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Samenvatting
In de industrie wordt op grote schaal gebruik gemaakt van koelwatersystemen om
vrijgekomen proceswarmte af te voeren. In het koelsysteem vindt veelal via
warmtewisselaars warmteoverdracht plaats van de te koelen processtroom naar het
koelwater. Het verwarmde koelwater wordt geloosd of gekoeld en hergebruikt (RIZA,
1999). Koelwater kan thermisch verontreinigd zijn of verontreinigd zijn met
koelwateradditieven. Wanneer dit water geloosd wordt op de riolering, dan heeft dit
een negatieve invloed op de doelmatige werking van de rwzi. Hierdoor wordt
koelwater gezien als een 'dun' waterstroom. Anderzijds is de lozing van koelwater
op oppervlaktewater of op de rwzi niet gewenst vanwege de aard van de
verontreiniging. Dit betekent dat er voor de lozing van koelwater op de riolering of op
oppervlaktewater een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt. In het rapport
wordt een methode gegeven hoe om kan worden gegaan met de lozing van
koelwater. Dit om met name een reductie in de lozing van koelwater op de rwzi te
bewerkstelligen.
Om hiertoe te komen is in de eerste plaats geïnventariseerd wat de aard en de
omvang van de koelwaterlozingen in het beheersgebied van Waterschap Regge en
Dinkei is. Vervolgens is gekeken welke mogelijkheden er zijn ter reductie van de
koelwaterstromen en op welke wijze een goede afweging kan worden gemaakt wat
betreft de lozing van koelwater op de riolering of op oppervlaktewater.
Uit de inventarisatie is gebleken dat koelwater slechts een zeer klein deel uitmaakt
van de afvalwaterstromen naar de rwzi's. Hierdoor is een actieve aanpak ter
reductie van de koelwaterlozingen op de rwzi niet nodig. Bij de vergunningverlening
zal wel aandacht moeten worden besteed aan de lozing van koelwater. Wanneer
blijkt dat de lozing van koelwater bij een bedrijf sterk is toegenomen kan dit bedrijf
individueel worden benaderd.
Bij de beoordeling van de lozing van koelwater moet gekeken worden naar:
•
In hoeverre de grootte van de lozing kan worden beperkt door toepassing van
good-housekeeping en hergebruik.
•
In hoeverre koelwateradditieven kunnen worden beperkt.
•
In hoeverre de lozing van warmte kan worden beperkt.
Uitgangspunten daarbij zijn :
•
Schoon water wordt in principe niet geloosd op de riolering .
•
De investering voor verplaatsing van de lozing naar oppervlaktewater mag
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maximaalf 10,- per jaarlijks te lozen m koelwater kosten.
•
Koelwater met additieven wordt in principe niet geloosd op oppervlaktewater.
•
Bij lozing op de riolering mag de temperatuur van het te lozen water niet warmer
zijn dan 30 °C.
Wanneer het Wm-gezag bevoegd gezag is, wordt ernaar gestreefd dat zij een zelfde
werkwijze zullen aanhouden. Zo nodig zal het waterschap hulp bieden ter realisatie
van de reductie van de koelwaterstroom op de rwzi.

Het actief aanpakken van koelwaterlozingen zal geen structurele werkzaamheden
opleveren. Deze aanpak zal daarom nauwelijks zal leiden tot extra werkzaamheden
binnen de Wvo-vergunningverlening.

