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WATERSCHAPPEN B E S C H O U W E N AFVAL N O G N I E T ALS
MILIEUPROBLEEM

WZEeerstewaterschap
met managementsysteemvoorafval
WaterschapZeeuwseEilanden implementeertalseerstewaterschap inNederland eenmanagementsysteemvoorafvalstoffen. Metdituitgebalanceerdesysteem beoogthetwaterschapzoweleenbeter
milieurendementalsverlaging vanbijbehorendekosten.Sinas 1996stuurtdeoverheid meer
dwingendaanopinvoeringvanBedrijfsinterne Milieuzorg (BIM).Ditgcldt vooralletypen
bedrijven enoverheden inNederland,dusookvoordewaterschappen.
WaterschapZeeuwseEilanden (WZE)in
Goesheeft in samenwerking met Eerland
RecyclingServicesuit Geldermalsen,een
adviesbureau ophetgebied van bewerking
en hergebruik vanafval, eenaanpakontwikkeld omdeafvalstromen bijWZEteregistreren,inventariseren enaantesturen:het
afvalstoffenmanagementsysteem. Dit
project bevindt zichmomenteel inde laatste
fase.Opbasis vanderesultaten isEerland
RecyclingServicesvanmening dat ontwikkelingvanbedrijfsinterne milieuzorg bij
eenwaterschap effectiever kan verlopen,
namelijk door het totale afvalbeheer binnen
hetwaterschap duidelijk alsmilieuaspect af
tebakenenenherkenbaar temaken.
Eenwaterschap heeftjaarlijks te maken
met eengrotestroom afval.Tezamen met
bijbehorende zakenalstransport, afvoer,
verwerking, tussentijdse opslagen interne
registratie, kostdezeafvalstroom deNederlandse waterschappen endaarmee indirect
deNederlandse samenleving,jaarlijks
miljoenen guldens.Niettemin blijkt dat het
inzicht in dehoogte vandekosten van afvalverwijdering bij deindividuele waterschappenonvolledigis.
VolgensMarcelWaijers,adviseur afvalstoffenmanagement bij ERS, beseffen de
meestewaterschappen dat afval een
managementaspect isgeworden met bijbehorende financiële verantwoordelijkheden.
"Ieder bedrijf moet aan bedrijfsinterne
milieuzorgdoen.WZEpakt ditopmet het
afvalstoffenmanagementsysteem. Demogelijkheden van eenintegraal managementsysteem voorafvalstoffen worden nog niet
doorallewaterschappen in Nederland
onderkend. Eenklein aantal waterschappen
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heeft BIMinmiddels volledig ingevoerd.
Maaralsikzevraaghoehoogde interne
kosten voorafval zijn, blijken dieonbekend".
Het beheersgebied vaneenwaterschap is
geografische onderverdeeld indistricten.De

dekosten dieeraanverbonden zijn.Niet in
delaatsteplaats vanwegede(ophand
zijnde) fusies tussen verschillende waterschappen.

"220 miljoen gulden per jaar"
Eenwaterschap komtjaarlijks allerlei
soorten afval tegen,zoals asbesthoudend
afval, autobanden, bouw-en sloopafval,
emballage (ijzer/plastic), baggerspecie,afgewerkteolieenanderechemicaliën,poetsdoeken enaarde.Dekosten voordeverwijdering maken eenbelangrijk deeluit vande
jaarlijkse begroting.ERS heeft berekend dat
dewaterschappen inNederland jaarlijks
ongeveer 220miljoen gulden kwijt zijn aan
het verwijderen, vervoeren en registreren
vanafval. Eengerichte registratie maakt op
elkbedrijfsniveau duidelijk waardesoorten
afval met bijbehorende kosten binnende
organisatie worden gegenereerd.Metdeze
kennis ishet mogelijk om tewerken aan
alternatieven per typeafval, het afwegen van
inkoop versusafval en het onderzoeken naar
mogelijkheden voorhergebruik.ERS
verwacht dat eenwaterschap meteen afvalstoffenmanagementsysteem jaarlijks vijftot

