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'De geurvan (riool-)water'

1. Inleiding
Lang is er in Nederland gesproken, gerekend, gewikt en gewogen over geurnormering. Geurbeleving is iets subjectiefs, dat zich moeilijk in algemeen
geldende concentratienormen laat vastleggen. Na de eerste pogingen (in 1983)
om via een ontwerpstanknorm regels aan
geuremissie te stellen is het roerig geweest
aan het geurfront.
Was de normering al een probleem, geuronderzoek was vooral duur en van een
beperkte betrouwbaarheid.
In 1992 besloot VROM dat de geur-
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problematiek voor een groot aantal
bedrijfstakken per bedrijfstak zou moeten
worden aangepakt. Deze bedrijfstakken
(de zogenoemde categorie-I inrichtingen)
moesten voldoende homogeen zijn om de
onderliggende bedrijven op onderling
vergelijkbare wijze te beoordelen.

opdracht van de STOWA uitgevoerd in de
tweede helft van 1995 door DHV. Het
onderzoek is begeleid door de klankbordgroep geur rwzi's, waarin een zevental
zuiverende waterschappen zijn vertegenwoordigd.
Basis van het onderzoek is een enquête
onder alle kwaliteitsbeheerders in Nederland naar geurklachten en geuremissie.
Op basis hiervan kon na bewerking een
relatie worden gelegd tussen het optreden
van klachten en de daarbij behorende
geurconcentraties.
Een aantal conclusies:
- van de 450 rwzi's in Nederland veroorzaken 29 rwzi's structureel klachten (6%).
(Een enquête van 6 jaar terug leverde nog
ruim 20% klachten op!);
- boven een geurconcentratie van
5-7 ge/m 3 (98 percentiel) treden structureel klachten op;
- beneden de 2 ge/m 3 (98 percentiel) zijn
geen klachten bekend.

hinderniveau zullen leiden en dus niet
mogen worden overschreden. Deze
concentraties zijn afhankelijk gesteld van
de betrokken woonbebouwing (verspreid
of aaneengesloten) en de betrokken
situatie (nieuw of bestaand).
De aldus verkregen concentraties en de
daarbij behorende maatregelen voor rwzi's
zijn vervolgens op kosten gezet om na te
gaan of de kosten in verhouding staan tot
het probleem en de overige kosten van de
zuiverende waterschappen.
Uiteindelijk is het volgende overeengekomen als richtlijnen voor de NER:
- 1ge/m 3 (98 perc.) voor nieuwe situaties
en aaneengesloten woonbebouwing;
- 2 ge/m 3 (98 perc.) voor nieuwe situaties
en verspreide woonbebouwing;
- 3 ge/m 3 (98 perc.) voor bestaande
situaties en aaneengesloten woonbebouwing;
- 7 ge/m 3 (98 perc.) voor bestaande
situaties en verspreide woonbebouwing.

Op grond van de resultaten uit de
enquête, die ook door VNG en IPO zijn
getoetst, zijn concentraties afgesproken die
in het algemeen tot een aanvaardbaar

De totale kosten hiervan worden geschat
in de orde grootte van zo'n f 500 miljoen.
Als de 'oude' 1ge/m 3 (98 percentiel voor
bestaande situaties zou blijven gehand-

Stappenplan

De 'bedrijfstak rioolwaterzuiveringsinrichtingen' behoort tot deze categorie-I.
Op verzoek van de Unie van Waterschappen is in 1993 onderzoek verricht
naar de mogelijkheden om de geurproblematiek voor rwzi's bedrijfstakbreed
aan te pakken. Het onderzoek is in
opdracht van de STOWA (Stichting
Toegepast Onderzoek WAterbeheer)
uitgevoerd door DHV en begeleid door
een breed samengestelde begeleidingscommissie.
Het onderzoek resulteerde in een 'handleidingvoor het berekenen van degeuremissie van rwzi's'die in april 1994 is
geïntroduceerd. De handleiding maakt het
mogelijk op basis van kentallen de
geuremissie als mede de te verwachten
geurconcentratie bij nabij gelegen woonbebouwing te berekenen.