1. Inleiding
1. 1

Algemeen

In de industrie wordt op grote schaal gebruik gemaakt van koelwatersystemen
om vrijgekomen proceswarmte af te voeren. In het koelsysteem vindt veelal via
warmtewisselaars warmteoverdracht plaats van de te koelen processtroom naar
het koelwater. Het verwarmde koelwater wordt geloosd of gekoeld en hergebruikt
(RIZA, 1999).
Dit koelwater is een 'dun' waterstroom. 'Dun' water kan worden omschreven als
afvalwater met aan de ene kant lage tot zeer lage concentraties aan
zuurstofbindende stoffen en aan de andere kant vaak 'eenzijdig' verontreinigd
met nutriënten, zware metalen of organische microverontreinigingen. Andere
bronnen van 'dun' water zijn hemelwater, bodemsaneringswater,
bronneringswater, voorgezuiverd industrieel afvalwater, drainagewater, lekwater
en instromend oppervlaktewater.
Wanneer dit water wordt geloosd op de riolering, dan heeft dit een negatieve
invloed op de doelmatige werking van de rwzi. Doordat 'dun' water bij de
biologische behandeling relatief weinig voedingstoffen bevat voor de bacteriën,
neemt het zuiveringsrendement af. Dit betekent dat er een toename van de
vracht afvalstoffen vanuit de rwzi (nutriënten, zuurstofbindende stoffen,
organische microverontreinigingen en zware metalen) op oppervlaktewater wordt
geloosd. Daarnaast brengt de aanvoer van 'dun' water op de rwzi een verhoging
van de pomp- en onderhoudskosten met zich mee.
Een reductie van de 'dun' waterstroom, en dus een reductie van de stroom
koelwater, kan de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
bevorderen en de pomp- en onderhoudskosten verlagen (Stowa, 1996)
Anderzijds kan koelwater thermisch verontreinigd zijn of verontreinigd zijn met
koelwateradditieven. Dit zijn stoffen als corrosieremmers, hardheidsstabilisatoren,
dispergeermiddelen en biociden. In deze gevallen is lozing van koelwater op
oppervlaktewater of op de riolering niet zonder meer mogelijk.
Hieruit blijkt dat er voor de lozing van koelwater op de riolering of op
oppervlaktewater een goede afweging moet worden gemaakt.

1.2. Doelstelling
In deze beleidsnotitie zal inzicht worden verschaft in de wijze waarop het
waterschap om moet gaan met de lozing van koelwater op de riolering en op
oppervlaktewater.
Hiertoe moet er een methode worden ontwikkeld waarmee beoordeeld kan
worden wanneer lozing op de riolering en wanneer lozing op oppervlaktewater
plaats kan vinden. Dit om, op de eerste plaats, de stroom koelwater die op de
riolering wordt geloosd te reduceren.
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1.3. Leeswijzer

In de beleidsnotitie wordt begonnen met een overzicht van de koelwaterlozingen
en een theoretisch kader in de hoofdstukken twee en drie. Hieruit volgt een keuze
voor de werkwijze die bij de lozing van koelwater zal worden aangehouden . Dit
staat beschreven in hoofdstuk vier. Hoofdstuk vijf beschrijft vervolgens de acties
die de voorgestelde werkwijze met zich mee zal brengen.
Wanneer men slechts geïnteresseerd is in het beleid , dan kan men volstaan met
het lezen van hoofdstuk vier. De hoofdstukken twee, drie, en vijf kunnen dan als
achtergrond worden beschouwd.

2

2. Omvang en aard koelwaterlozingen
Om een indruk te krijgen van de omvang van de problematiek rond
koelwaterlozingen is een inventarisatie gedaan van het aantal koelwaterlozingen
dat plaatsvindt. Binnen het waterschap is er inzicht in de hoeveelheid
koelwaterlozingen doordat deze door bedrijven worden vermeld bij de aangifte
voor de verontreinigingsheffing . De gebruikte koelwatergegevens komen uit
1999.
Bij de lozingen op de riolering is gekeken op welke rwzi het koelwater
binnenkomt. De uitkomsten zijn gegeven in tabel 1. De gegevens over de
aanvoer en het aandeel 'dun' water op de rwzi's zijn berekend volgens de
methode die de Stowa heeft gebruikt voor de bepaling van de omvang van de
'dun' waterproblematiek (Stowa, 1996). Voor het aandeel dun water zijn
gegevens uit 1997 gebruikt.
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Tabel1: schatting hoeveelheid koelwater per rwzi in m per dag. Waar geen
waarden zijn ingevuld zijn de waarden onbekend. De gemiddelde totale aanvoer
is de droog weer aanvoer (dwa).
Totaal aandeel
Gemiddelde
RWZi
Totaal aandeel 'dun'
koelwater
totale
water
aanvoer
%Tot
m 31d
m3/d
m3/d
%
AlmeloSumpel
AlmeloVissedijk
Delden
Denekamp
Den Ham
EnschedeWest
Enter
Glanerbrug
Goor
Haaksbergen
Hengelo
Hengevelde
Losser
Nijverdal
Oldenzaal
Ootmarsum
Rijssen
Tubbergen
Vriezenveen
Vroomshoop
Westerhaar

