Initiatiefnemer
waterbeheerder

Aanpak
emissies
ammonium
koper

Aanpak emissies
(ZZS)
cadmium
tributyltin
dioxines
trifenyltin
benz(a)antraceen
chryseen
fenantreen

Rijksoverheid en/of
waterbeheerder

kwik
nikkel
lood
zilver
arseen
kobalt
perfluorverbindingen

Rijksoverheid

PAK’s:
benz(a)antraceen
benz(a)pyreen
benz(b)fluorantheen
benz(k)fluorantheen
benz(ghi)peryleen
fluorantheen
chryseen

Normstelling

Geen
handelingsperspectief
PAK’s:
benz(a)antraceen
benz(a)pyreen
benz(b)fluorantheen
benz(k)fluorantheen
benz(ghi)peryleen
fluorantheen
chryseen

hexachloorbenzeen
hexachloorbutadieen
hexachloorcyclohexanen
heptachloorepoxide

Verbetering
Monitoring/
bronnenanalyse handhaving
aclonifen
bifenox
dicofol
irgarol (cybutryne)
quinoxyfen
terbutryn
HCBDD
perfluorverbindingen
dioxines
tributyltin
zilver
arseen
barium
kobalt
nikkel
seleen
thallium
vanadium
uranium
perfluorverb.

koper
barium
zilver
arseen
kobalt
seleen
thallium
vanadium
uranium
ammonium

In bovenstaande tabel zijn de circa 30 gewasbeschermingsmiddelen die de KRW-norm overschrijden (2015) niet opgenomen.
Gewasbeschermingsmiddelen die als nieuwe prioritaire stof zijn aangemerkt zijn wel opgenomen in de tabel.

Toelichting:
Aanpak emissies: die stoffen die de norm overschrijden en waarvoor mogelijke maatregelen geïdentificeerd zijn.
Aanpak emissies (ZZS): idem voor stoffen die onder ZZS vallen – hebben extra prioriteit om de emissies te reduceren.
Normstelling: die stoffen waarvoor een andere norm is afgeleid of waarvoor nieuwe AC’s worden afgeleid, eventueel met regionale AC’s
Geen handelingsperspectief (voor de waterbeheerder): de maatregelanalyse geeft aan dat maatregelen bij de waterbeheerder zeer weinig zullen
bijdragen aan reductie van de belastingen.
Geen handelingsperspectief (voor Rijksoverheid en waterbeheerders): stoffen waaraan noch waterbeheerder, noch het Rijk iets kan doen (stoffen zijn
verboden maar komen nog lang in milieu voor). Dit is de groep stoffen waarvoor motiveringen opgesteld kunnen worden.
Verbetering bronnenanalyse: voor enkele metalen en PFOS. Voor laatste zijn geen bronnen in emissieregistratie opgenomen. Stof is verboden. Mogelijk
nog nagaan of er toch nog producten of processen zijn waarbij PFOS vrijkomt.
Monitoring en handhaving: geldt voor de meeste gewasbeschermingsmiddelen en biociden die ofwel verboden zijn en nog voorkomen als
normoverschrijdend of voor middelen die nog toegelaten zijn. Voor gewasbeschermingsmiddelen worden al maatregelen genomen via het Landelijk
meetnet gewasbeschermingsmiddelen en emissiereductieplannen die door de toelatinghouder worden opgesteld en uitgevoerd. Als KRW-maatregel
kan naar dit beleid worden verwezen.

