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1. Aanleiding 
 

We gebruiken steeds meer geneesmiddelen. Een deel wordt in het lichaam opgenomen, maar een 

groot deel komt in toenemende mate via de ontlasting en urine in het riool-, oppervlakte- en 

grondwater terecht. Maatschappelijk groeit dan ook de aandacht voor medicijnen in ons 

(drink)water. In de media komen steeds meer berichten over vervuiling of aanpalende thema's als 

antibioticaresistentie of hormoon verstorende stoffen. Natuurorganisaties waarschuwen voor de 

verstoring van ons ecosysteem. En politiek groeit de roep om de belasting van ons water met 

geneesmiddelen en andere microverontreinigingen terug te dringen.  

Drinkwaterbedrijf Vitens en waterschap Vallei en Veluwe willen zich proactief opstellen binnen deze 

discussie en regionaal aan de slag gaan. Zij hebben de uitdrukkelijke wens om een voorbeeldrol te 

pakken binnen het thema ‘medicijnresten’ om richting het veld te laten zien dat samenwerking in de 

keten mogelijk is. Doordat de opgedane inzichten het probleem concreter maken, oplossingen 

realistischer en preciezer zijn en de kansen voor samenwerking op meerdere vlakken zichtbaar 

worden. De partijen willen werken aan een succesvolle regionale aanpak en aansluiten bij de 

landelijke aanpak om zo beide initiatieven te versterken.  

In de periode van juli 2015 tot februari 2016 hebben zij daarom met p2 een verkenning uitgevoerd 

naar de mogelijke rol van beide partijen in de opgave. Naast het voeren van interviews met spelers in 

het domein ‘medicijnresten en (drink)water’ is inhoudelijke input verzameld en een eerste beeld 

geschetst van de mogelijke toekomstopties. Op basis hiervan is een gezamenlijke ambitie 

geformuleerd en een aanpak opgesteld.  

Voorliggend plan beschrijft de regionale aanpak van Vitens en waterschap Vallei en Veluwe op het 

gebied van medicijnresten voor de periode 2016-2020. In het document beschrijven de partijen wie, 

wat, waarom, waar, hoe en wanneer uitvoert. Het plan dient als solide basis voor de uitvoering, 

zodat de voortgang gemeten en het programma effectief bestuurd kan worden. Het plan is een 

levend document. Het wordt periodiek aangepast omdat gedurende de looptijd van het programma 

voortschrijdend inzicht zal ontstaan en externe ontwikkelingen om accentverschillen kunnen vragen. 

Vanuit het plan is ook een aantal aandachtspunten geadresseerd aan de landelijke en Europese 

politiek. Deze zijn voor een deel opgepakt door de landelijke ketenaanpak medicijnresten en worden 

samen met andere partijen verder uitgewerkt. 
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2. Achtergrond  
 

Vitens en Vallei en Veluwe hebben de afgelopen tijd gesproken met deskundigen, beleidsmakers en 

bestuurders om meer zicht te krijgen op het probleem, de impact, het krachtenveld en het mogelijke 

toekomstperspectief met hun bijbehorende rol. In bijlage 1 is een lijst met geïnterviewde personen 

opgenomen. De belangrijkste bevindingen – zoals hieronder weergegeven - vormen de basis voor de 

opzet van het regionale programma.  

Het is lastig te ‘bewijzen’ wat nu precies het probleem is  

De afgelopen jaren is er nationaal en internationaal veel onderzoek gedaan naar de aanwezigheid 

van medicijnresten in oppervlaktewater, grondwater en de waterketen en de gevolgen daarvan voor 

drinkwaterbronnen, waterorganismen en de voedselketen. Hoewel er veel informatie is, is de 

interpretatie van deze gegevens nog onderwerp van discussie. Onduidelijk is hoe urgent het 

probleem daadwerkelijk is. Experts zijn het erover eens dat deze stoffen niet in drinkwaterbronnen, 

grond- en oppervlaktewater, moeten voorkomen. Er is echter nog geen duidelijk antwoord op de 

vraag wat de effecten voor het ecosysteem (en daarmee de mens) zijn en welke maatregelen zinvol 

en haalbaar zijn. 

 

Bovenstaande tekening is een schets van de diffuusheid van het probleem. Allereerst is het vraagstuk 

pas de laatste jaren aan het licht gekomen door betere technologie. Daardoor zijn nog niet alle 

aspecten goed in kaart. Bovendien is er sprake van meerdere type vervuilingsstromen: 

 Humane en dierlijke medicijn(rest)en: met name pijnstillers, ontstekingsremmers, 

bloedverdunners, bètablokkers, antidepressiva en antibiotica worden teruggevonden. 

 Overige microverontreinigingen zoals bestrijdingsmiddelen, brandvertragers en nanodeeltjes. 
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 Echter, ook de cocktail van al deze stoffen, en de interactie hiertussen, is een vervuilingstype op 

zich. 

Humane medicijnresten komen via verschillende routes in de waterketen terecht. Geschat wordt dat 

deze als volgt zijn onderverdeeld: 

 ± 90% thuisgebruik 

 1-5% ziekenhuizen en  

 5-9% overige zorginstellingen 

Daarnaast is er weinig onderzoek gedaan naar de lange-termijn effecten van stoffen, vooral de lange-

termijn blootstelling aan kleine hoeveelheden en de impact van medicijnresten in relatie tot andere 

stoffen is onbekend. Ook is er onduidelijkheid over afbraaksnelheden van de verschillende 

geneesmiddelen en de mogelijkheden om de natuur daarbij te laten helpen. 

 

De huidige concentraties hebben bewezen ecologische impact  

Experts zijn het er wél over eens dat de huidige concentraties individuele stoffen weinig impact zullen 

hebben op de korte termijn op mensen of groepen van mensen. Toch zijn zij allen bezorgd over de 

impact van de vele stoffen op de ecologie. Al in 2003 werden bij één derde van de mannelijke 

brasems in de Dommel en meer dan de helft van de brasems in de Aa vrouwelijke kenmerken 

aangetroffen. En bij een onderzoek naar de effecten van effluent – gezuiverd afvalwater – bleek dat 

mosselen tot 10 km na de lozing nog last hadden van verstoring van dopamine en serotonine-

gehalte. Oorzaak: oestrogenen, nonylfenol en morfine. Ofwel: hormonen, pesticiden en pijnstillers.  

 

De impact zal maar verwachting alleen maar stijgen 

De verwachting is tevens dat de impact zal toenemen. Zo zal het medicijngebruik de komende 

decennia stijgen gezien de vergrijzing van onze bevolking. Geschat wordt dat in 2035 het 

medicijngebruik met ongeveer 37% zal zijn toegenomen. Ook zal de vervuiling van (drink)water met 

medicijnresten verergeren vanwege de klimaatverandering. Bij droogte zal er sprake zijn hogere 

concentraties en bij hevigere regenval kunnen overstorten uit het gemeentelijke rioolstelsel zorgen 

voor verdere verspreiding.  

 

Stakeholders kiezen positie op basis van de geschatte impact op hún organisatie 

Zoals eerder gesteld zijn spelers erover eens dat er wel degelijk sprake is van impact. Hoeveel en 

waar is echter onduidelijk. De keten van humane medicijnen bestaat uit diverse stappen, die niet 

eenduidig in elkaar over lopen. Ook de verantwoordelijkheden tussen en binnen de stappen zijn 

diffuus. Soms worden kosten bij de ene partij gemaakt en vallen de baten bij de andere partij. Veel 

van de methoden die nu bestaan om medicijnresten aan te pakken zijn bovendien duur. Naar 

schatting zal het zuiveren van geneesmiddelen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties de 

zuiveringskosten in Nederland bijna verdubbelen: van 1 miljard naar 1,8 miljard (STOWA, 2014-45). 

En omdat het probleem nog niet volledig helder is, kan momenteel niet met zekerheid gezegd 

worden of deze extra zuiveringen – en investeringen – wel nodig zijn en tot welk niveau. 

Ook verschilt de impact per regio. Het ene gebied kent meer invloeden van rivierwater, de 

verhouding grondwater ten opzichte van oppervlaktewater verschilt lokaal, het type grond (zand, klei 

of veen) is zeer bepalend voor de doorlatendheid van stoffen en bepaalde gebieden kennen meer of 

minder invloed van het afvalwater op het watersysteem. De impact is in sommige gebieden zelfs 

grensoverschrijdend. Denk aan instroom van water uit rivieren vanuit België en Duitsland of indirect 

vanuit meerdere landen.  
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Onderstaande tekening is een schets van het hiervoor beschreven speelveld.  