AllerleisoortenafvalvindthetwaterschapindeZeeuwsewateren.
ambtelijke dienst isopgedeeld in afzonderlijke eenheden met ieder hun eigen taak,
budget enverantwoordelijkheden.Gekoppeld aandeorganisatorische en geografische
structuur ontstaat eteenophet eerste
gezicht onontwatbaar lijkende knoopvan
interactiesdiedirectofindirectmet afval te
maken hebben.Vanwegedecomplexiteit
vanvergunningen, regelgeving en organisatorische implicaties ishet vooreen waterschaptamelijk ingewikkeld omeen helder
overzicht tekrijgen vandeafvalstromen en

tien procent opafval kanbesparen.Aangezienzo'n systeem in het brederekader van
interne milieuzorg past,ishet daarmee
mogelijk ombedrijfsinterne milieuzorg bij
waterschappen aan te sturen.

De situatie in Zeeland
Het 'all in'WaterschapZeeuwseEilanden beslaatZeeland bovendeWesterschelde
enheeft eenoppervlaktevanongeveer97.000
hectare.In het beheersgebied wonen260.000
mensen indewinter enbijna het dubbele

aantal in dezomer,verdeeld over tien
gemeenten.Binnen het beheersgebied van
WZEligt 385 kilometer aan waterkeringen
enmeerdan7000kilometer aan warerlopen.
Met meer dan 2280km wegen isWZEéén
vandegroorste wegbeheerders vanNederland.Het afvalwater wordt via90rioolpersgemalen en circa300kilometer rioolpersleiding naar afvalwaterzuiveringsinstallaties
(awzi's)gepompt.Erzijn binnen het
beheersgebied vanWZE15 awzi's met een
totalecapaciteit vanongeveer377.000
vervuilingseenheden.
Inmei 1997ishet adviesbureau ERS in
opdracht vanWaterschapZeeuwse Eilanden
gestart met het analyseren vande knelpunten rondom afval binnen deorganisatie.Op
basis hiervan iseen afvalstoffenmanagementplan opgesteld. Daarin vormen 'scheiding en opslag'en 'externe afvalverwijdering'deuitvoerende onderdelen. Beidezijn
verder uitgewerkr. Inhoudelijke aspecten
rondom preventie,opslag,intern transporr,
scheiding aan debron enregisrrarie maken
samen mer roegewezen takenen verantwoordelijkheden het managementgedeelte
uit van het project.
ERS heefr hetZeeuwse waterschap gead-

heen hanteerde, isoverigenseen uitstekende
basisgebleken voordenieuwe aanpak.
"Onderzoek naar het recyclenenhergebruik vanafval behoren nier tot dekerntakenvaneenwaterschap",zegrWaijers."Wel
ishet éénvanhaar taken omafval opeen
zodanige manier aandeerkende inzamelaar
aan tebieden dat hergebruik mogelijk is".
WaterschapZeeuwse Eilanden heeft in het
kader van herproject een aantal locaties
geselecteerd alscentraleopslagplaats voor
afval binnen het beheersgebied. Deaangewezen locatieszijn bedoeld als tijdelijke
opslagplaats voor teerhoudend asfaltgranulaat(TAG),bermgrond, groenrestproducten,
bedrijfsafval engevaarlijk afval. "Belangrijk
hierbij isdathet afval onder toezicht inde
opslagplaats blijft liggen, totdat deinzamelaar het komt ophalen.Takenen verantwoordelijkheden inclusiefscholingzijn in
dat verband geregeld".BijTAGen bermgrond ishet nadrukkelijk debedoeling dat
allemateriaal weer wordt ingezet binnen de
werken vanhet waterschap.Overdetoepassingvan houtachtige groenrestproducten
alssecundaire brandstofbijvoorbeeld, wordt
momenteel binnen WZEnagedacht.
IngridGriep-Ekkebus, afvalcoördinator