18.547

5.224

28

16.020
3.778
3. 544
1.552

2.190
858
530

58
24
34

124

0.67

243

1.5

10

0.28

266
1.470
3.600
5.392
6.119
29.709
810
5.292
11.428
9.720
2.986
5.438
3.820
4.654
3.397
1.396

220

15

2.075
8.825
311
1.556

34
30
38
29

2.180
978
717
757
1.770
659
140

22
33
13
20
38
19
10

3

10

0.68

1
59
273

0.02
0.96
0.92

597

5.22

1
15

0.02
0.39

16

0.47

In totaal zijn er binnen het beheersgebied van Regge en Dinkei 59 bedrijven
geregistreerd die koelwater lozen . Enkele daarvan lozen koelwater op
oppervlaktewater.
Van het totaal aan 'dun' water dat op de rwzi's binnenkomt is slechts een klein
deel koelwater. Op lang niet alle rwzi's komt koelwater binnen .
Slechts een bedrijf loost meer dan 200.000 m3 per jaar. Dit is een derde van de
3
totale koelwaterstroom De andere bedrijven lozen allen minder dan 40.000 m
3
per jaar. Gemiddeld is de lozing per bedrijf ongeveer 10.000 m per jaar.
Wanneer de grootste lozer niet wordt meegerekend is de lozing per bedrijf rond
de 7000 m3 per jaar.
Zeventien bedrijven die koelwater op de riolering lozen hebben een Wvovergunning . Slechts vier bedrijven hiervan lozen water waaraan
koelwateradditieven zijn toegevoegd. Wanneer koelwateradditieven worden
toegevoegd is doorgaans sprake van een circulatiesysteem waarbij de te lozen
hoeveelheid spui maar klein is. De andere lozingen zijn alleen thermisch
verontreinigd. Er zijn geen gegevens over de verontreinigingsgraad van het
koelwater van de bedrijven die op de riolering lozen en waarbij de gemeente
bevoegd gezag is.
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3. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op het juridisch kader, het
beleid rond koelwaterlozingen , het onderzoek met betrekking tot de lozing van
koelwater, de lozingsalternatieven en tenslotte de financiële aspecten met
betrekking tot de lozing van koelwater.

3. 1 Juridisch kader
In deze paragraaf zal het juridisch kader worden besproken voor
koelwaterlozingen. Achtereenvolgens worden besproken : de Wvo-vergunning , de
melding op grond van de Keur, de Wm-vergunning en de aansluitvergunning.