 

Conclusies voor het vervolgtraject 

Bovenstaande bevindingen leiden tot twee conclusies voor het vervolg, te weten: 

1. Een maatregelenpakket op basis van zekerheid of eenduidigheid is niet mogelijk.  

De belangrijkste bevinding is dat – ondanks dat een beslissing over eventuele maatregelen op het 

gebied van medicijnresten op basis van zekerheid of eenduidigheid niet mogelijk is – er wél al 

een aantal concrete stappen gezet kan worden. Zo komen we sneller tot oplossingen om de 

impact van medicijnresten op ons drinkwater te verminderen (‘quick wins’). De partijen die 

geïnterviewd zijn, ondersteunen het beeld dat Vitens en Vallei en Veluwe een voortrekkende rol 

kunnen vervullen. 

2. Stilstaan is geen optie, ondanks het feit dat er veel complexiteit is. 

Omdat het probleem verschilt per gebied en om eerder in de waterketen zo dicht mogelijk bij de 

vervuiler - de burger - tot actie te kunnen komen moet zo lokaal mogelijk gewerkt worden. Vitens 

en waterschap Vallei en Veluwe willen daarom nu regionaal stappen zetten – ook omdat naar 

verwachting de impact alleen maar zal stijgen. Zij willen hierbij de krachten bundelen, aangezien 

waterkwaliteit van de onder- en bovengrond nauw verbonden zijn. Voor Vitens speelt daarbij 

tevens mee dat zij het water alleen wint uit grondwaterbronnen en eventuele aanpassingen aan 

het systeem tijd nodig zullen hebben. Door tijdig voor te sorteren, kunnen eventuele 

maatregelen goed landen. Vitens en waterschap Vallei en Veluwe gaan daarom nu al aan de slag 

onder het motto: ‘doen, leren, beter doen’. 
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3. Uitgangspunten en scope 
 

Uitgangspunten 
Vitens en waterschap Vallei en Veluwe hebben een duidelijke intrinsieke motivatie om samen aan de 

slag te gaan en een succes te maken van de regionale aanpak medicijnresten. Om dit te allen tijde 

vast te houden – ook wanneer nieuwe partijen aansluiten of de vraag om concrete investeringen 

dichtbij komt – hebben Vitens en Vallei en Veluwe als startpunt een aantal uitgangspunten 

geformuleerd voor de samenwerking. 

 Op elkaar schouders staan; er gebeurt al veel en we willen deze bestaande kennis benutten. We 

gaan dus geen dingen dubbel doen, maar doorbouwen op eerdere ervaringen en bestaande kennis. 

 Grens ontkennend samenwerken; we werken volgens een veranderkundige aanpak om te komen tot 

een andere manier van denken én handelen. Dat betekent over (bestuurlijke) grenzen stappen door 

gerichter te werken aan de best passende – of maatschappelijk gezien optimale – oplossing. Pas 

daarna spreken we af hoe eventuele kosten worden verdeeld en wie welk onderdeel uitvoert.  

 Niets is van ons; alle kennis die we hebben en wordt ontwikkeld is open en beschikbaar voor 

iedereen. We nodigen mensen uit voort te bouwen op wat wij doen of aan te haken.  

 Parallel werken; we werken aan een gezamenlijk - door de watersector breed gedragen - aanpak 

medicijnresten in (drink)water, terwijl we tegelijkertijd concrete stappen zetten binnen ons 

werkgebied. Hier identificeren en voeren we pilots en ‘quick wins’ uit.   

 

Scope 
Omdat het onderwerp medicijnresten erg breed is, is de scope van regionale aanpak helder 

afgebakend. Vitens en waterschap Vallei en Veluwe willen zo de focus op actie houden in plaats van 

zoek te raken in de complexiteit van het probleem.  

Het plan van aanpak omvat allereerst de gezamenlijke regionale aanpak van Vitens en waterschap 

Vallei en Veluwe (V3). Deze activiteiten vinden daarmee plaats in het gebied waar Vitens en Vallei en 

Veluwe elkaar overlappen. Dit zijn niet de enige stappen die beide organisaties nemen om 

medicijnresten aan te pakken. Binnen V3 wordt daarom ook uitdrukkelijk stilgestaan bij deze stappen 

om zo weer van elkaar te leren. Vanuit heldere doelstellingen wordt ook gewerkt aan het aanhaken 

van buurwaterschappen die ook in het gebied van Vitens liggen. Doel hiervan is om een versnelling in 

de uitvoering te realiseren, maar ook om meer in de breedte te kunnen leren.   

Onder medicijnresten verstaan Vitens en Vallei en Veluwe (resten van) geneesmiddelen, hormonen 

en röntgencontractvloeistoffen. Deze drie stofgroepen vallen onder de veel bredere categorie van 

microverontreinigingen waar onder andere ook brandvertragers en bestrijdingsmiddelen onder 

vallen. De aanpak is alleen gericht op humane geneesmiddelen. Dierlijke geneesmiddelen worden 

vooralsnog in deze gezamenlijke aanpak buiten beschouwing gelaten.  

Vanuit de landelijke ketenaanpak medicijnresten is er veel aandacht voor aanvullend zuiveren en we 

volgen deze aanpak waarin op dit gebied met de waterschappen en andere relevante 

gebiedspartners tot afspraken wordt gekomen. Omdat we weten dat aanvullend zuiveren alleen 

ontoereikend is, richt dit regionale actieprogramma zich op de aanpak bij de bron. Dit doen we 

vanuit het motto “wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit”. 

Het is een ogenschijnlijk voor de hand liggende oplossing om de zuivering aan te passen, maar de 

principiële discussie wordt dan vergeten: hoeveel stoffen komen erbij? Is dat maatschappelijk 

acceptabel? Hoe zit het met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van particulieren, bedrijven 
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en ziekenhuizen? En daarbij komt dat met nieuwe technieken verregaand zuiveren vooralsnog duur 

en energie slurpend is, veel grondstoffen vraagt en afval oplevert.  

 

Dit betekent niet dat we geen maatregelen op de zuivering gaan nemen. Op het moment dat we 

hebben geleerd van de mogelijke maatregelen aan de bron en de effectiviteit ervan, komt het 

moment dat we naar de totale keten kijken om te bepalen welke maatregelen het meest logisch en 

effectief zijn. De kennis die momenteel op andere locaties in Nederland wordt opgedaan voor wat 

betreft zuiveringstechniek wordt daarin meegenomen. Tenslotte zullen we bij nieuwbouw of 

herbouw van zuiveringen bekijken of de verwijdering van microverontreinigingen meegenomen kan 

worden. 

 

Context van het actieprogramma 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft nog geen concreet handvat voor de aanpak van 

medicijnresten. Deze groep van zeer zorgwekkende stoffen is momenteel nog niet genormeerd. Toch 

zijn er wel aanknopingspunten voor beleidsmakers. Zo wordt geëist dat oppervlaktewater een goede 

ecologische toestand moet hebben en grondwater geschikt moet zijn als bron voor 

drinkwaterbereiding via eenvoudige zuiveringstechnieken. De aanwezigheid van medicijnresten in de 

watercyclus vormt een bedreiging voor deze doelen.  

In oppervlaktewater onderkennen waterbeheerders zogenoemde ecologische hotspots. Dit zijn 

plekken waar gezuiverd afvalwater een grote invloed heeft op de kwaliteit van het ontvangende 

oppervlaktewater (en daar waar het oppervlaktewater actief of op natuurlijke wijze in de bodem 

infiltreert ook op het grondwater) en de aanwezigheid van deze stoffen een nadelige invloed heeft 

op de waterorganismen. 

Voor grondwater vertaalt zich dit naar het aanwijzen van kwetsbare winningen. Dit zijn plekken waar 

grondwater wordt gewonnen maar waar het grondwater niet door een scheidende kleilaag wordt 

beschermd. Zodoende staat het onder directe invloed van menselijk handelen en infiltrerend 

oppervlaktewater. 

 

Samenhang met de landelijke ketenaanpak medicijnresten 
Onder regie van IenM, wordt de komende jaren gewerkt aan een nationale ketenaanpak 

Medicijnresten uit Water. De ketenaanpak is onderdeel van de nationale “Delta-aanpak 

waterkwaliteit en zoetwater”, waarin Rijk, Regio, en stakeholders werken aan de verbetering van de 

waterkwaliteit in Nederland. De ketenaanpak Medicijnresten uit Water is één van de drie 

geprioriteerde onderwerpen uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Net als de andere 

prioriteiten (nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen) heeft de ketenaanpak Geneesmiddelen 

een eigen spoor als één van de bloembladeren van de Delta-aanpak.  

