Position Paper

Herziening Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater

De Richtlijn Stedelijk Afvalwater verplicht lidstaten afvalwater te verzamelen en behandelen in stedelijke
gebieden, ervoor te zorgen dat zuiveringsinstallaties goed worden onderhouden en voldoende presteren,
maatregelen te nemen om de vervuiling van de ontvangende wateren door overloop van overtollig
regenwater te beperken en toe te zien op de afvoer en hergebruik van zuiveringsslib. De Europese
Commissie heeft in 2019 de Richtlijn Stedelijk Afvalwater geëvalueerd om te zien of hiermee de gestelde
doelen zijn behaald en of de richtlijn nog toereikend is. Zoals gesteld in de evaluatie is de implementatie
van de huidige Richtlijn Stedelijk Afvalwater effectief geweest, waarbij de baten ruimschoots de kosten
hebben gecompenseerd. De richtlijn uit 1991 is echter gedateerd.
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om uitbreiding van de richtlijn
De afgelopen drie decennia hebben maatschappelijk en technologisch veel ontwikkelingen
plaatsgevonden die niet hun weerslag hebben gevonden in de richtlijn. De richtlijn moet wat Vewin betreft
worden aangepast op nieuwe verontreinigingen, zoals medicijnresten en industriële stoffen,
technologische ontwikkeling en aansluiting op de Kaderrichtlijn Water. Uit de evaluatie van de richtlijn
concludeert de Europese Commissie dat deze te oud is om adequaat nieuwe uitdagingen het hoofd te
kunnen bieden. Gegeven de technologische vooruitgang is verbetering binnen handbereik en met het oog
op de toekomst essentieel voor volksgezondheid en milieu.
➢ Herzie de richtlijn van 1991: Stimuleer de voortschrijdende innovatie en integreer de aanpak
van nieuwe verontreinigingen
➢ Voeg de aanpak van medicijnresten, industriële stoffen en andere microverontreinigingen,
pathogene organismen, antibioticaresistente bacteriën en plastics toe aan de richtlijn
Technologische verbetering toepassen en stimuleren
De richtlijn stimuleert momenteel vrijwel geen technologische ontwikkelingen van
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), terwijl dit wel nodig is, ook om doelen van de Kaderrichtlijn
Water te halen. Hoe beter de zuivering van afvalwater, des te geringer het effect van lozingen op de
waterkwaliteit. Daarbij moeten riooloverstorten dringend worden aangepakt vanwege de negatieve impact
op waterlichamen. Met de toenemende zware regenbuien die worden verwacht voor de toekomst zullen
overstorten een nog grotere impact hebben. Waterkwaliteitsknelpunten, zoals microverontreinigingen, en
technologische verbetering van RWZI’s worden onvoldoende geadresseerd om de richtlijn
toekomstbestendig te laten zijn. Naar analogie van het industriële afvalwater is het van belang om
lidstaten te verplichten een Best Beschikbare Techniek (BBT) voor het behandelen van stedelijk
afvalwater te formuleren. De impact op de kwaliteit van drinkwaterbronnen dient te worden meegenomen
bij het bepalen van een BBT en de selectie van RWZI’s die aangepast zouden moeten worden. De KRW
stelt immers dat de mate van zuivering die nodig is om drinkwater te produceren moet afnemen.
➢ Verplicht individuele lidstaten om de ‘Best Beschikbare Techniek’ (BBT) voor het behandelen
van stedelijk afvalwater te formuleren en implementeren
➢ Weeg de impact op de kwaliteit van drinkwaterbronnen mee in het bepalen van een BBT en de
selectie van RWZI’s die aangepast zouden moeten worden in de richtlijn
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