De Wvo-vergunning
Binnen de Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt onderscheid gemaakt
tussen directe lozingen op oppervlaktewater en indirecte lozingen, via een
rioleringsstelsel.
Op grond van artikel, 1 eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren,
is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende stoffen of
schadelijke stoffen in welke vorm ook, in oppervlaktewateren te brengen.
Hieruit blijkt dat de lozing van koelwater op oppervlaktewater een Wvovergunningplichtige activiteit is. Koelwaterlozingen zonder toevoegingen van
koelwateradditieven worden echter in het algemeen gezien als activiteiten met
geringe milieurelevantie. Bij de lozing van slechts thermisch verontreinigd
koelwater op oppervlaktewater worden vraagtekens gezet of de Wvo-vergunning
niet een te zwaar instrument is. In het handboek Wvo-vergunningverlening wordt
gesteld dat er in plaats van de Wvo-vergunningplicht een regeling in het kader
van de Wvo moet worden getroffen (CIW I CUVNO, 1999). De CIW heeft om
deze reden onlangs een conceptrapport uitgebracht waarin algemene regels
worden voorgesteld met als doel de Wvo-vergunningverlening op te heffen (CIW,
2001 ). Zo lang er geen andere wettelijke regeling is, blijft echter de Wvovergunningplicht gelden . Voor de lozing van koelwater waaraan
koelwateradditieven zijn toegevoegd zal de vergunningverlening van kracht
blijven.
Artikel 1, tweede lid , Wvo bepaald dat een lozing met behulp van een werk dat is
aangesloten op een ander werk (bijvoorbeeld een gemeentelijke riolering) niet
Wvo-vergunningplichtig is. Dit geldt echter niet voor lozingen vanuit inrichtingen
die bij AMvBzijn aangewezen. In de 'AMvB inrichtingen' zijn soorten van
inrichtingen aangewezen die een Wvo-vergunning moeten hebben voor hun
lozing, ondanks dat ze op de gemeentelijke riolering lozen (geschakelde
lozingen). Op grond hiervan moeten bedrijven die vallen binnen de AMvB
inrichtingen voor de lozing van koelwater op de riolering een Wvo-vergunning
aanvragen. In deze AMvBworden ook inrichtingen genoemd die per jaar
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gemiddeld in totaal meer dan 500 m afvalwater per dag lozen . Dit afvalwater kan
ook koelwater zijn .
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De melding op grond van de Keur
Voor het lozen van koelwater moet in theorie altijd een melding worden gedaan
op grond van de Keur. In de praktijk vindt deze melding alleen plaats bij lozing op
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leggerwatergangen. Bij de lozing wordt het aantal m te lozen water per uur en de
tijdsduur van de lozing aan het waterschap gemeld.
De Wm-vergunning
Voor de lozing van koelwater op de riolering gelden algemene regels of moet een
vergunning worden aangevraagd op grond van de Wet milieubeheer wanneer:
•
Het bedrijf dat koelwater willozen niet onder de AMvB-inrichtingen valt;
en lof
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•
De totale lozing van het bedrijf per jaar gemiddeld niet meer dan 500 m
per dag bedraagt.
Koelwater wordt gezien als afvalwater. In de Wm wordt afvalwater omschreven
als:
Alle water waarvan de houder zich -met het oog op de verwijdering daarvanontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Volgens artikel 8.11 van de Wm dienen aan een Wm-vergunning of algemene
regels die de vergunningplicht opheffen, voorschriften te worden gebonden, die
nodig zijn ter bescherming van het milieu . Onder milieu wordt mede verstaan het
oppervlaktewater. Ook de zorg voor de doelmatige verwijdering van afvalstoffen
(en dus ook afvalwater) vormt een onderdeel van de bescherming van het milieu .
Aan de vergunning of algemene regels dienen op grond hiervan ook voorschriften
te worden verbonden ter bescherming van het milieu tegen nadelige gevolgen
van indirecte lozingen (lnfomil) .
Wanneer het Wm-gezag de handhaving ten aanzien van lozingen op de riolering
niet serieus neemt, dan kan de waterkwaliteitsbeheerder op grond van artikel
18.14 Wm verzoeken handhavend op te treden . Het Wm-gezag moet op een
dergelijk verzoek binnen 4 weken reageren. Tegen een weigering (dit is een
beschikking) handhavend op te treden staat bezwaar en beroep open .
De aansluitvergunning
Met de aansluitvergunning kan de beheerder van een zuiveringstechnisch werk
eisen stellen aan de hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater dat vanuit
een gemeentelijke riolering op een zuiveringstechnisch werk wordt gebracht.
Hierdoor kan gemeente op het afgiftepunt worden 'afgerekend' op de
hoedanigheid en de hoeveelheid van het afvalwater.
In de systematiek van de aansluitvergunning wordt uitgegaan van een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken overheden voor de kwaliteit
van het influent van de rwzi's.
Dit betekent dat een handhavend optreden van het waterschap een uiterst
redmiddel is. Op de eerste plaats zal worden geprobeerd om problemen via een
bestuurlijke weg op te lossen. Na gebleken bestuurlijke onwil of in geval van
grove nalatigheid zijn sancties op zijn plaats (Unie van Waterschappen , 1999).