Onderdeel van de ketenaanpak geneesmiddelen is om in 2016 gezamenlijk met alle partijen in de 

geneesmiddelenketen, de urgentie te onderschrijven, en vervolgens de opgaven en mogelijke 

oplossingen per fase in beeld te brengen (ontwikkeling & toelating, voorschrijven & gebruik, afval & 

zuivering). Daarnaast worden nu al pilots en geen-spijt maatregelen gestimuleerd, gefaciliteerd en 

tot uitvoering gebracht. De nationale aanpak moet in 2017 leiden tot een uitvoeringsprogramma, 

gericht op uitvoering vanaf 2018. 
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In het voortraject van het regionale actieprogramma zijn zes thema’s geïdentificeerd waarop actie 

ondernomen kan worden. Sommige van deze thema’s bevinden zich (groten-) deels buiten de scope 

van dit programma maar beïnvloeden het programma wel. Omgekeerd geldt zeker hetzelfde; het 

programma kan bijvoorbeeld een ruimte bieden voor een pilotproject of inzichten geven die impact 

hebben op de landelijke aanpak. Het is belangrijk deze wisselwerking maximaal te benutten. Het gaat 

om de volgende thema’s en de wijze waarop hier vanuit de Landelijke Ketenaanpak vooralsnog 

invulling aan wordt gegeven (concept d.d. 22 juni 2016).  

 Bewustwording; het creëren van bewustzijn richt zich vooral op de zorgverleners en de 

gebruikers van geneesmiddelen en altijd in combinatie met het bieden van handelingsperspectief. 

Er wordt gestart met een lijst van ongeveer 20 middelen waarvan zeker is dat ze effect hebben op 

het milieu en drinkwaterbron.  

 Farmaceutische industrie; de Farmaceutische industrie wordt gevraagd een bijdrage leveren door 

naar de toekomst toe geneesmiddelen te ontwikkelen die minder belastend zijn. En ook bij het 

ontwikkelen van alternatieve wijze van toediening waardoor het beter door het lichaam wordt 

opgenomen en dus minder in het water terecht komt.  

 Wet en regelgeving; de Europese Commissie is een belangrijke speler, die in de loop van 2017 

(naar verwachting) met een geneesmiddelenstrategie komt. Vanuit het ministerie van I&M wordt 

hiervoor input aangeleverd en invloed uitgeoefend. 

 Onderzoek; dit is voornamelijk gericht op het verkrijgen van feitelijke informatie en lands 

dekkend beelden op basis waarvan tot een overkoepelende strategie en aanpak kan worden 

gekomen. Denk hierbij aan het duidingsrapport van RIVM en de land dekkende hotspotanalyses.  

 Praktijk; Doordat alle ketenpartijen deelnemen (zowel water als zorg) en er wordt samengewerkt 

met private stakeholders, uitvoeringsorganisaties en kennispartners, is het mogelijk om de 

praktijkervaringen op diverse vlakken te bundelen en te delen. Het verkrijgen van overzicht en het 

delen van kennis, is onderdeel geworden van de landelijke ketenaanpak.  

 Innovatie; onderzocht wordt of het mogelijk en wenselijk is om een innovatiefonds op te richten 

waaruit innovaties gericht op het voorkomen/ verwijderen van medicijnresten uit water, wordt 

gestimuleerd. Dit geldt voor de hele keten, van het ontwikkelen van medicijnen tot en met 

zuiveren van het water met medicijnresten. 

Ambitie en uitgangspunten landelijke ketenaanpak 

Voor de landelijke ketenaanpak is een heldere ambitie geformuleerd, te weten: voorkomen dat 

geneesmiddelen in onze drinkwaterbronnen terecht komen of een effect hebben in het milieu (toxisch, 

gedragsverandering, hormoon verstorend). Het gaat hier zowel om humane- als diergeneesmiddelen welke 

beiden hun eigen aanpak kennen.  

Om tot een aanpak te komen waarmee de ambitie gerealiseerd wordt, is een viertal uitgangspunten 

leidend:  

 Medicijnen blijven beschikbaar voor iedereen;  

 We zoeken naar die maatregelen die het meest logisch zijn. Met alléén bronmaatregelen of alléén end-

of-pipe maatregelen, redden we het niet; 

 We kijken naar wat partijen kunnen doen vanuit hun rol in de keten (in plaats van moeten). Door 

helder op te schrijven waar we naar streven, willen we alle partijen prikkelen om hun aandeel te 

leveren;  

 Maatregelen worden zo veel mogelijk parallel aan elkaar in de keten genomen. 

 



 
10 

Door de vorderingen op bovenstaande thema’s goed te volgen, kunnen Vitens en Vallei en Veluwe 

hier hun voordeel mee doen in de regio. Doordat zowel Vitens als Vallei en Veluwe deelnemen in het 

kernteam, zitten ze hier dichtbij.  

Andersom geldt natuurlijk ook dat de vorderingen op het regionale actieprogramma relevant is voor 

de landelijke ketenaanpak en andere regio’s. De wijze van samenwerken (grens ontkennend), de te 

ontwikkelen aanpak rondom lekkende riolen en de gebiedsgerichte aanpak met zorgverleners en 

gebruikers (proeftuin Bennekom) zijn in het oog springend en belangrijk om te delen. 
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4. Ambitie en doelstellingen  
 

Ambitie  
Vitens en Vallei en Veluwe hebben op basis van eerdergenoemde bevindingen, uitgangspunten en 

definitie van de scope een gezamenlijke ambitie geformuleerd, te weten: 

 

‘Drinkwaterbedrijf Vitens en waterschap Vallei en Veluwe streven naar een situatie waarin het 

oppervlaktewater en de grondwaterwinningen vrij zijn van medicijnresten. Zij doen dit onder het 

motto: ‘Wat er in niet in komt, hoeft er ook niet uit’.  

 

Met het uitspreken van deze ambitie, wordt afstand genomen van ingewikkelde discussies over wat 

nu precies het probleem is en hoe groot dit is. In het verminderen van medicijnresten in water, wordt 

gestreefd naar een 0-lozing. We geloven erin dat dit onze enige ambitie kan zijn en daar maken we 

ons sterk voor. Onze ambitie ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Met het realiseren van deze ambitie wordt tevens bijgedragen aan de volgende 

organisatiedoelstellingen: 

 We krijgen te maken met meer complexe (micro)verontreinigingen. Door in te zetten op 

bewustwording en scheiden bij de bron kunnen we dit samen met partners efficiënt aanpakken 

(Lange Termijn Visie, waterschap Vallei en Veluwe). 

 We zorgen voor een goede oppervlaktewaterkwaliteit. We initiëren samen met partners (in het 

bijzonder Vitens) innovatieve voorbeeldprojecten gericht op bron- en ketenaanpak. We zetten in 

op inzicht in knelpunten, bewustwording, stimulering bronaanpak en benodigde maatregelen 

(waterbeheerplan 2016-2020 waterschap Vallei en Veluwe) 
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 Vitens wil schone bronnen omdat dat de beste garantie is voor de kwaliteit van ons drinkwater. 

Technische zuivering van het water zou minimaal nodig moeten zijn. Medicijnresten vragen om 

een complexe zuivering en daarom zijn medicijnresten geagendeerd als een strategisch topissue. 

 Vitens is verantwoordelijk voor het leveren van een goede kwaliteit drinkwater 24/7. Drinkwater 

staat gelijk aan vertrouwen; iedereen gaat ervan uit dat het drinkwater betrouwbaar is. Dit voelt 

Vitens als haar ware taak; dit vertrouwen waarmaken. De volledige inzet is daarop gericht door 

te focussen op de klanten en te focussen op een duurzame inzet van schone en natuurlijke 

bronnen. 

 

Doelstellingen 
De ambitie ‘oppervlaktewater en grondwaterwinningen zijn vrij van medicijnresten’ is vertaald in een 

vijftal doelstellingen: 

1. In 2025 is de toevoer van medicijnresten naar de meest kwetsbare winningen gestopt 

2. Bij de helft van de ecologische hotspots zijn in 2025 maatregelen getroffen om de emissie van 

medicijnresten te reduceren 

3. Alle belangrijkste partners (zoals ziekenhuizen en gemeenten) zijn zich in 2025 bewust van hun 

rol en hebben maatregelen gepland 

4. Om te voorkomen dat medicijnresten in het oppervlaktewater of grondwaterwinningen komen, 

zijn innovaties (technisch en sociaal) gestimuleerd en in 2025 zijn hiervan minimaal twee 

geïmplementeerd 

Naast de inhoudelijke doelen is ook een procesmatig, overkoepelend doel benoemd: 

5. Verbeteren samenwerking V3, vormgeven grensontkennend samenwerken en hier andere 

waterschappen in meenemen en op laten aanhaken in samenhang met de landelijke aanpak 

 

Voor de komende twee jaar moeten deze doelstellingen vooral gezien worden als richtinggevend. 

