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Nieuwe beoordelingssystematiek
koelwatergebruik
Op21junivanditjaarwerddenieuwebeoordelingssystematiek koelwatervastgesteld.Inde
nieuwesystematiekstaatdeecologischekwaliteitvanhetontvangendewatercentraal.Doorhet
ontvangendewateralsuitgangspunttenemen,anticipeertdenieuwesystematiekookopEuropese
richtlijnen,zoalsdeKaderrichtlijn WaterendeBREFCoolingWatervanhetIPPC.Dekeuzevoor
hetontvangendewateralsperspectiejvoordenieuwesystematiekzal leidentoteenaantal belangrijkeenvernieuwendeverbeteringen,menenLambèrPaping(DOWChemicals]enHenkjenner
(KEMA).
EenwerkgroepvandevoormaligeCommissieIntegraalWaterbeheer, thansLandelijkBestuurlijk OverlegWater,heeft sinds
begin 2002gewerktaandebeschrijving van
deuitgangspunten omtekomentoteen
'beoordelingssysrematiek warmtelozingen',
nu bekendals 'beoordelingssystematiek
koelwater'.IndezeCIW-werkgroep werkten
overheidenbedrijfsleven samen.Zij formuleerdenalsuitgangspunten: het handhaven
vaneenhoogbeschermingsniveau gedurendedekwetsbare biologischelenteenhet
opnemen vanhetdynamischestromings-en
afkoelingsgedrag van kunstmatigopgewarmd oppervlaktewater.Alsbeoordelingscriteriagelden onttrekking,delokalemengzone(deelvanhet watersysteem inde
nabijheid vaneenlozingspunt datdooreen
warmtelozingopeentemperatuur vanméér
dan 30°Cisgebracht]enopwarming inalgemenezin(zieschema).Visenmetnamevislarvenstaanalsdoelgroepsoortcentraal.De
systematiek sluitaanbijdewaterkwaliteitsaanpakvoorwarmte,waarbij dematevan
beïnvloedingvanhet oppervlaktewater
bepalend isvoordebeoordelingvande
lozing.Uitgangspunt hierbij isdat lozingen
gééneffecten mogen hebbenvoorhet aquatische milieu.
Denieuwesystematiek moet leiden tot
eenbeterebenuttingvanwathet aanwezige
koelpotentieel vanNederlandse wateren
wordt genoemd.
Debeoordelingssystematiek koelwater
vervangt dedriedecenniaoudeABK-richtlijn,dieuitgingvaneenmaximum lozingseisvan3o°C. Indezomervan2003kondigde
destaatssecretaris vanVerkeerenWatetstaat
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aandatoverschrijding vande lozingsnormen niet meerzouden worden gedoogd.
Diezelfde, uitzonderlijk drogeenhetezomer
lietziendatbeperkingen aanhet gebruik
vankoelwatervergaandeconsequenties kunnen hebben.De elektricireitsvoorziening
kwamingevaarendeindustrie leedten
gevolgevanproductiebeperking grote financiëleschade.Daaromwerdbegin 2004afgesprokendatvóórdezomervan 2005deknelpunten verholpenzoudenzijn door
aanpassingvandedesbetreffende lozingsvergunningen.

gunningen voorwarmtelozingen beter opde
plaatselijke omstandigheden enhet type
watersysteem toegesneden dan inhet oude
systeem.Verwachtwordt dathet toepassen
vandesystematiek tot vergunningen leidr
diebeterkunnen worden nageleefd.

Onderzoeksverplichting
Rijkswaterstaat heeft eenzogeheten
TaskForcekoelwater ingesteld diedeimplementatievandenieuwesystematiek inde
vergunningverlening door Rijkswaterstaat
begeleidt.DeTaskForcehadde afgelopen
periodeeencoördinerende taakbij deimplementatie vandebeoordelingssystematiek en
fungeerde alsmeldpunt voormogelijke
knelpunten rond individuele vergunningssituaties.
Binnen hetbedrijfsleven bestaat brede
steun voordeuitgangspunten vande
nieuwesystematiek.Welheeft desector
aangegevenbehoefte tehebben omop
directieniveau regelmatig tesprekenover
warmtelozingen metalsdoelombeleiden
systematiek zointerichtendat Nederland
optimaalgebruik maaktvanhaar koelpotentieel.Vraagstukken diegepaardgaanmetde
implementatie enevaluatievandesystematiekzouden inhetoverlegaandeorde
kunnen wordengesteld.Debetrokken overheden envertegenwoordigende organisaties
kunnen VerkeerenWaterstaat,EZ,VROM,
VNO-NCW,EnergieNed enVEMWzijn.