3.2 Beleid
In deze paragraaf wordt het beleid wat betreft koelwaterlozingen beschreven.
Voor de bespreking van het bestaande beleid zal eerst het nationaal beleid
daarna het provinciaal beleid en ten slotte het waterschapsbeleid worden
besproken .
Nationaal beleid
De leidende principes voor lozingen zijn in de Vierde Nota waterhuishouding, net
als in de Derde Nota waterhuishouding, de vermindering van de verontreiniging,
het stand-still beginsel en het principe 'de vervuiler betaalt'. Dit houdt in dat
verontreiniging, ongeacht de stofsoort die wordt geloosd , zoveel mogelijk moet
worden beperkt. (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1998).
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Afhankelijk van de stofsoort wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal
sporen: de emissie-aanpak en de waterkwaliteitsaanpak. Voor de lozing van
koelwateradditieven geldt de emissie-aanpak.
De emissie-aanpak houdt in dat onafhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstelling
een inspanning moet worden geleverd om verontreiniging te voorkomen. Hierbij
wordt afhankelijk van de eigenschappen van de stof onderscheid gemaakt tussen
zwarte lijst stoffen en overige stoffen.
Voor zwarte lijststoffen geldt dat de emissie moet worden beëindigd of zo dicht
mogelijk bij nullozing moet zitten. Voor de saneringen moeten de beste
bestaande technieken worden toegepast.
Voor overige stoffen moeten de best uitvoerbare technieken worden toegepast.
Als na het toepassen van deze technieken niet kan worden voldaan aan de
gestelde waterkwaliteitsdoelstellingen dan kunnen verdergaande maatregelen
worden geëist. Bij de emissieaanpak staat de ketenbenadering centraal. In de
gehele keten dienen emissies te worden teruggedrongen. Voor het emissiebeleid
van water kan dit worden vertaald door eerst te kijken of er mogelijkheden zijn tot
preventie van een lozing, daarna te kijken of er mogelijkheden zijn tot hergebruik
van afvalwater en tenslotte wordt gekeken naar de mogelijke sanering van het te
lozen water.
Het stand-still principe geldt voor zwarte lijst stoffen en voor overige stoffen. Voor
stoffen die op de zwarte lijst staan geldt dat de emissie niet mag toenemen. Voor
de overige stoffen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.
De waterkwaliteitsbeheerder moet de kwaliteit van het oppervlaktewater volgen
en verslechteringen op het spoor komen. Bij nieuwe lozingen moet vooraf na
worden gegaan in hoeverre de lozing de kwaliteit van het water beïnvloedt.
Provinciaal beleid
Van lozingen moet beoordeeld worden of de lozing kan worden toegelaten gezien
de streefbeelden die gelden voor verschillende typen oppervlaktewater.
Door de provincie Overijssel zijn in het ontwerp waterhuishoudingsplan 2000+
drie streefbeelden geïntroduceerd voor het te voeren waterbeleid . Dit zijn de
streefbeelden basiswater, belevingswater en kwaliteitswater. De keuze van een
streefbeeld is gerelateerd aan de hoofdkeuze die voor de ontwikkeling van een
gebied en de functies en waarden die in een gebied aan de orde zijn (Provincie
Overijssel, 2000).
Beleid Waterschap Regge en Dinkef
Bij lozingen wordt zoveel mogelijk sanering bij de bron nagestreefd. Hierbij wordt
het stand-still beginsel als uitgangspunt genomen. In het emissiebeleid voor
water(bodem)kwaliteit is een volgorde aan gehouden van stofgroepen waar de
aanpak van waterverontreiniging zich op richt. Dit zijn (Waterschap Regge en
Dinkel1997):
• Zuurstofbindende stoffen;
•
Microverontreinigingen (zware metalen, bestrijdingsmiddelen, organische
microverontreinigingen );
•
Nutriënten (met name stikstof en fosfor);
• Zouten (met name chloride en sulfaat).
Maatregelen binnen het productieproces hebben de voorkeur boven
zuiveringstechnische maatregelen.
Beleid andere waterschappen
Bij een inventarisatie is gebleken dat andere waterschappen nauwelijks beleid
hebben wat betreft de afwegingen tot de lozing van koelwater op de riolering of
op oppervlaktewater.