Voornamelijk het jaar waarin we de doelstellingen gerealiseerd willen hebben, staat ter discussie 

door een onvolledig inzicht in de opgave en mogelijkheden. Daarom gaan we met deze doelstellingen 

in het achterhoofd de komende twee jaar actiegericht aan de gang om onze gezamenlijke ambitie na 

te jagen; van inzicht naar aanpak naar uitvoer. Het leren staat de komende jaren centraal. Dit 

betekent niet dat we alles zelf hoeven te doen. Doordat we steeds meer waterschappen willen laten 

aanhaken op de V3 aanpak kunnen we de opgaves ‘verdelen’ en samen leren. In het gezamenlijke 

uitvoeringsprogramma vanaf 2019 staan deze doelstellingen opnieuw, maar dan aangescherpt op 

basis van inzicht en ervaringen. 
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5. Initiatieven behorende bij de doelen 
 

Uit de doelstellingen voor het programma valt niet direct af te leiden wat ons de komende jaren te 

doen staat. Daarbij komt dat er nog te veel onduidelijk is om initiatieven te kunnen benoemen die 

daadwerkelijk effectief zijn. Daarom is ervoor gekozen om de doelstellingen voor de lange termijn te 

benoemen (2025), maar nu een aanpak te schrijven met bijbehorende initiatieven voor de korte 

termijn (2016-2020).  

De korte termijn aanpak bestaat uit twee componenten: 

1. Inzicht in wat er regionaal aan de hand is: wat zijn nu de kwetsbare winningen en ecologische 

hotspots? Wat zijn de belangrijkste bronnen en routes? Et cetera et cetera. Als we dit weten, 

kunnen we tot een gezamenlijke visie en strategie komen. En op basis hiervan op een 

uitvoeringsprogramma voor 2019 en verder (inclusief benodigde middelen). 

2. Direct aan de slag met concrete pilots/ quick wins langs de lijnen kennis, actie en 

bewustwording. Dit doen we om:  

a. Energie op/ legitimatie voor 1e deel te houden 

b. Te leren en direct te verwerken in inzicht en aanpak 

Onderstaande figuur geeft de relatie tussen de korte termijn activiteiten (2016-2020) en een 

(eventuele) middellange termijn aanpak (2020-2025) schematisch weer.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat dit gezamenlijke actieprogramma werd opgesteld, zijn reeds initiatieven opgestart/ gepland 

gericht op medicijnresten uit water. Er is expliciet voor gekozen alle activiteiten in dit programma op 

te nemen zodat Vitens en Vallei en Veluwe elkaar op de hoogte kunnen houden van vorderingen en 

relevante inzichten. Daarnaast is een aantal activiteiten benoemd waarop Vitens en Vallei en Veluwe 

gaan samenwerken. Er is een driedeling gemaakt in type initiatieven: 

1. Gezamenlijke projecten - Het betreft hier alleen die initiatieven die uit V3 is voortgekomen en 

waarvoor gezamenlijk capaciteit en geld wordt gereserveerd. 

2. Parallelle, gezamenlijke projecten -  Hier zitten zowel Vitens als Vallei en Veluwe beiden al in, 

maar gaat niet per se over medicijnresten. Ook de uitvoering/ verantwoordelijkheid is al 

toebedeeld. Voor deze projecten geldt dat het belangrijk is om een verbinding te houden met V3. 
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3. Aanpalende, relevante projecten - Uitvoering ligt primair bij Vallei en Veluwe of Vitens. Hier 

zitten we niet samen in, maar uitkomsten kunnen interessant zijn voor V3. Binnen dit 

actieprogramma monitoren we de uitkomsten van deze projecten.  

Onderstaand figuur geeft de verschillende projecten en initiatieven weer. In bijlage 2 is een tabel 

opgenomen waarin al deze lopende en geplande projecten staan, inclusief planning. Een eerste 

omschrijving van de gezamenlijke initiatieven is als projectsheet in bijlage 3 opgenomen. Voor wat 

betreft de overige initiatieven is een korte omschrijving opgenomen (bijlage 4 en 5).  

 

 



 
15 

6. Organisatie  
 

De kracht van het actieprogramma zit in de gezamenlijke aanpak van Vitens en Vallei en Veluwe. Om 

optimaal resultaat te boeken en te kunnen leren van de initiatieven, is het van belang dat er een 

organisatie staat die dit mogelijk maakt; licht en flexibel en met focus op actie en samenhang.  

 

Organisatie  
Het doel van de samenwerking en dat aanpassen naar wat er om ons heen gebeurt, wordt belegd bij 

een klein team. Deze personen zijn binnen hun eigen organisaties de aangewezen eigenaren van het 

onderwerp medicijnresten en samenwerking in de keten. Het bewaken, aanpassen en vaststellen van 

het actieprogramma is bij hen belegd.  

De projecten die onder de vlag van het programma worden uitgevoerd, worden via de reguliere 

interne lijn van elke organisatie geborgd. Dit is noodzakelijk voor het benodigde budget, beschikbare 

uren en prioritering. 

Het programma kent een bijzondere aanleiding, namelijk de wens van beide bestuursvoorzitters om 

met dit onderwerp op betekenisvolle wijze aan de slag te gaan. Zij worden daardoor geïnformeerd 

over de voortgang van het programma. 

Het programmateam bestaat uit: 

 Lize Beekman (aanspreekpunt voor medicijnresten (intern/extern) bij Vitens) 

 Henry van Veldhuizen (aanspreekpunt voor medicijnresten (intern/extern) bij Vallei en Veluwe)  

 Lennart Pompe (programma coördinator medicijnresten Vitens)  

 Richard van Hoorn (programma coördinator medicijnresten Vallei en Veluwe)  

 

Overleg 

Het programmateam zal vooralsnog in bovenstaande samenstelling ieder kwartaal bij elkaar komen. 

Het overleg is erop gericht om de voortgang van het actieprogramma te bespreken en de 

ontwikkelingen op de landelijke ketenaanpak te delen. Zo nodig worden aanpassingen aan het 

actieprogramma gedaan (inhoudelijk of qua planning). Andere ontmoetingen als team of tussen 

teamleden zijn ad hoc of bilateraal. 

 

Bevoegdheden 
Hieronder wordt ingegaan op de taken en bevoegdheden van de diverse genoemde personen. 

Aanspreekpunt (intern/ extern) voor medicijnresten 

Lize Beekman en Henry van Veldhuizen onderhouden relaties met andere instanties en partijen 

gericht op medicijnresten en tredenop als aanspreekpunt voor het gehele programma. Zij: 

 Verbindende schakel richting directie en bestuur; 

 Stemmen resultaten en besluitvorming af met Lieve Declercq en Tanja Klip; 

 Vertegenwoordigen de samenwerking in diverse gremia. 

Lize Beekman en Henry van Veldhuizen, houden tevens vanuit een strategisch overall-blik de relatie 

met programma’s en initiatieven buiten de regio in de gaten. 
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Programma coördinator 

Lennart Pompe en Richard van Hoorn zijn de programmacoördinatoren. De programmacoördinator 

voor de regionale aanpak medicijnresten uit water heeft als voornaamste taken: 

 Sturen en prioriteren op de activiteiten binnen het programma; 

 Zorgen voor de in- en externe randvoorwaarden (capaciteit en geld, besluitvorming), waarbinnen 

het programma kan worden uitgevoerd;  

 Structureren van het programma, programmeren en zo nodig uitwerken van nieuwe initiatieven; 

 Trekker van verschillende initiatieven (projectleider); 

 Adviseren over mogelijke knelpunten; 

 Deelname aan enkele relevante gremia om medicijnrestenperspectief te ontwikkelen/agenderen; 

 Voortgangsbewaking en sturen op samenhang; 

 Financieel beheer van het programma; 

 Bijdragen aan professionalisering van projectleiding van enkele initiatieven; 

 Advisering en ondersteuning aangaande initiatieven in de regio; 

 Aansturen communicatieactiviteiten en netwerkvorming  

 Op de hoogte van ontwikkelingen  

De programmacoördinatie van de regionale aanpak medicijnresten uit water vergt dagelijks 

onderhoud (zicht op voortgang initiatieven). Maar ook de realisatie van projectvoorstellen, inbreng in 

allerlei gremia vanuit het perspectief medicijnresten en, zo nodig, coördinatie van de uitvoering 

vergen tijd. 
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7. Programmering en begroting van de initiatieven 
 

Het betreft hier alleen die initiatieven waar V3 gezamenlijk capaciteit en geld voor reserveert. 