Implementatie
Toetsingskader warmtelozingen
InNederlandzijn circa250vergunningenvankrachtwaarinwarmtelozingen aan
deordezijn, waarvanongeveer60alsprioritairzijn aangemerkt vanwegehetfeitdatze
inhetverleden eengedoogverklaring ontvingen.Destaatssecretatisverwachtdatde
nieuwebeoordelingssystematiek vóórde
zomervan2006(voordeprioritaire bedrijven)zalzijn geïmplementeerd. Onlangs
wetddebalansopgemaakt met betrekking
totdevergunningaanvragen. Vande60'kritische'vergunninghouders hebben 20een
ontvankelijke aanvraagingediend.Deoverigebedrijven moeteneennieuwe aanvraag
indienen.
Indenieuwesystematiekwordtgedogen
zoveelmogelijkvermeden.Devergunningen
voorziendaarom ineentoetsingskader voor
warmtelozingen.Perioden vanextreme
droogtezijn hierinmeegenomen.Zowordt
invullinggegevenaandevigerende normstellingrenaanzien van uitzonderlijke
weersomstandigheden. Hiermeezijn dever-

Bijdeimplementatie vandenieuwe
beoordelingssystematiek zijn heldere
beleidskadersenregelgevingnodig, bijvoorbeeldvoorwatbetreft dehoofdfunctie van
hetontvangende water.ZosteltdeKaderrichtlijn Watervoorkunstmatigensterk
veranderde waterenandereeisenaandebiotoopdan voornatuurlijke wateren.Inde
beoordelingssystematiek zijn met betrekkingtotdezelocatiespecifieke omstandighedennoggeencriteria opgenomen, omdat
dieinhetkadervandeKaderrichtlijn Water
nognietzijn vastgesteld.Indesystematiek
iswelvoorziendat,zodradezelocatiespecifieke criteriazijn vastgesteld,hiermeebijde
beoordelingvanwarmrelozingen rekening
moetworden gehouden.

Evaluatie
Eensruurgroep,waarinonder andere
vertegenwoordigers vanhet bedrijfsleven
zittinghebben,evalueertdenieuwebeoordelingssystematiek warmtelozingen nade
zomervan2006.Metdetoepassingvande
nieuwesystematiek indepraktijkmoet nog

denodigeervaringworden opgedaan.
MomenteelvoertRijkswaterstaat samenmer
deelektricireirsproductiesector bij tweecentralesonderzoek uirnaardeinvloedvan
koelwaterpluimen ophetgedragvanvissen
onderexrreem warmeomsrandigheden.Ook
wordenopbasisvaneenliteraruurstudie de
paaihabitatsvandebelangrijkste elektriciteitscentrales inNederland in kaart
gebracht.Deresultaten hiervan worden
mediovolgendjaar verwachten kunnen
tezamenmetdeopgedaneervaringen metde
nieuwesystematiekdebasisvormenvoorde
evaluatievandesystematiek nadezomer
van2006.

natuurlijk voordeelineengespreid koelvermogen.Opditmomentgebruikt Nederlandslechtseenfractie vandat vermogen.
Doordatdesystematiekrekeninghoudt met
lokaleenseizoensgebonden effecten, kan
dezeruimtebeter worden benur. Kwantiteitsbeheer speelt hierbij ookeen belangrijke
rol.Juistindezomermaanden iseenadequaarbeheervannietalleenhet waterpeil,
maarookvanvoldoendedebierperstromingsgebiedeenvoorwaardevoor het
voorkómenvankoelwaterresrricties in
anderssragnante wateren.

Nederland 'afkoelland'

Indehuidigesituatie kanonder extreme
situaties,bijvoorbeeld eencombinatievan
lageafvoerenhogetemperatuurvanoppervlaktewater,eenbedrijfdebeheerderverzoekenommaarregelen tenemenindesfeer
vanwaterkwantiteitsbeheer met hetdoel
eengrotereafvoer rerealiseren.Delandelijke
Verdringingsreeks bepaalrhoehet beschikbarerijkswater wordtverdeeldin tijden van
watertekort. Hierbij wordt onderscheid
gemaakrincategorieën alsveiligheiden
onomkeerbareschade(1),nutsvoorzieningen
(2)enoverigecategorieën (3 en4).Voorcategorieën ren2wordteen prioriteitsvolgotde
gehanteerd envoordeoverigecaregorieënis
minimalisatie vaneconomischeschadeleidend.