3.3 Onderzoek
In deze paragraaf zullen onderzoek van het Stowa en het RIZA wat betreft de
lozing van koelwater worden besproken.
In het Stowa rapport 'Aansluitingen van 'dun-waterbronnen' op riolering en rwzi'
uit 1996 wordt aangegeven dat verontreinigd 'dun' water, zoals koelwater, een
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verslechtering van het verwijderingsrendement van de normaal voorkomende
milieubezwaarlijke stoffen geeft. In eerste instantie dient gezocht te worden naar
behandeling aan de bron en directe lozing op oppervlaktewater.
Bij verontreinigd 'dun' water wordt de doelmatigheid in belangrijke mate bepaald
door de volgende factoren :
•
Het aandeel dun water en de soort verontreinigingen en het gedrag van de
verontreinigingen op de rwzi. In het algemeen zal voor relatief kleine
hoeveelheden dun water met goed afbreekbare niet-vluchtige verbindingen
sprake zijn van doelmatigheid van behandeling op de rwzi.
•
De mate waarin verwijderingsrendementen voor nutriênten , zuurstofbindende
stoffen, organische microverontreinigingen en zware metalen verslechteren.
Het RIZA heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de lozing van
koelwater. Hierbij is vooral aandacht besteed aan koelwaterlozingen bij
elektriciteitscentrales en procesindustrieên waar grote hoeveelheden
oppervlaktewater als koelwater worden gebruikt. Uitgangspunt van de
onderzoeken door het RIZA was de milieubezwaarlijkheid van koelwaterlozingen
op oppervlaktewater en de riolering .
Afhankelijk van aard, samenstelling, hoeveelheid, toxiciteit, persistentie en mate
van bic-accumulatie wordt beoordeeld of de lozing van koelwater met
koelwaterchemicaliên kan worden toegestaan. (RIZA, 1995).
Wat betreft thermische verontreiniging stelt het RIZA voor een onderscheid te
maken in emissie-aspecten en immissie-aspecten. Wat betreft de emissieaspecten wordt een maximale lozingstemperatuur van 30 oe aanbevolen.
Bovendien mag het verschil tussen de achtergrondwaarde en de temperatuur van
het geloosde water niet meer zijn dan 7oe in de zomer en 15oe in de winter.
Vervolgens moet worden getoetst op immissie-aspecten. Getoetst moet worden
of de lozing bij de geldende waterkwaliteitsdoelstellingen aanvaardbaar is (RIZA,
1996).
Wat betreft de koelwateradditieven blijkt uit een onderzoek in 1999 dat het ad hoc
MTR van de toegevoegde biociden bij directe lozing op oppervlaktewater in veel
gevallen met zeer grote factoren worden overschreden (3 tot 88000) . Hieruit kan
geconcludeerd worden dat directe lozing op oppervlaktewater ontoelaatbaar is. In
bijlage 1 zijn ad hoc-MTR-waarden opgenomen voor enkele biociden.
Het effect van de biociden in oppervlaktewater is mede afhankelijk van de duur
van de lozing en de afbraak van het biocide in het oppervlaktewater. De
informatie over de afbraak van biociden in oppervlaktewater is echter zeer
beperkt. Over het algemeen zal de afbraak van biociden in het oppervlaktewater
wat lager zijn dan in het koelsysteem door de lagere temperatuur en pH in het
oppervlaktewater.
Over de afbraak van biociden in een biologische zuivering is maar weinig bekend.
Bacteriên zijn met name gevoelig voor niet-oxidatieve biociden en het kan niet
worden uitgesloten dat lage biocidenconcentraties de werking van de zuivering
kunnen verstoren. Hier zal echter nog meer inzicht in verkregen moeten worden.
Overige additieven zoals hardheidstabilisatoren en corrosieremmers zijn over het
algemeen minder toxisch dan biociden. Wel zijn er veel op tosfanaten
gebaseerde producten in gebruik, die leiden tot een fosfaatlozing. Sommige
additieven bevatten metalen, waaronder zink (RIZA, 1995).

3.4 Alternatieven
Bij de alternatieven kan gedacht worden aan alternatieven voor de lozing van het
koelwater. De alternatieven zijn dan gericht op het voorkomen van 'dun' water op
de rwzi. Gezien de milieubezwaarlijkheid van de lozing van koelwateradditieven
is het van belang ook te kijken naar de mogelijkheden om de milieuschadelijkheid
van de koelwateradditieven te beperken.
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Als alternatief voor de lozing van koelwater op de riolering of op oppervlaktewater
is het mogelijk het koelwater te hergebruiken als proceswater. Dit is met name
een optie bij bedrijven waar gebruik wordt gemaakt van een doorstroomsysteem.
Wanneer hergebruik als proceswater niet mogelijk is, kan het koelwater worden
hergebruikt in een recirculatiesysteem. Hierdoor kan de hoeveelheid spui
aanzienlijk worden verkleind. Een nadeel van recirculatiesystemen is dat
doorgaans koelwateradditieven worden toegevoegd .
De hoeveelheid koelwater die geloosd wordt kan ook worden verminderd door
toepassing van 'good-housekeeping' maatregelen zoals het stoppen van de
koelwaterstroom wanneer het productieproces stil ligt, het toepassen van
temperatuurmeters voor de regulering van de koelwaterstroom, het zorgen voor
een optimale warmte-uitwisseling (minimale koelwaterstroom om gewenste
temperatuurreductie te realiseren) en het beperken van lekkages.
Om milieuschade door de koelwateradditieven te reduceren kan in de eerste
plaats worden getracht de hoeveelheid toe te voegen biocide te optimaliseren .
Hierdoor kan een reductie in de hoeveelheid te gebruiken chemicaliên
gerealiseerd worden. Ook kan er voor gezorgd worden dat alleen afbreekbare
chemicaliên worden toegepast. Oxidatieve biociden zullen in de loop van de tijd
afbreken. Een probleem hierbij is echter dat bij de toevoeging van bijvoorbeeld
chloorbleekloog zeer schadelijke nevenverontreinigingen kunnen worden
gevormd (RIZA, 1997). Bij niet-oxidatieve biociden zal de afbraak langzaam
gaan.
Bovendien kan er zorg voor worden gedragen dat het water pas gespuid wordt
wanneer het zo min mogelijk werkzame stof bevat. Dit kan door niet te spuien
direct of kort na een dosering. Een laatste mogelijkheid is het ontgiften van de
lozing door biologische, fysische of chemische behandeling . Hiervoor moet echter
nog nader onderzoek worden verricht (Riza, 1999).