Onderstaande tabellen betreft een samenvatting van de informatie uit de projectsheets, zie bijlage 3.  

 

Planning van het initiatief in de tijd met bijbehorende trekker 

 Jaar 2016 2017 2018 Projectleiding 

Focus Naam initiatief  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Naam 

              

B - K Proeftuin ketenaanpak Bennekom            Richard van Hoorn (VV) 

K Lekkende riolering (en overstorten)            Lennart Pompe (V) 

G Waterkring V3            Lize Beekman (V) 

K Factsheets persistente medicijnresten 

(inclusief Bio-essays) 

           Martin de Jonge (V) en 

Varvara Kokkali (V) 

K V3-kansenkaart            Richard van Hoorn (VV) 

B = bewustwording, M = maatregel/actie, K = kennis, G = grens ontkennend samenwerken 

 

Jaarlijkse urenraming van het initiatief verdeeld over Vitens en Vallei en Veluwe 

Naam initiatief  Geraamde uren* 

Vitens 

Geraamde uren* 

Vallei en Veluwe 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

       

Proeftuin ketenaanpak Bennekom 40 120 ntb 40 240 ntb 

Lekkende riolering (en overstorten) 40 80   20  

Waterkring V3 ntb ntb ntb ntb ntb ntb 

Factsheets persistente medicijnresten (inclusief Bio-essays) 20 40 - - - - 

V3-kansenkaart - - - - - - 

       

Totaal geraamde uren 100 240 ntb 40 260 ntb 

 

Benodigde budget per jaar verdeeld over Vitens en Vallei en Veluwe 

Naam initiatief  Geraamde kosten 

Vitens 

Geraamde kosten 

Vallei en Veluwe 

Opmerking 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018  

        

Proeftuin ketenaanpak Bennekom - 50.000 ntb  50.000 ntb Externe partij: 100.000,- 

Lekkende riolering (en overstorten) - 20.000 -  20.000 -  

Waterkring V3 ntb ntb ntb ntb ntb ntb  

Factsheets persistente 

medicijnresten (inclusief Bio-essays) 

- 15.000 - - 15.000 -  

V3-kansenkaart - - - - - -  

        

Totaal geraamde kosten ntb €125.000 ntb ntb €85.000 ntb  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Lijst met geïnterviewde personen 
 

Naam Organisatie  

Tanja Klip Waterschap Vallei en Veluwe 

Lieve Declercq Drinkwaterbedrijf Vitens 

Josan Meijers Provincie Gelderland 

Julian Starink Ministerie van I&M 

Caroline Moermond RIVM 

Lideke Vergouwen Grontmij 

Thomas ter Laak KWR 

Bert Palsma Stowa 

Michael Bentvelzen en Ciska Blom Unie van Waterschappen 

Lieke Coonen Vewin 

Jelle Roorda Evides 

Marlies Kampschreur Waterschap Aa en Maas 

Koen Claassen Gemeente Ede 
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Bijlage 2 Totaaloverzicht initiatieven en bijbehorende planning 
 

 Jaar 2016 2017 2018 (gevolgd) 

door 

focus Naam initiatief  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

              

B, K Proeftuin ketenaanpak Bennekom            V3 

K Lekkende riolering (en overstorten)            V3 

G Waterkring V3            V3 

K Factsheets persistente medicijnresten (inclusief Bio-

essays) 

           V3 

K V3-kansenkaart            V3 

              

M Voorbereiding proefproject Hart voor de Heuvelrug            VV-V 

K Nieuwe sanitatie NIOO            VV-V 

K Verdroging Renkumse Beekdal            VV-V 

M,K,B Actieprogramma Provincie Utrecht            VV-V 

              

M Waterfabriek Wilp            VV 

M Pharmafilter Ede            VV 

M Natuurzuivering Groenekan            V 

K Kwaliteitsmonitoring oppervlakte-, grond- en drinkwater            V 

K Monitoring medicijnresten Vecht (oeverfiltraat)            V 

M, K MEDUWA            V 

K, M RDG monitoring            V 

              

 
B = bewustwording 

M = maatregel/ actie 

K = kennis 

G = grens ontkennend samenwerken  
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Bijlage 3 Projectsheets gezamenlijke initiatieven 
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Proeftuin ketenaanpak Bennekom  

 

Omschrijving van het project 

We hebben onze hotspotanalyse uitgevoerd en weten de mogelijke knelpunt RWZI’s. Maar wat 

kunnen en moeten we daar ter plaatse gaan doen? En welke maatregel werkt beter dan de andere? 

En hoe werken we dan het beste samen met ketenpartners en stakeholders? Hoeveel 

emissiereductie is maximaal mogelijk met bronmaatregelen? 

Doel: Door het opzetten van een proeftuin de effectiviteit van maatregelen (als onderdeel van de 

ketenaanpak) te onderzoeken. 

Resultaat: Inzicht in welke maatregelen wel/niet haalbaar en/of effectief zijn.  

Bijdrage aan de opgave medicijnresten uit water 

Inzicht in bijdrage van maatregelen, praktische haalbaarheid implementatie, bewustwording 

vergroten in het gebied, handelingsperspectief waterschap en gemeente inzichtelijk maken door: in 

één pilot rioleringsgebied alle mogelijke maatregelen te inventariseren en binnen dat gebied de 

effectiviteit van die verschillende maatregelen beoordelen door pilots en berekeningen. Dus volledig 

uitkauwen van de problematiek. Vooraf kennisvragen en doelen vastleggen en hiernaar toe werken. 

 

Planning  

Projectdefinitie/offerte/uitvraag: Q3-4 2016  

Uitvoering: start project Q1 2017 – Q3 2018 (anderhalf jaar) 

Budget raming 

 2016 2017 2018 

Uren 40 (Vitens) 

40 (V&V) 

120 (Vitens) 

240 (V&V) 

ntb 

Geld nvt €50.000 (V&V) 

€50.000 (Vitens) 

€100.000 (extern)1 

ntb 

1 Extra onderzoeksgelden vanuit STOWA/KWR/MinIenM/Europees (Life IP?) 

 

Team 

 Projectleiding: Richard van Hoorn  

 Projectondersteuning: Lennart Pompe, team Stedelijk en team Schoon, gemeente Ede 

 Uitvoering van het project: (deels) uitvraag/offerte  
 

Eerste aanzet plan van aanpak 

 Selecteer 1 a 2 rioleringsgebieden in gebied WVV, bijvoorbeeld Bennekom, Ede of Epe. Beschouw 
een dergelijk gebied in detail; 

 Formuleer alle mogelijke bron- en ketenmaatregelen binnen dit gebied en kijk wat de individuele 
bijdrage is aan emissiereductie en bewustwording van die maatregelen. 
 

 Verdere invulling van de proeftuin opzet samen met SWECO, WUR, gemeente Ede en Vitens 
bedenken in een workshop; 

 Daarna breder delen in gemeentehuis Ede, dus op locatie, met zorgpartners en andere 
stakeholders; 

 Dan projectopzet gereed maken en fasering afspreken voor 2017, opdrachtomschrijving en –
verlening; 
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Lekkende riolering (en overstorten) 

 

Omschrijving van het project 

Doel van het project is om aan te tonen of lekkende riolering (en overstorten) een belangrijke 

oorzaak en bron is voor de medicijnresten die worden aangetroffen in winningen die in principe 

alleen onder invloed staan van schoon geïnfiltreerd oppervlaktewater.  

In de winningen van Amersfoort Berg en Hoenderloo worden (onder andere) medicijnresten 

aangetroffen. Het is aannemelijk dat de oorzaak hiervan lekkende rioleringen zijn, namelijk: 

 De (voornamelijk druk-) riolering ligt boven het grondwaterpeil. Dit houdt in dat rioolwater 
uittreedt en infiltreert naar het grondwater; 

 Het grondwater dat voor drinkwaterproductie wordt gebruikt staat niet onder invloed van 
oppervlaktewater waar rwzi’s op lozen. Er is dus alleen sprake van regenwater dat infiltreert tot 
het grondwater; 

 Medicijnresten komen voornamelijk in de omgeving terecht via huishoudelijke consumptie en 
uitscheiding. Oftewel alleen de riolering kan de bron zijn van medicijnresten. 
 

Het project zal de volgende resultaten opleveren:  

 Een overzicht van de staat van de riolering met een analyse (vergelijk tussen afvalwaterproductie 
en rwzi influent) of afvalwater uit de riolering lekt; 

 Een meer gedetailleerd onderzoek naar het vóórkomen van medicijnresten in Vitens’ 
waarnemingsputten; 

 Een inventarisatie en prioritering van mogelijke oplossingsrichtingen om de toevoer van 
medicijnresten via lekkende riolering aan het grondwater te stoppen. 
 