Deverwachring isdat indekomende
decenniadenationalevraagnaar koelwarer
zalstijgen.Dit hoeft niet tebetekenen datde
vraagdebeschikbare hoeveelheidzaloverstijgen.Ditkomt nietalleendoordemaritiemeliggingvanNederland.Geziendeligging
alsdeltagebied vanSchelde,MaasenRijnen
dichtbij éénvandegrootste zoetwatermeren
vanEuropa heefr Nederlandeen uniek

Hetopzetten vaneengezamenlijk thermischmeernet indeverschillende Nederlandsewateren kanbijdragen aandeprévenuevancalamiteiten tijdens hetezomers.Op
basisvanhetkwantiteitsbeheer endetemperatuursverschillen overbepaalde afstandenperwatersysteem entussendemet
elkaarverbonden watersystemen,zaldoor

Ookdeomvangvandeconsequenties
vandetoepassingvandenieuwebeoordelingssysremariek voorgrotekoelwatergebruikers ingevalvaneengeringe (tijdelijke)doorstromingvanhet ontvangende
oppervlaktewater isnognietduidelijk vastgesteld.Inhetkadervandeverwachteklimaatsveranderingzaltevensworden gestart
metdevoorbereiding van langetermijnbeleidskadersen-regelgevingviahet project
'Koelwatercapaciteit Rijkswateren 2005-2050'
waarbij niergedogen,alsmededenieuwe
beoordelingssystematiek warmtelozingen,
hetuitgangspunt vormt.

Bron:RIZA.

eendergelijk meetnet procestechnische
regel-enkoelruimte inkaartkunnen wordengebracht.Ookmaakt heteengoed
ondetbouwdeafweging mogelijk bijde
bepalingwelkelocariesnoggeschikt zijn
voorwarmtelozingen enhoehet kwantiteitsbeheer gestaltemoetkrijgen. Het meetnetzalinkaartbrengendarNederland ook
'szomerseennetto afkoelingsland is.Dit
laatonverletdat locatiespecifieke omsrandigheden beheerstmoetenwordenendus
blijft ookineennettoafkoelingsland een
goedonderbouwde beoordelingsystematiek
koelwatergebruik noodzakelijk. <T
LambèrPaping (Dow Chemicals)
HenkJenner(Kema)
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Leidraad Monitoring
vernieuwd
DeLeidraadMonitoringopinternet(www.leidraadmonitoring.nrjheeftalsdoeldeonderlinge
vergelijkbaarheidenuitwisselbaarheidvan
monitoringsgegcvensvanverschillendewaterbeherendeinstantiesteverbeteren.Deleidraad
isbestemdvoorontwerpers,beheerdersen
gebruikersvanwatermeetnetten.De informatie
isrecentvernieuwd.
Indevernieuwdeleidraadzijn de(nu
bekende)vereistenenconsequenties vande
KaderrichrlijnWaterdoorgevoerd.Tevens
bevatdeleidraadnu ookrichrlijnen voorde
monitoring vanzoutewateren.Daarnaast
zijn watetkwantiteitsaspecten,zoalswaterafvoeren, waterstanden enmorfologie, inde
leidraadopgenomen.Tenslottezijn behalve
degenoemde inhoudelijke aanpassingen,de
leesbaarheid endeopmaakvande internerpaginaverbeterd.Regelmatigworden daaropnieuwe,relevantedocumenten geplaatst.
Zozijn nu deRichtlijnen Monitoring
Oppervlaktewater enhetDraaiboekMoniroringGrondwater voordeKRWtelezen.Inde
toekomstzaldemonitoringvan grondwater
uitgebreid worden. f

Kwaliteit foto's
DeredactieaccepteertnietlangerPowerPoint-bestanden.Dezebestandenzijnniet
geschiktvoordrukwerk.Illustratiesdientu
alsjpg-(foto's),excell-(grafieken)oftiff-of
eps-bestandoptesturen.Deresolutievan
defoto'senandersoortigeillustratiesmoet
300dpibedragenbijeenformaat van10x15
cm,daarandersdekwaliteitteslechtwordt.
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