3.5 Financiële aspecten
Het verwerken van de 'dun' waterstroom koelwater zal op de rwzi f 0 ,50 tot f 1,-3
per m per jaar kosten (Waterschap Re~ge en Dinkel , 1997). Wanneer er vanuit
wordt gegaan dat er jaarlijks 600.000 m koelwater wordt geloosd, dan kost de
verwerking van het koelwater op de rwzi jaarlijks tussen de f 300.000,-- en f
600.000,--.
Het lozen van koelwater op de riolering zal echter een structurele lozing zijn. Om
een verplaatsing van de lozing op de riolering te realiseren is het acceptabel dat
een tienvoudig bedrag moet worden geïnvesteerd. Dit omdat een dergelijke
investering een afschrijving heeft van rond de tien jaar. Dit betekent dat een
investeringsbedrag tussen f 5,-- en f 10,-- per jaarlijks te lozen m3 koelwater
acceptabel is.
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4. Werkwijze
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de werkwijze gekozen voor de beoordeling van de lozing
van koelwater. Hiertoe zal in de eerstvolgende paragraaf worden beschreven op
welke wijze in principe met de koelwaterlozingen om moet worden gegaan.
Vervolgens wordt de gekozen werkwijze voor het waterschap beschreven.
Tenslotte zal in paragraaf 4.4. worden beschreven op welke wijze gewerkt zal
worden in het geval het Wm-gezag bevoegd gezag is.

4.2 Beoordeling van de lozingsplaats
Uit het beleid van Waterschap Regge en Dinkei blijkt dat maatregelen ten
aanzien van lozingen zo dicht mogelijk bij de bron moeten worden gezocht.
Hieruit volgt dat bij de beoordeling van een lozing van koelwater moet worden
gekeken of de lozing kan worden voorkomen.
In de eerste plaats moet worden gekeken naar mogelijkheden tot vermindering
van de hoeveelheid te lozen koelwater. Hiertoe kunnen de mogelijkheden tot
good-housekeeping en hergebruik worden onderzocht (zie paragraaf 3.4).
Wanneer de lozing van koelwater zo veel mogelijk is beperkt qua hoeveelheid en
qua milieubezwaarlijkheid moet worden bepaald of lozing het beste op de
riolering of op oppervlaktewater kan plaatsvinden.
Wanneer de restlozing schoon water betreft, geldt dat lozing in principe op
oppervlaktewater dient plaats te vinden. De lozing van schoon water op een rwzi
is namelijk nooit doelmatig (Stowa, 1996). Er moet echter rekening worden
gehouden met enkele aspecten.
Op de eerste plaats moet rekening worden gehouden met de thermische
verontreiniging. De lozing moet wat betreft temperatuur aanvaardbaar zijn op
oppervlaktewater. Om dit te toetsen kan gebruik worden gemaakt van de door het
RIZA voorgestelde werkwijze (zie paragraaf 3.3). Bovendien kan het voorkomen
dat schoon koelwater wordt gebruikt in een proces waarbij de kans bestaat dat
het koelwater verontreinigd raakt. In dit geval is lozing op oppervlaktewater geen
optie. Daarnaast moet worden gekeken wat de kosten zijn om de lozing op
oppervlaktewater te realiseren. De investering die kan worden gevraagd is tien
keer het bedrag dat het waterschap jaarlijks moet maken aan extra
zuiveringstechnische kosten. Dit betekent dat de investering maximaalf 10,-- per
3
jaarlijks te lozen m koelwater mag kosten.
Wanneer het koelwater additieven bevat, dan kan worden aangehouden dat de
lozing bij voorkeur plaatsvindt op de riolering. Bij de indirecte lozing via de
riolering wordt het koelwater veel sterker verdund dan bij directe lozing op
oppervlaktewater. Als vuistregel voor het effect van de additieven op de zuivering
kan worden aangehouden dat de concentratie van het additief in het influent van
de rwzi de MTR-waarden van deze stof niet mag overschrijden. Voor de
thermische verontreiniging kan ervan uit worden gegaan dat de
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lozingstemperatuur bij lozing op de riolering niet hoger mag zijn dan 30
lozing van enige omvang.