stap 1
Behoort RWZI tot de
categorie-1 bedrijven?
- communale zuivering
- emissiekentallen voor alle
procesonderdelen
beschikbaar?
(aanvullend) geuremissieonderzoek
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stap 2
Bereken de bronsterkte door
sommatie per relevant
procesonderdeel
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stap 4
Lees nomogram af

Voer verspreidings (LFTD)
berekening(en) uit
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Pas in 1995 kwam er ruimte in de vaak
starre geurnormering. Na overleg met de
bedrijfstakken en de Tweede Kamer bleek
het ministerie bereid de beoordeling van
de geurhinder af te stemmen op de aard
van de geur en derhalve per bedrijfstak te
laten opnemen als een bijzondere regeling
binnen de NER (Nederlandse EmissieRichtlijn). Basis hiervoor is een hinderonderzoek dat per bedrijfstak is uitgevoerd.
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stap 6
Voldoet resultaat aan de
NER-richtlijn?
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2. Hinderonderzoek rwzi's
Het hinderonderzoek voor rwzi's is in
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stap 3
Bereken geurgewogen
zwaartepunt

Aft. 1.

*

1

-

Formuleer maatregelen t.b.v.
geurreductie bij RWZI
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Tref ruimtelijke maatregelen
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haafd zou meer dan het drievoudige nodig
zijn.
Het dagelijks bestuur van de Unie heeft
ingestemd met het onderhandelingsresultaat.
3. De bijzondere regeling voor rwzi's in
deNER
De bijzondere regeling voor (communale)
rwzi's in de NER is samen met bijzondere
regelingen voor een aantal andere
branches vanaf 1januari 1996van kracht.
Het kan nog wel even duren voordat de
definitieve tekst zalworden gepubliceerd.
De bijzondere regeling (in het bijzonder
de richtlijnen voor de geurconcentraties
op leefniveau) is richtinggevend bij het
opstellen van vergunningvoorschriften.
Slechts in bijzondere gevallen kangemotiveerd worden afgeweken. In dergelijke gevallen zal bij een beroepsprocedure
door de Raad van State worden getoetst of
terecht is afgeweken van de richtlijn.
Berekening van de geuremissie en de
verspreiding ervan geschiedt volgens de
STOWA-handleiding (STOWA 1994-5;in
het voorjaar 1996 komt een tekstueel op
de richtlijn aangepaste versie uit, STOWA
1996-2). Ter illustratie is het stappenplan
bij dit artikel gevoegd (afb. 1).
In de meeste gevallen behoeven geen
geurmetingen te worden uitgevoerd.
Zonodig kunnen voor onderdelen waarin
de handleiding niet voorziet aanvullende
metingen nodig zijn.
Op basis van de berekening van de geuremissie en de verspreiding van deze geur
in de omgeving kan worden nagegaan of
bij de dichtstbijzijnde woonbebouwing
voldaan wordt aan de geurconcentratiewaarden uit de richtlijn. Wordt hieraan
voldaan dan hoeven er geen aanvullende
maatregelen te worden genomen. Wordt
er niet aan voldaan dan is met behulp van
het verspreidingsnomogram uit de
STOWA-handleiding te berekenen welke
geuremissiereductie nodig is.
Met behulp van de geuremissiesterkte van
de afzonderlijke bronnen kan worden
nagegaan welke bron het meest in
aanmerking komt om te worden aangepakt om de geuruitworp voldoende te
reduceren. Normaal mag bij de meest
gebruikelijke geurbeperkende maatregelen
(afdekken en luchtbehandeling) worden
gerekend met een reductiepercentage van
90%.
Door de restemissie weer in te voeren in
de uiteindelijke bronsterkteberekening
kan met de nomogrammen worden gecontroleerd of voldoende emissiereductie is
bereikt. De keuze welke onderdelen van
de zuivering moeten worden afgedekt

