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RIWA: doel 30% minder lozingen in de Rijn nog buiten beeld 
RIWA-Rijn pleit voor extra inspanningen om het 30%-reductiedoel voor emissies naar de Rijn in 2040 te 
halen, nu duidelijk is dat voor 41% van de stoffen het halen van die doelstelling buiten beeld blijft. Ook in 
2021 werden weer tientallen stoffen in de Rijn aangetroffen in hogere concentraties dan de streefwaarden 
uit het European River Memorandum (ERM). Het betreft industriële chemicaliën, restanten van 
geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten. Dit meldt RIWA-Rijn in het jaarrapport 
over 2021 waarin de waterkwaliteit in het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied in kaart is gebracht. 
RIWA is het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die oppervlaktewater, zoals rivierwater, 
gebruiken voor de bereiding van drinkwater.  

Emissies nemen nog onvoldoende af, extra inspanningen nodig de komende jaren 
De Rijnministerconferentie concludeerde op 13 februari 2020 dat microverontreinigingen een steeds grotere 
uitdaging voor aquatische ecosystemen en de drinkwaterwinning zijn. Daarom werd de doelstelling geformuleerd 
dat emissies van microverontreinigingen naar de Rijn in 2040 in totaal met minstens 30% verminderd zijn ten 
opzichte van de periode 2016-2018. Om de emissiereductie op gezette tijden kwantitatief te kunnen controleren 
heeft de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn de opdracht gekregen om een 
beoordelingssysteem te ontwikkelen. De toetsing van het doelbereik betreft zowel de totale reductie over de 
voorgaande periode (“is het reductiedoel inmiddels gerealiseerd?”) als de gemiddelde reductie per jaar ("wordt 
het reductiedoel tijdig gerealiseerd?”). Stoffen waarvan de vracht elk jaar gemiddeld met 1,5% of meer afneemt 
zullen in 20 jaar tijd de gestelde 30%-reductie bereiken, andere stoffen niet. 

Uit een eerste toetsing blijkt dat 23 van de 56 getoetste parameters (41%) het gestelde reductiedoel zonder extra 
inspanning niet gaat halen, omdat de emissies onvoldoende afnemen of zelfs stijgen. Voor 20 van de 56 
getoetste parameters (36%) wordt het gestelde reductiedoel wel ruimschoots gehaald in het huidige tempo. In de 
periode 2016-2021 zien we voor deze stoffen een afname van de vracht van meer dan 30% en het ligt in de 
verwachting dat deze reductie zich nog enige tijd voortzet. Het zou daarom passend zijn om, overeenkomstig de 
verklaring van de Rijnministersconferentie, voor deze stoffen een aanvullend reductiedoel vast te stellen.  

Zuiveringsopgave neemt toe in plaats van af, incidenten trekken zware wissel 
Uit het jaarrapport 2021 blijkt ook dat de zuiveringsopgave van de Rijn bij Lobith in 2021 is toegenomen, zowel 
door stijging van de (maximum)concentratie van bepaalde stoffen als door het overschrijden van opkomende 
stoffen. Dit ondanks het feit dat de bijdrage van een aantal andere parameters juist afnam. De zuiveringsopgave 
is het verschil tussen de huidige concentraties van stoffen in de Rijn en hun normen in het Drinkwaterbesluit. De 
grootste bijdrage aan de zuiveringsopgave wordt gevormd door de groep industriële stoffen en consumenten-
producten, en deze groep is ook de grootste veroorzaker van de toename. Ook als de bijdrage van opkomende 
stoffen buiten beschouwing gelaten wordt, is de zuiveringsopgave-index in 2021 op hetzelfde hoge niveau als in 
de jaren 2017 en 2018. Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat de doelstelling uit artikel 7 lid 3 van de 
Kaderrichtlijn Water in 2027 gehaald gaat worden (“De lidstaten dragen zorg voor de nodige bescherming van de 
aangewezen waterlichamen met de bedoeling de achteruitgang van de kwaliteit daarvan te voorkomen, teneinde 
het niveau van zuivering dat voor de productie van drinkwater is vereist, te verlagen.”). 

Incidentele verontreinigingen, ook die door calamiteiten zoals het noodlottige ongeval bij Leverkusen-Bürrig in 
2021, trekken nog een zware wissel op de geschiktheid van de Rijn als bron voor drinkwater. Inzicht in de stoffen 
die in afvalwater zitten, voldoende opvangcapaciteit bij calamiteiten en adequate monitoring blijven cruciaal om 
de Rijn te beschermen.  

Weblinks: 
Het RIWA-Rijn jaarrapport 2021 kunt u hier downloaden: https://www.riwa-rijn.org/wp-content/uploads/2022/09/RIWA-2022-NL-
Jaarrapport-2021-De-Rijn.pdf  
Het RIWA-Rijn themarapport over de ontwikkeling van de benodigde zuiveringsinspanning voor drinkwaterbedrijven langs de 
Rijn vindt u hier: https://www.riwa-rijn.org/en/publicatie/removal-requirement-and-purification-treatment-effort-for-the-dutch-
rhine-water-from-2000-2018-2/  
De Nederlandse versie van het European River Memorandum (ERM) kunt u hier downloaden: https://www.riwa-rijn.org/riwa-
rijn/european-river-memorandum/  
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Over RIWA-Rijn: In Nederland zijn 5 miljoen mensen afhankelijk van de Rijn voor hun drinkwater. RIWA-Rijn, de 
Vereniging van Rijnwaterbedrijven, is een kenniscentrum en belangenbehartiger voor de aangesloten 
drinkwaterbedrijven in het Nederlandse Rijnstroomgebied. RIWA-Rijn zet zich (inter)nationaal in voor een goede 
kwaliteit van het Rijnwater zodat daaruit met natuurlijke, eenvoudige zuiveringsmethoden schoon en gezond 
drinkwater gemaakt kan worden. RIWA-Rijn ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis in het Rijnstroomgebied en 
in Europa om dit doel te bereiken. RIWA-Rijn werkt in Internationale Vereniging van Drinkwaterbedrijven in het 
Rijnstroomgebied (IAWR) samen met 120 drinkwaterbedrijven uit zes Rijnoeverstaten; Duitsland, Frankrijk, 
Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk en Nederland. 
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