
 

  

 
 

  

 

SO 19 JANUARI 2023 BNC-FICHE RICHTLIJN STEDELIJK AFVALWATER  

 

Op 19 januari is een schriftelijk overleg over de fi-

che herziening van de richtlijn stedelijk afvalwa-

ter. De waterschappen geven graag hun visie op 

de richtlijn.  

 

Modernisering bestaande waterwetgeving 

De richtlijn is onderdeel van een pakket aan 

voorstellen dat moet leiden tot een betere be-

scherming van de waterkwaliteit en de volksge-

zondheid. Het gaat om modernisering van be-

staande waterwetgeving in het kader van het 

‘Zero pollution action plan’ die eind oktober door 

de Europese Commissie is gepresenteerd.  

 

Voor de waterschappen is het herzieningsvoor-

stel voor de richtlijn stedelijk afvalwater belang-

rijk: deze schrijft voor aan welke eisen de inzame-

ling en de behandeling van huishoudelijk afval-

water moet voldoen. Bij de herziening worden de  

normen voor de lozing van stikstof en fosfaat 

verscherpt. Daarnaast wordt voor alle grote riool-

waterzuiveringen een aanvullende zuivering van 

medicijnresten verplicht.  

 

 

 

Jaarlijks belandt minstens 190 ton medicijnresten 

in rivieren, kanalen, sloten - waarschijnlijk nog 

veel meer. 90% daarvan verdwijnt via de wc of 

het doucheputje.  Die stoffen zijn een risico voor 

de waterkwaliteit en voor de dieren en planten 

die in het water leven. Waterschappen zetten tel-

kens stappen bij het zuiveren van deze stoffen 

uit het rioolwater, maar vinden dat ook de farma-

ceuten een grotere verantwoordelijkheid moeten 

nemen.  

  
Uitgebreide producentenverantwoordelijk-

heid  

Voor de verwijdering van medicijnresten stelt de 

Europese Commissie in de richtlijn voor dat de 

kosten worden gefinancierd via een bijdrage van 

de producenten van deze stoffen; de farmaceuti-

sche industrie. De waterschappen juichen het 

voorstel van de uitgebreide producentenverant-

woordelijkheid (UPV) toe, want hiermee worden 

de verantwoordelijkheid en kosten voor het voor-

kómen van milieuschade neergelegd bij de pro-

ducent van stoffen.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funievanwaterschappen.nl%2Feuropese-commissie-presenteert-zero-pollution-action-plan%2F&data=05%7C01%7Ctmaas%40uvw.nl%7C1d30d69287a546aee65208dad7795670%7C1ecb1c740c9b4fc0a3b532b313f42f25%7C0%7C0%7C638059213398589533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EHUaPubtSmcD8HILN3HcEXXJvVHzNEmUil3ha8A80No%3D&reserved=0
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Wat de waterschappen betreft een universeel 

principe dat voor alle stoffen moet gelden. Het is 

hoog tijd dat ook de impact op het milieu in de 

prijs van producenten meegerekend worden en 

producenten meer verantwoordelijkheid te laten 

nemen. Dat geldt niet alléén voor de farmaceuti-

sche industrie en cosmetica. Het geldt voor alle 

vervuilingen: chemische industrie, pfas, plastics, 

rubber. Er verschijnen meer dan 20 miljoen 

nieuwe chemische stoffen per jaar. 

 

De waterschappen zijn blij dat het kabinet het 

voorstel voor de UPV steunt. 
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