moet worden afgestemd op de specifieke
situatie, de benodigde emissievermindering en de daarmee gepaard gaande
kosten.
Vergunningverlening op basis van de
richtlijn kan worden ingevuld door het
voorschrijven van geurnormen bij de
dichtsbijzijnde bebouwing op basis van de
berekening, danwei door het voorschrijven van de geurreductiemiddelen die
uit de berekeningen noodzakelijk zijn om
de gewenste geurimmissie te bereiken.
4. Slotconclusie
Met opname van een bijzondere regeling
in de NER voor communale rwzi's is een
boel duidelijkheid geschapen. De berekening van de geuremissie geschiedt op
basis van kengetallen waardoor geurmetingen in de meeste gevallen achterwege kunnen blijven. Richtlijnen voor de
beoordeling van geurimmissieconcentraties zijn gebaseerd op klachtenonderzoek bij rwzi's en hebben een grotere
realiteitswaarde, dan de vroegere rigide
1 ge/m 3 .
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Nogmaals Wensen vande
klant centraal bij distributie
In het artikel 'Wensen vande klant centraal
bij distributie' (Verslag Kiwa/VWN colloquium, H 2 0 nr. 5,pagina 142 e.v.)is
bij afbeelding 3 een verkeerd bijschrift
geplaatst. Het juiste bijschrift is 'Aanleg
van een leiding in het voorzieningsgebied
van Delta Nutsbedrijven voor de voorziening van industriewater verhoogt
de leveringszekerheid voor zowel de particuliere consument als voor de industriële
afnemers.'

Commissie drinkwatervoorziening brengt advies uit
over BDIV
De Commissie drinkwatervoorziening
heeft op 1maart 1996een advies over het
Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening (BDIV) uitgebracht aan de
directeur-generaal Milieubeheer (dgM).
Gewoonlijk brengt de commissie haar
adviezen uit aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer. Het betreft een ongevraagd
advies dat vooral is gericht op nieuw te
formuleren beleid. Door het advies aan de
dgM aan te bieden wil de commissie
aangeven dat zij bij de voorbereiding van
beleid wil meedenken en niet, zoals

meestal bij adviesaanvragen het geval is,
alleen wordt gevraagd te reageren op reeds
geformuleerd beleid. In dit geval kan het
advies worden gebruikt als een inbreng
bij de algehele herziening van de Waterleidingwet, waarmee het ministerie thans
een begin maakt.
Het advies
Met het oog gericht op de toekomst is naar
het Kabinetsstandpunt (deel 3) van het
Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening gekeken.
Als uitgangspunt geeft de commissie haar
visie op de relatie tussen de overheid en de
drinkwaterbedrijven. Hierbij staat vooral
het delen van maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal. De overheid zal
duidelijker aan moeten geven watzijvan
de drinkwaterbedrijven verwacht om een
evaluatie van het gevoerde beleid in de
toekomst zinvol te doen zijn. Nu meer en
meer beleid decentraal wordt uitgevoerd,
dient te worden aangegeven waar de grenzen liggen tussen de beleidsterreinen
van rijk, provincies, gemeenten en waterleidingbedrijven. Water als elementaire
levensbehoefte staat onvoldoende centraal
in het beleid. Drinkwater is een strategisch
goed dat tegen de laagst mogelijke (maatschappelijke) kosten geleverd zou moeten
worden. De consequenties van (mogelijke)
privatisering van drinkwaterbedrijven
verdienen de aandacht met het oog op een
te ontwikkelen instrumentarium. Om de
bereiding van drinkwater mogelijk te
maken zal de overheid de randvoorwaarden, die aan de grondstof worden gesteld,
moeten realiseren zoals zij in het Nationaal
Milieubeleidsplan aangeeft. Het milieubeleid is een overheidstaak en is voor de
drinkwatervoorziening een zeer zwaarwegende randvoorwaarde bij verwerving,
zuivering en distributie van drinkwater.
Het volksgezondheidsbelang ligt als kerntaak echter dichter bij de maatschappelijke
functie van de drinkwaterbedrijven dan het
milieu. (Persbericht Commissie drinkwatervoorziening)

Advanced Course on Process
Design in Environmental
Biotechnology
De projectgroep Milieubiotechnologie van
de TU Delft organiseert voor de vierde
maal een 'Advanced Course on Process
Design in Environmental Biotechnology'.
De cursus is gebaseerd op de expertise van
microbiologen en bioprocestechnologen
van de TU Delft en staat onder leiding
van prof. dr. ir.J.J. Heijnen, prof. dr.J. G.
Kuenen en prof. ir. K. Ch.A.M. Luyben.
Gastlezingen worden verzorgd door inter-