Bijdrage aan de opgave medicijnresten uit water 

 Verkrijgen van inzicht in de bijdrage (c.q. vrachten) vanuit lekkende rioleringen aan 
medicijnresten in water. Dit kan worden geëxtrapoleerd voor andere rioleringssystemen. 

 Verkennen van maatregelen om lekkage tegen te gaan. 

 Gemeente (rioleringsbeheerders) meekrijgen om eventuele maatregelen uit te voeren. 

 

Planning  

Het project loopt voor een jaar, start in Q1 2017 en eindigt in Q4 2017.  

 

Budget en inzet 

De inzet van V3 is niet gelijk verdeeld. De daadwerkelijke uitvoering wordt uitbesteed. 

 2016 2017 2018 

Uren 40 (Vitens) 80 (Vitens) 

20 (V&V) 

n.v.t. 

Geld n.v.t. €80.000*  

(75% Vitens 25% V&V) 

n.v.t. 

*Project is in 2 fases opgedeeld. Fase 1 (bureaustudie) kost k €15-20. Fase 2 betreft praktijkonderzoek waarvan de kosten 

afhankelijk zijn van uitkomst fase 1. Fase 2 kan eventueel uitlopen naar 2018.    

 

Team 

 Projectleiding (opdrachtgever): Lennart Pompe 

 Projectondersteuning: Rob Breedveld, Frans de Bles, Marije Stronks (Platform Water Vallei & Eem 
- PWVE), gemeente Apeldoorn en/of Apeldoorn. 
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 Uitvoering: n.t.b. (eventueel Sweco i.s.m. gemeente Apeldoorn of Amersfoort) 

 

Eerste aanzet plan van aanpak 

In overleg met Lideke Vergouwen (Sweco).  

Fase 1 - Bureaustudie (niet uitputtend): 

 Type riolering, ouderdom, kwaliteit, infiltratievoorzieningen (inventarisatie bij gemeente) 

 Ligging t.o.v. grondwaterstand 

 Praktijkinformatie en ervaring over foutieve en disfunctionerende riolering 

 Interpretatie ruwwater en monitoringspeilbuizen i.r.t. noodzakelijk volume lekkage om de situatie 
te bereiken (o.a. inventarisatie grondwateraanvoer (intrekgebied) etc.) 

 Waterbalans (bij DWA droogweerafvoer en geen sproeiseizoen) sluitend maken (inventarisatie 
drinkwaterinname, debieten RWZI, etc) ,  

 Inventarisatie andere mogelijke bronnen dan lekkend riool 
Resultaat: vaststelling of lekkend riool een bron zou kunnen zijn en vaststelling in hoeverre andere 

bronnen mogelijk zijn. Tevens vaststelling of en welk praktijkonderzoek noodzakelijk is om lekkage op 

te sporen 

De bureaustudie dient als basis voor fase 2. 

Voor een dergelijke complete analyse van het rioolstelsel, in samenwerking met de gemeente, 

evenals de interpretatie van chemische gegevens in intrekgebied, rapportage en overleg met 

gemeente en drinkwaterbedrijf denken we grofweg aan € 15.000-20.000 euro.  

 

Fase 2 – Praktijkonderzoek: 

Om na te gaan waar er bij lekke riolen sprake is van infiltratie (kan alleen als riool ligt onder 

grondwaterstand en dit is in Hoenderlo niet het geval) zijn er verschillende theoretische 

berekeningsmethodes. Om exfiltratie na te gaan zijn die methodes er niet en moet de plaats van de 

lekkage in de praktijk worden opgespoord. Om ‘fysiek’ aan te tonen dat lekkend riolering een bron is, 

zijn verschillende praktische methoden kansrijk. Denk daarbij aan het tijdelijk afsluiten van strengen 

(en omleiden van rioolwater) om exfiltratie te meten, traceronderzoek, inspectie foutieve 

aansluitingen naar regenwater-infiltratieriool, overige rioolinspectie etc. 
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Waterkring V3 

 

Omschrijving van het project 

Doel van het project is om de bekendheid van V3 onder vergelijkbare partijen zoals waterschappen, 

gemeentes en provincies te vergroten. Dit verhoogt enerzijds de impact van ons werk (voortbouwen 

op wat we weten) en verbreed anderzijds het speelveld (grens ontkennend samenwerken). Idealiter 

groeit (c.q. verspreidt) deze samenwerking zich tot een stroomgebied-brede aanpak. De link naar het 

landelijke traject is zeer belangrijk. Daarnaast wordt er bewust niet voor publieke 

communicatie/betrokkenheid gekozen aangezien dat via de andere projecten wordt opgepakt. 

Het project zal de volgende resultaten opleveren:  

 Communicatie richting professionele partners over V3 in de vorm van bijeenkomsten, 
presentaties, nieuwsbrief (intern) en een website. 

 Een samenwerkingsplatform voor V3 en andere geïnteresseerden in het kader van kennis deling 
(uitkomsten uit projecten), coördinatie van maatregelen (samenwerking tussen partijen) en 
bewustwording (t.b.v. waterkring en bekendheid) 
 
Ter inspiratie: 

 Waterschap Groot Salland en het Deventer Ziekenhuis: http://grip.podium.nl/; 

 Schone Maaswaterketen: http://www.samenwerkenaanwater.nl/inspiratie/kansenkaart-
drinkwater/schone-maaswaterketen/ 

 Waterschap Zuiderzeeland: vergelijkbare aanpak medicijnresten 
 

Bijdrage aan de opgave medicijnresten uit water 

 Gedragsbeïnvloeding en –verandering begint bij bewustwording. 

 Een effectieve waterkring zorgt ervoor dat V3 uitbreidt/sterker wordt of andere partijen inspireert 
en zelf initiatief nemen. 
 

Planning  

Het project loopt voor twee jaar, start in Q1 2017 en eindigt in Q4 2018.  

 

Budget en inzet 

Vooralsnog wordt er geen specifieke raming gemaakt qua budget en inzet. Afhankelijk van de 

ontwikkelingen wordt bepaald in hoeverre V3 hierop inzet.  

 2016 2017 2018 

Uren ntb ntb ntb 

Geld ntb ntb ntb 

 

 

Team 

 Projectleiding: Lize Beekman  

 Projectondersteuning: Lennart Pompe, Henry van Veldhuizen, Richard van Hoorn, 

 Communicatieafdeling Vitens/WSVV, externe partijen/organisatoren, et cetera. 

 

  

http://grip.podium.nl/
http://www.samenwerkenaanwater.nl/inspiratie/kansenkaart-drinkwater/schone-maaswaterketen/
http://www.samenwerkenaanwater.nl/inspiratie/kansenkaart-drinkwater/schone-maaswaterketen/
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Factsheets persistente medicijnresten (inclusief bio-assay onderzoek) 

 

Omschrijving van het project 

In zowel het oppervlaktewater als ruw grondwater (ter bereiding van drinkwater) treffen we 

bepaalde medicijnresten aan die als (zeer) persistent zijn te karakteriseren. Dit omdat we ze enerzijds 

in hoge concentraties/vrachten, en anderzijds aan het einde van het watersysteem aantreffen. 

Daarnaast moeten de effecten van deze stoffen op de humane en ecologische gezondheid verder 

worden onderzocht, niet alleen als aparte stof, maar ook in combinatie. 

Resultaat factsheets: Het project zal per farmaceutisch component een factsheet opleveren die 

antwoord geeft op onderstaande vragen. Het betreft een literatuurstudie – we willen dus een 

bundeling/overzicht van beschikbare informatie (m.u.v. de toxicologische effecten):  

 Wat zijn de meest persistente (groepen) medicijnresten? Geldt dit voor zowel drink-, grond- als 
oppervlaktewater? Deze vraag is al deels beantwoord. 

 Welke route leggen deze medicijnresten af? Waar worden ze voornamelijk voorgeschreven en 
geconsumeerd? 

 Waarom zijn deze medicijnresten zo persistent? Welke chemische/natuurkundige/biologische 
aspecten spelen hierbij een rol? 

 Wat is het toxicologisch effect van deze medicijnresten? Zijn er medicijnresten die zowel 
persistent als toxisch zijn? Deze vraag wordt deels via bio-assay onderzoek beantwoord. 

 Wat kunnen we uiteindelijk in de waterketen (c.q. zuivering) doen om deze medicijnresten 
effectief te verwijderen? 
 

