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Uit de discussie komt naar voren
- De uitvoering van vergunningverlening vormt een risico voor opkomende en nieuwe stoffen.
- Bij de uitvoerende overheden (RWS, Waterschappen, Provincies, Gemeenten,

Omgevingsdiensten) moet bekend zijn wat er loopt en speelt op nationaal beleidsniveau.
- Hoe kunnen uitvoerende overheden aansluiten bij landelijke initiatieven en werkgroepen?
- Uitvoerende overheden hebben meer capaciteit en expertise nodig
- Wetgeving nieuwe stoffen centraliseren of verder decentraliseren zoals via de nieuwe

Omgevingswet?
- Liever een effectgerichte benadering dan gericht op (tienduizenden) individuele stoffen: hoe

moet dat wettelijk geregeld worden?
- Meer verantwoordelijkheid bij producenten. Dit lijkt echter niet te werken en tot prioriteiten te

leiden bij die bedrijven.
- Vraag is of pathogenen en antibioticaresistentie ook meegenomen worden bij de problematiek

van opkomende stoffen.
- Hoe benader je de opkomende stoffen problematiek integraal (verdeling over lucht, water,

bodem, afvalstoffen)? Hoe krijg je OKS circulair?

Oplossingsrichtingen
- Er zou een informatie databank moeten komen met daarin openbare informatie voor

ambtenaren van alle overheden over stoffen en over vergunningen. Er moet wel iemand
verantwoordelijk voor worden gemaakt, zodat het goed van de grond komt en goed
bijgehouden blijft.

- Per stofgroep moet er een expertgroep opgericht worden met mensen uit diverse overheden.
Op die manier wordt er beter samengewerkt en wordt kennis beter gedeeld via de
verschillende overheden. Deze expertgroepen zouden dan ook de database die hierboven
genoemd is moeten vullen.

- Bedrijven die advies vragen aan overheden betreffende stoffen en vergunningen daarvoor
zouden een heffing moeten betalen.  Ook als er calamiteiten zijn bij chemische bedrijven
zouden ze daarvoor een heffing moeten betalen. Er zou bijvoorbeeld ook nagedacht kunnen
worden over een heffing op de lozing van opkomende stoffen.  Eventueel bedrijven zelf
normen laten afleiden en die voor laten leggen aan expertgroep.

- RWS en waterschappen gaan in de regio praten met de regionale uitvoeringsdiensten om
aandacht te vragen voor opkomende stoffen bij vergunningen voor lozingen op het
gemeenteriool. Het zou zelfs nog beter zijn als er een regulier overleg komt voor de
vergunningverleners van de diverse overheden. Ze weten elkaar dan makkelijker te vinden en
zullen ook beter kennis delen.

- Via VTH reguleren is altijd achteraf. Je zou juist vooraf in het proces moeten reguleren. Ideaal
gezien zouden stoffen voor ze geproduceerd en geloosd mogen worden via een landelijke
kader beoordeeld moeten worden. De gegevens die daarvoor nodig zijn moeten dan op kosten
van de producent onderzocht worden door onafhankelijke bureaus.

- De ketenaanpak van medicijnen in water verder uitrollen naar de opkomende stoffen. Er zal
dan een kennisplatform moeten komen en allerlei werkgroepen die ervoor zorgen dat de
diverse overheden beter samenwerken. Een belangrijk aspect zou moeten zijn dat er ook
meer naar lange termijn effecten gekeken gaat worden, bijvoorbeeld op het grondwater.

- Waterbewustzijn bevorderen: iig in (basis)onderwijs, bij producenten en omgevingsdiensten.
- Het belonen van bedrijven die verder gaan dan BBT. Nu krijgen bedrijven een boete als ze

iets niet goed doen. Bedrijven die meer doen dan dat ze verplicht zijn zouden daarvoor
beloond moeten worden.

Voorstel om uit te werken in de Delta aanpak waterkwaliteit
Het opzetten van een gezamenlijke (voor iedereen toegankelijke) kennisbank opkomende stoffen
voor de samenwerkende uitvoerende overheden (RWS, Waterschappen, provincies, gemeenten,
omgevingsdiensten), begeleid door expertgroep.
En het daarmee toegankelijk maken van alle kennis, ontwikkelingen en werkwijze: omgaan met
opkomende stoffen.