oe bij een

4.3 Procedure bij het waterschap
Uit de inventarisatie is gebleken dat de omvang van de koelwaterlozingen op de
riolering op dit moment maar gering is. De doelmatige werking van de rwzi's
wordt door de hoeveelheid koelwater niet of nauwelijks aangetast. Hieruit blijkt
dat het niet nodig is alle koelwaterlozingen op de rwzi actief aan te pakken. De
beoordeling van de lozing van koelwater kan over het algemeen bij de
vergunningprocedure aan de orde komen. Indien blijkt dat een bedrijf grote
hoeveelheden koelwater loost dan kan dit bedrijf ook los van de
vergunningprocedure worden benaderd om de koelwaterstroom te reduceren .
Als uitgangspunt wordt genomen dat wanneer verplaatsing van de lozing voor f
10,-- of minder per jaarlijks te lozen m3 koelwater mogelijk is, of wanneer
hergebruik van het water rendabel is, actie moet worden ondernomen ter
vermindering van de hoeveelheid te lozen koelwater op de rwzi.

4.4 Procedure bij Wm-gezag
Wanneer het Wm-gezag bevoegd gezag is voor de lozing van koelwater, dan
wordt ernaar gestreefd een zelfde werkwijze aan te houden als in het geval dat
het waterschap bevoegd gezag is. Dit kan bereikt worden door deze
beleidsnotitie naar de gemeenten in het beheersgebied van Regge en Dinkei te
sturen. Bij grote koelwaterlozingen kan het waterschap ondersteuning bieden om
samen met de betrokken gemeente en het bedrijf te proberen de lozing op de
riolering te voorkomen, verminderen of verplaatsen.
Als vangnet zullen er, ter voorkoming van 'dun' waterlozingen in het algemeen,
voorschriften worden opgenomen in de aansluitvergunning.
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5. Acties
Om zicht te houden op de hoeveelheid geloosd koelwater moet jaarlijks gekeken
worden naar de grootte van de koelwaterstroom die opgegeven wordt bij de
verontreinigingsheffing . Hiertoe kan de cluster Wvo-vergunningverlening jaarlijks
een lijst met koelwaterlozingen opvragen bij verontreinigingsheffing.
In het geval dat een bedrijf grote hoeveelheden koelwater op de riolering loost zal
in samenwerking met het bedrijf en zo nodig de betrokken gemeente de
mogelijkheden tot reductie van de stroom op de riolering worden onderzocht.
Deze werkzaamheden zullen waarschijnlijk niet structureel zijn.
Om deze reden zal de uitvoering van dit beleid zal naast de normale
werkzaamheden binnen de Wvo-vergunningverlening en de Keur nauwelijks
extra acties met zich meebrengen.
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Bijlage 1

Ad hoc MTR-waarden

Actieve stof

~

f ....

lsothiasoline
B-broom- B- Nitrostyreen
Methyleenbisthiocyanaat
Dibroomnitriloprionamide
Glutaaraldehyde
Chloorbleekloog
Natriumbromide +
Chloorbleekloog
Broomchloordimethylhydantoide
Ozon

Oxidatief I niet
oxidatief
Niet
Niet
Niet
Niet
Niet
Oxidatief
Oxidatief
Oxidatief
Oxidatief

Ad hoc MTR
(microgram )

0.26
0.015
0.06
1.35
6.33
0.3
n.b.
n.b.
n.b.

Kooikersweg 1
7609 PZ Almelo
Postbus 5006
7600 GA Almelo
Telefoon 0546-832525
Telefax 0546-821176