Resultaat Bio-assay onderzoek:Ter ondersteuning/verrijking van de factsheets zal middels bio-assay 

onderzoek antwoord worden geven  op de volgende vragen:  

 Wat zijn de effecten van de meest persistente (groepen) medicijnresten op humane en 
ecologische gezondheid?  

 Welke andere stoffen in dezelfde monsters zijn aanwezig en wat is de mengsel toxiciteit op 
humane en ecologische gezondheid? 

 Welke zijn de metabolieten gevormd in het menselijke lichaam en het milieu? Wat zijn hun 
toxicologische relevantie? 

 Wat zijn de fysische parameters van deze verbindingen (hydrofiele, hydrofobe, etc.)? 

 

Bijdrage aan de opgave medicijnresten uit water 

Medicijnresten worden in heel de waterketen aangetroffen, vanaf het moment dat het afvalwater in 

de rioleringen terecht komt tot aan het ruwe grondwater dat tot drinkwater wordt gezuiverd. Dat 

betekent dat de medicijnresten die we aan het einde van de keten aantreffen een lange route 

hebben afgelegd. Het feit dat we die medicijnresten weer aantreffen aan het begin van de keten 

betekent ook dat deze medicijnresten zeer persistent zijn. Afbraak of opname door (a)biotische 

factoren gebeurt niet of slechts gedeeltelijk. Door onze aandacht te richten op deze groep 

medicijnresten werken we aan kennis en maatregelen die de herintrede van deze medicijnresten 

moeten voorkomen.  

Planning  

Het project loopt voor een jaar, start in Q1 2017 en eindigt in Q4 2017.  
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Budget en inzet 

De inzet van V3 is gelijk verdeeld. De daadwerkelijke uitvoering wordt uitbesteed. 

 2016 2017 2018 

Uren 20 (projectleiding Vitens) 40 (projectleiding Vitens) n.v.t. 

Geld n.v.t. €30.000* n.v.t. 
*Voor de factsheets wordt €10.000 gereserveerd. Voor het bio-assay onderzoek wordt €20.000 gereserveerd. 

 

Team 

 Projectleiding (opdrachtgever): Martin de Jonge (factsheets) en Varvara Kokkali (bio-assays) 

 Projectondersteuning: Lennart Pompe, Richard van Hoorn 

 Uitvoering: KWR en/of WUR. 

 

Eerste aanzet plan van aanpak 

De volgende medicijnresten worden door Vitens het meest aangetroffen (zowel in de individuele 

pompputten, gemengd ruwwater, als in reinwater).  

Rangorde Farmaceutische component Toepassing 

1 Phenazone (fenazon) Eenvoudige pijnstiller 

2 Primidone (primidon) Anti-epilepticum 

3 Iopamidol Contraststof bij röntgenonderzoek 

4 Carbamazepine Anti-epilepticum (o.a.) 

5 Clofibric acid (clofibrinezuur) Hart- en vaatmiddel 

 

De volgende medicijnresten worden door Vallei enVeluwe het meest aangetroffen in het 

oppervlaktewater. 

Rangorde Farmaceutische component Toepassing 

1 Ethinylestradiol (EE) Synthetisch vrouwelijk hormoon 

2 Estradiol Natuurlijk vrouwelijk hormoon 

3 Diclofenac Ontstekingsremmer en pijnstiller 

4 Carbamazepine                       Anti-epilepticum (o.a.) 

5 Metformine                             Anti-diabeticum 

 

Per farmaceutisch component wordt een factsheet opgesteld. In ieder factsheet wordt nader 

ingegaan op de toxicologische effecten, zowel per stof als gecombineerd. Voor de medicijnresten in 

drinkwater geldt dat voor humane gezondheid, voor medicijnresten in oppervlaktewater geldt dat 

voor ecologische gezondheid.  
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V3-kaart 

 

Omschrijving van het project 

Graag willen we (letterlijk) goed in beeld krijgen hoe de omgeving waarin V3 zich bevindt eruitziet. 

Op deze manier kan er eenvoudig en snel inhoudelijk relevante informatie geraadpleegd worden. 

De V3-samenwerking kan inzichtelijk worden gemaakt via geografische kenmerken. Deze worden 

gebundeld als ‘kaartlagen’, online beschikbaar gesteld en kunnen bijvoorbeeld vrij inzichtelijk 

gemaakt worden. Zodoende is het ook een sterk communicatiemiddel en kan het zelfs gebruikt 

worden om analyses (kansen en knelpunten) te maken. 

Het project zal de volgende resultaten opleveren:  

Er wordt een atlas ontwikkeld in het teken van de V3-samenwerking. Dit kan eventueel o.b.v. de V&V 

projectkaart. Hierin kan bijvoorbeeld de volgende informatie worden verwerkt: 

 Fysische omgeving (stroomgebieden, grond- en oppervlaktewateren, natuurgebieden, etc.)  

 Infrastructurele omgeving (Vitens en V&V locaties en werk/beschermgebieden, 
rioleringssystemen, etc.)  

 Sociaaleconomische omgeving (populatiedichtheid- en leeftijdsdistributie, geschat 
medicijngebruik, ziekenhuizen/apothekers/verzorgingshuizen/etc.) 

 Organisatorische omgeving (administratieve grenzen, samenwerkingsplatforms, projectgebieden, 
eigen initiatieven, ‘laaghangend fruit’, et cetera.) 

 Aanwezigheid, concentraties en routes van medicijnresten. 
! Belangrijke voetnoot: de tijd die in dit project wordt gestoken moet wel in verhouding staan tot wat 

we uiteindelijk aan als beoogd resultaat verwachten. 

Bijdrage aan de opgave medicijnresten uit water 

Een gezamenlijke kennisbasis versterkt onze uitgangspositie. Voor alle betrokken partijen is het van 

belang om eenvoudig en snel inhoudelijke informatie beschikbaar te hebben. Het is mogelijk om 

inzichten te creëren met ruimtelijke analyses en bewustwording te stimuleren middels geografische 

visualisatie. Zo kunnen we vertellen wat we doen, daarmee een sneeuwbaleffect veroorzaken om 

uiteindelijk een bijdrage te leveren aan onze opgave. 

Planning  

Start project in Q3 2016 en oplevering in Q4 2016.  

Budget en inzet 

 2016 2017 2018 

Uren - nvt nvt 

Geld - nvt nvt 
Een nul euro project 

 

Team 

 Projectleiding: Richard van Hoorn (V&V)  

 Projectcoördinatie: Cees Viets (Vitens) en Jasper Timmer (V&V), Lennart Pompe (Vitens) 
  

http://valleienveluwe.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=93b7454591964464b3fbc5e193070b8a
http://valleienveluwe.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=93b7454591964464b3fbc5e193070b8a
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Bijlage 4 Beschrijving parallelle, gezamenlijke projecten 
 

 
 

Naam project Omschrijving 

Voorbereiding 

proefproject Hart voor 

de Heuvelrug 

(Maatregel, 2017 - ...) 

Binnen het programma ‘Hart van de Heuvelrug worden diverse woonwijken en 

bedrijventerreinen  gerealiseerd. Voor het afvalwater van deze ontwikkelingen en van 

de bestaande riolering van Soesterberg moet nog een oplossing worden gevonden. 

Hiervoor zijn verschillende opties denkbaar. Eén daarvan is het ter plekke zuiveren en 

infiltreren van het gezuiverde afvalwater. In dat geval is het zaak dat ook de 

geneesmiddelen en andere microverontreinigingen adequaat verwijderd worden. 

Door in de praktijk op deze schaal (500-900 m3/h) te testen wat de mogelijkheden en 

kosten zijn om geneesmiddelen en microverontreinigingen te verwijderen wordt 

praktijkervaring en kennis opgedaan die transporteerbaar is naar andere vergelijkbare 

(nieuwbouw)wijken en situaties. 

Het studietraject, bestaande uit een haalbaarheidsstudie en business case uitwerking, 

wordt naar verwachting eind 2016 afgerond. 

De uitwerking en realisatie van de gekozen optie wordt waarschijnlijk in 2017 gestart. 

Nieuwe sanitatie 

NIOO 

(Kennis, 2017 - …) 

Het Nederlands KNAW Instituut voor Ecologie (NIOO) heeft zijn eigen gebouw in 

Wageningen circulair ingericht. Ook de sanitatie willen ze circulair inrichten door het 

afvalwater volledig intern te zuiveren, te lozen op oppervlaktewater in de lokale vijver 

en her te gebruiken. Als Waterschap zijn we aan dit laatste initiatief verbonden. We 

hebben afgesproken dat we ook de verwijdering van microverontreinigingen 

meenemen in het project, zodat het voor het waterschap ook als voorbeeld kan dienen 

voor andere nieuwe sanitatie projecten. Door de lozing op oppervlaktewater zit er ook 

een infiltratiecomponent naar grondwater in. 