ZeljsecucompleetbootjehaaldehetWaterschapZeeuwseEilandenuithetwater.
viseerdoverdewijze waarop hetdeverschillendeafvalinzamelaars zoeenduidig mogelijk offertes kan laten uitbrengen voor het
inzamelen vanalleafvalstromen. Voorde
invoeringvaneen afvalstoffenverwijderingenmanagementplan washet uiteraard van
belanginzicht te krijgen inde hoeveelheden
vanvrijgekomen afvalstromen en inde
verwijdering enopslagervan.Metdeze
gegevens konden dekosten van afvalverwijdering bij WZEworden geïnventariseerd.
Hetafvalregistratiesysteem dat WZEvoor-

bijhetWaterschapZeeuwseEilanden,is
onder andereveranrwoordelijkvoordejuiste
coördinatieenregistratievanhetafval."Het
lijkt allemaalgoedgestroomlijnd. MaarWZE
iseentamelijkgrootbedrijfmet400medewerkers.Iedereenmoetopdehoogtezijn over
hetsoorrafvalenhoeermeeomgegaan moet
worden.Vanelkerekeningdienu bijdeafdelingfinanciën binnenkomt,moetworden
vasrgesteldofhetafvalbetreft ofniet.Ikben
nu bezigomdelaatstehand teleggenaande
verscherpingvanher afvalregistratiesysteem.

Daarbij kanduidelijk onderscheidgemaakt
worden russenderekeningendiespecifiek
welofnietmetafval temaken hebben".
VolgensIngrid Griep-Ekkebus ishet
registrariesysteem vootruim95procent
dekkend. Elkeadministratief medewerker
bijWZEweet nu aandehand vaneenlijst of
dekostendiezijn gemaakt met afvalverwerkingtemaken hebben ofniet.Voorhet
waterschap ishet vanbelangom te weten
hoeveelafval ervrijkomt, wat ermee moet
gebeuren en hoeveel kosten ermee gemoeid
zijn. "Dat wordt door dirverscherpte afvalregisrrariesysteem veelduidelijker". Gevolg
van het éénenander iseenlichte stijging
vandekosten."Erwordt nu exactergeregistreerd",aldus Griep-Ekkebus.

Subsidie van VROM
ERS heeft bij het ministerie vanVROM
eenvoorsreineergelegd omdegegevensen
ervaringen diemet het afvalsroffenmanagementsysteem bij WZEzijn opgedaan, te
toetsen bij verschillende soorten waterschappen enzuiveringschappen in heel
Nederland. "VROMvond aanvankelijk dar
dewaterschappen zelfmiddelen genoeg
hadden omeendergelijk plan te bekostigen".MarcelWaijers vindtditgeen redelijk
argument. "InNederland krijgen veel
instanties,met namehet bedrijfsleven,
ondersteunende subsidies wanneer zeinitiatievenop milieugebied nemen. Eenlagere
overheid zoals het waterschapgrijpt overal
naast". Deconcrete inhoud van het afvalprobleem bij herwarerschap isnagenoegonbekend,zodat VROMdebalterugkaatst eneist
dat het probleem met eigenmiddelen wordt
opgelost. "Maar afval wordrgegeneerd door
invloeden waaraan het waterschap zelfniet
altijd iets kandoen.Bovendien komen de
kosten voorruit beheerstaken dieaan afval
zijn gerelateerd en voorafniet te begroten
zijn. Daarnaast behoren zeniet totdekerntaken vanhet waterschap",aldus Waijers.
VROMheefr inmiddels erkend dat het
project inZeeland inhet verlengde ligrvan
landelijke invoeringvan bedrijfsinterne
milieuzorg enzegde toeeensubsidietoekenning tewillen bekijken.
VolgensWaijers is afvalstoffenmanagementeen'eyeopener'voorhetwaterschapom
rekomentoteenintegrale milieuaanpak,
namelijk debedrijfsinterne milieuzorg.Bijde
waterschappen wordtdatbewustzijn weliswaarsterker,maarisnoglangnietoptimaal.
"Detaakvanhetministerieligtnu inhet
begeleidenvandewaterschappen ombeter
methunafvalprobleem omregaanals
opmaatvoordebedrijfsinrerne milieuzorg", f
Tosca Vissers
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