit de periode 2013-2015. In 2018 zullen de uitkomsten van de toetsing en 

de risicobeoordeling gebruikt worden om de rivier- en gebiedsdossiers op te 

stellen, als aanloop naar de nieuwe Stroomgebiedsbeheerplannen (2022-2027). 

2.5 Inhoudelijke beschrijving van gemeten parameters

Ondanks alle regelgeving worden er in het Maaswater antropogene verontreinigin-

gen aangetroffen. Hier volgt een inhoudelijke beschrijving van de stoffen die door 

de drinkwaterbedrijven in 2017 boven de ERM-streefwaarden werden gemeten.

 Geneesmiddelen en  Industriële  Gewasbeschermings-
 hormoonverstorende verontreinigingen en middelen, biociden
 stoffen (EDC’s) consumentenproducten en hun metabolieten
Permanent 100% 3 (12,5%) 2 (8,3%) 0 (0%)
Structureel 50-99% 5 (21%) 5 (21%) 2 (14,3%)
Frequent 10-49% 7 (29%) 8 (33,3%) 2 (14,3%)
Incidenteel 0-9% 9 (37,5%) 9 (37,5%) 10 (71,4%)
Totaal  24 (100%) 24 (100%) 14  (100%)
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Wat kunnen we leren 
van de buren?

Nederland

Schone Maaswaterketen            
Structurele aanpak opkomende 

stoffen

Vlaanderen

Consultatie drinkwaterbedrijven bij 
lozingsvergunningen

Frankrijk

Invoering en handhaving 
totaalverbod glyfosfaat

Wallonië

Geoportaal lozingsvergunningen

Duitsland

4e zuiveringstrap
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Optimalisatie PACAS techniek

Deelprojecten:
o Atlas verontreinigingsbronnen
o Atlas activiteiten
o Atlas monitoring

Fasering:
o Voorbeeldgebieden
o Strategieën

Aspecten
o Industrie
o Huishoudens (incl. mkb)
o Buitenland

Ken je stroomgebied:
atlas voor een Schone Maas

Schoon water: 
hoe realiseren we dat?

Duurzame kool

Aanpak bij de bron

Samenhangend 
actieprogramma
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Ruimte om 
invulling te 
geven aan 

nieuwe ideeën 
en  

gesignaleerde 
knelpunten 

t.a.v. 
techniek, 

monitoring 
e.d.
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Vergroten van transparantie: Ken je stroomgebied

• Samenbrengen van informatie
• Inzicht in verontreinigingsbronnen
• Strategisch instrument omgevingsmanagement
• Aanscherpen waterkwaliteitsmonitoring
• Opsporen van verontreinigingsbronnen bij incidenten
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Hartelijk dank voor Uw aandacht!

Vragen of suggesties?

vanderploeg@riwa.org

mailto:vanderploeg@riwa.org