Door in de praktijk op de schaal van een kantoorgebouw/laboratorium te testen wat de 

mogelijkheden en kosten zijn om microverontreinigingen te verwijderen kan dit worden 

doorvertaald naar andere gebouwen. 

De doorgang van het project is afhankelijk van de toekenning van subsidie. Helaas zijn 

er al twee verzoeken afgewezen en wachten we een nieuwe kans af. Daarom is er 

weinig te zeggen over de planning, behalve dat we hopen dat het de komende jaren 

gaat plaatsvinden. 

Verdroging Renkumse 

Beekdal 

(Kennis, 2016-2020) 

Provincie Gelderland heeft het waterschap gevraagd om in onderlinge samenhang te 

bekijken welke maatregelen nodig zijn om de achterblijvende natuurontwikkeling tot de 

gewenste natuurfuncties in dit gebied te krijgen. Het project is nu dus hoofdzakelijk 

gericht op verbetering van de wateromstandigheden voor de natuurfuncties in dit 

gebied (verdrogingsbestrijding). Naast natuur houden we hier bij de belangenafweging 

nadrukkelijk ook rekening met de andere bestaande waarden (bijvoorbeeld 

cultuurhistorie en landschap) en belangen (bijvoorbeeld recreatie en gebruik). De 

exacte invulling van de maatregelen wordt samen met gebiedspartners de komende tijd 

verder verkend. 

Eén van de maatregelen zou kunnen zijn om het effect van de drinkwaterwinning en 

industriële grondwateronttrekking nader te onderzoeken. Hierdoor kun je de 

effectiviteit van bepaalde maatregelen in een later stadium beter bepalen. Aanvoer van 

gezuiverd afvalwater zou een voorbeeld kunnen zijn. In deze context is het relevant 

voor de V3-samenwerking. 

Actieprogramma 

Provincie Utrecht 

(Maatregel, 

bewustwording en 

kennis, 2017 - …) 

Dit betreft een samenwerking tussen de Utrechtse waterschappen HDSR, V&V en SR. 

Op initiatief van provincie Utrecht wordt een actieprogramma opgezet wat o.a. op het 

thema medicijnresten ingaat. 
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Bijlage 5 Beschrijving aanpalende, relevante projecten 

Naam project Omschrijving 

Waterfabriek Wilp 

(Maatregel, 2016-…) 

Het waterschap is voornemens om in Wilp een nieuwe afvalwaterzuivering te realiseren 

voor het afvalwater van Attero en van de omliggende plaatsen. Het voornemen is om 

hier de awzi van 2030 te bouwen, voorbereid op de toekomst. Onderdeel hiervan is het 

(onderzoeken van de mogelijkheid van) verwijderen van geneesmiddelen en andere 

microverontreinigingen. Het effluent wordt namelijk geloosd op de Twellose beek, 

waarvoor een hoge kwaliteit wordt geëist. De Twellose beek mondt uit in het 

Toevoerkanaal. Het Toevoerkanaal heeft water van een zeer hoge kwaliteit en met een 

zeer goede ecologische toestand (KWR-waterlichaam), dit stelt strenge eisen aan het te 

produceren water. 

Awzi Wilp is de eerste nieuw te bouwen zuivering van Waterschap Vallei en Veluwe en 

zal daarmee een pilot kunnen zijn voor het vergaand zuiveren van afvalwater, inclusief 

verwijderen van geneesmiddelen. 

Verkenning mogelijkheden en mobiliseren innovatie: 2016 

 

Pharmafilter Ede 

(Maatregel, 2018-…) 

Hoewel ziekenhuizen op regionale schaal een klein aandeel vertegenwoordigen van de 

vracht naar watermilieu, zijn het wel locaties waar een geconcentreerde 

afvalwaterstroom wordt aangeboden aan het riool. Verkennende gesprekken worden 

gevoerd met ziekenhuis Gelderse Vallei over toepassing het concept Pharmafilter 

Natuurzuivering 

Groenekan 

(Maatregel, 2016-

2018) 

Vitens’ productiebedrijf Groenekan is van groot belang voor de watervoorziening van 

Utrecht. De vergunning kan momenteel niet maximaal worden benut. Op de lange 

termijn is dit wel nodig aangezien de drinkwatervraag zeer waarschijnlijk zal toenemen. 

De oorzaak van dit probleem ligt bij de infiltratie van verontreinigd oppervlaktewater in 

het grondwaterbeschermingsgebied. Het gaat hier om een heel pallet aan 

microverontreinigingen, waaronder medicijnresten. We gaan onderzoeken of dit 

oppervlaktewater eerst middels natuurlijke/biologische processen gezuiverd kan 

worden waarna het schone water kan infiltreren  naar het grondwater. Op deze manier 

werkt Vitens aan een schone bron en kan de vergunning op den duur maximaal ingezet 

worden. 

Kwaliteitsmonitoring 

oppervlakte-, grond- 

en drinkwater 

(Kennis, continu) 

 

Zowel Vitens als Vallei&Veluwe hebben een uitgebreid monitoringsmeetnet. Het gaat 

hierbij om oppervlakte-, grond en drinkwater. De monsters worden op tal van aspecten 

onderzocht, waaronder een breed scala aan medicijnresten. Deze monitoringsgegevens 

geven sinds enkele jaren inzicht in het vóórkomen van o.a. medicijnresten in ons water. 

Monitoring 

medicijnresten Vecht 

(oeverfiltraat) 

(Kennis, continu) 

 

De drinkwaterwinning Vechterweerd maakt gebruik van oppervlaktewater 

(oeverfiltratie) uit de Overijsselse Vecht. Omdat dit voor Vitens een slechte bron voor 

de drinkwaterproductie is, is er afgesproken dat de kwaliteit van het oppervlaktewater 

(en het oeverfiltraat) nauwlettend monitoren, o.a. op medicijnresten.  

MEDUWA 

(Maatregel en kennis, 

2016-2020) 

MEDUWA werkt binnen een he deelstroomgebied van de Overijsselse Vecht aan 

vermindering van de verontreiniging van bodem, voedsel, (drink)water, en lucht met 

humane en veterinaire medicijnen en multiresistente (micro)organismen. Actoren uit 

de humane en veterinaire medicijn- en waterketen uit de regio vormen gezamenlijk een 

soort “community of practice”. Ter bevordering van bewustwording en besluitvorming 

worden verontreinigingen en effecten van mogelijke maatregelen* onder verschillende 

klimaatscenario’s met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS) in beeld 

gebracht. MEDUWA werkt door een integrale aanpak aan de introductie van groene 

farmacie. Het project bereidt de humane en veterinaire gezondheidssector voor op 

komende veranderingen in wetgeving en consumentengedrag met betrekking tot de 
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kwaliteit van bodem, water en voedsel. Door ontwikkeling en introductie van nieuwe 

diensten en producten draagt MEDUWA bij aan de regionale economie.  

Vitens is gevraagd om de rol van stakeholder op te nemen. We kunnen daarmee een 

bijdrage leveren aan het project, en aangeven in welke producten en diensten wij 

geïnteresseerd zijn. 

RDG-monitoring 

(Kennis en 

maatregelen, 2016-

2021) 

Op het terrein van medicijnresten en andere micro¬verontreinigingen in relatie tot 

waterkwaliteit is veel gaande op allerlei niveaus. Voor de KRW moet er in 2018 input 

geleverd worden voor de mid-term review en voor het programma voor de laatste 

KRW-periode 2021-2027. In 2021 moet het volgende bereikt zijn: 

- Inzicht in mogelijke concentratieverhogingen in grondwater van “nieuwe stoffen” 

(waaronder medicijnresten) door KRW-monitoring (2015 en 2018); 

- Uitvoering van de regionale maatregelen tot en met 2021 uit de eerste generatie 

gebiedsdossiers afgerond;  

- Duidelijkheid over en keuzen voor de aanvullende regionale maatregelen voor de 

periode na 2021 met het oog op de KRW-doelstelling in 2027.  

Provincie en Vitens vinden dat de aanpak van medicijnresten een landelijke 

maatschappelijke opgave is, waarbij het rijk een regierol heeft. Provincie en Vitens 

richten zich vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid alleen op de regionale aanpak 

aanvullend op de landelijke aanpak. Bij deze regionale aanpak vindt nauwe 

samenwerking plaats met  de waterschappen. Ook wordt bekeken of kan worden 

aangehaakt bij initiatieven van derden. 


