ACTUALITEIT

C I W WERKT BELEID VIERDE N O T A W A T E R H U I S H O U D I N G U I T

HandboekWvovergunningverlening
geactualiseerd
IndeRegeringsbeslissing vierdeNotawaterhuishouding(NW4)wordtvooreenbeschrijving vande
uitgangspuntenvanhetemissiebeieidvoorlatervenvezennaar hethandboekWvo-vergunnmgvcrleniugvandeCommissieIntegraal Waterbeheer(CIW).Voorheteerstsinds hetverschijnenvanhet
Indicatie/Meerjarenprogramma Water 1985-15189(IMP-Water)zijn alle beleidsuitgangspunten 111
ditdocumentopnieuw uitgebreidopschriftgesteld entoegelicht.
InNW4worden dereeds inhetIMPWater beschreven leidendeprincipes van het
emissiebeieid, teweten devermindering van
deverontreiniging, het stand-still-beginsel
enhet principe'devervuiler betaalt',ook
voordelangere termijn vangroot belang
geacht.Verderworden deze uitgangspunten
van toepassingverklaard voor alle bronnen
vanwaterverontreiniging (industrieel,
communaal en diffuus).
Deinvullingvan het eerste hoofduitgangspunt vanbeleid 'vermindering vande
verontreiniging' blijft inNW4-invergelijkingmet het IMP-Water -ingrote lijnen
hetzelfde, maar tegelijkertijd zijn indeze
nieuwe noraookeenaantal accenten gelegd:
meer aandacht voorde ketenbenadering,
vertaald in eengetrapte benadering (preventie,hergebruik enverwijdering), aandacht
voordeimplementatie van Esbjerg/OSPARafspraken, meer aandacht voorde integrale
milieuafweging envoor prioritering.
Dezeaccenten uitNW4zijn verwerkt in
hetschema, waarindehoofdlijnen van het
emissiebeieid voorwaterzijn weergegeven.
Watdevermindering vandeverontreiniging betreft isonderscheid gemaakt tussen
dealgemenestappen (Ait/m A3),dieinde
ketenbenadering achtereenvolgens moeten
wordengenomen omemissies aante
pakken,en destofspecifieke aanpak(Bi
respectievelijkB2a/b).Voornieuwe lozingen
ofbij toename van bestaande lozingen vindt
opgrond van het tweede hoofduitgangspunt vanbeleid nogeen toetsingaan het
stand-still-beginsel plaats (onderdeelC).

Ketenbenadering
Het beleidsuitgangspunt 'vermindering
vandeverontreiniging' dient volgensNW4
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ineerste instantie gestalte tekrijgen door
prioriteit tegevenaande ketenbenadering.
Daarbij wordt eenproduct vangrondstof tot
afvalstadium beoordeeld. Deverschillende
stadia van het productieproces worden in
samenhang bekeken.Opbasisvan het
totaaloverzicht kunnen maatregelen
worden gekoppeld aan dieonderdelen waar
ze,met inachtneming vandekosten,de
meestemilieuwinst opleveren.In het kader
vandeketenbenadering moeten ookde
emissies naar water worden beperkt.Verder
dient indeheleketen naar mogelijkheden te
wordengezocht omdeemissies terug te
dringen.Diromvat ookdegebruiksfase, die
veelaltot diffuse verontreiniging leidt.Voor
het emissiebeieid voorwater kandit in de
volgendegetrapte aanpak worden vertaald:
preventie,hergebruik enverwerking.Brongerichtemaatregelen hebben hierbij dusde
voorkeur bovenzuiveringstechnische ('endof-pipej maatregelen.Opdezemanier kan
een lozingworden voorkomen,dan wel
beperkt ofbeëindigd.Nageschakelde technieken worden pasinlaatste instantie
toegepast. InNW4wordt de ketenbenaderingalseenbelangrijk instrumenr gezien
omdeEsbjerg-doelstelling te realiseren.
Dit alles betekent dat de waterbeheerder
bij deafweging van maatregelen ter beperkingvandeemissies moet kijken naar het
rendement oplangere termijn, de effecten
opandere milieucomparrimentendan water
endeeffecten ophetduurzame gebruik van
grondstoffen. Inconcretegevallen kan dit
betekenen dat wordt afgezien van kortetermijnsanerin gen rengunsre vanmeer duurzame langetermijnoplossingen. Dewaterbeheerder kanzichbij deuitvoering van het
emissiebeieid dusniet meer uitsluitend
richten opdeuiteindelijke lozingen.Gelet

opdebeperkte reikwijdte vandeWvo
(bescherming vande oppervlaktewaterkwaliteit endedoelmatige werkingvanderwzi)
iseen bredekijk hier onontbeerlijk. Voor
eenadequateuitvoeringvanzijn wettelijke
taken inhet kader vandeWvozaldewaterbeheerder dan ookoogmoeten hebben voot
desamenhang met deuitvoeringin andere
wettelijke kaders(met namedeWetopde
ruimtelijke ordening,deWet milieubeheer,
deBestrijdingsmiddelenwet, endeWet
milieugevaarlijke stoffen).
Deroleneigen verantwoordelijkheid
vandelozerc.q.hetbedrijfophet terrein
vandeketenbenadering zijn onder meer
gelegen inhet toepassen van productgerichte milieuzorg. Hierbij isde aandacht
gericht opcontinue productverbetering en
productinnovatie omdemilieudruk inde
totale levenscyclus terug te dringen.

Implementatie van
Esbjerg/OSPAR-afspraken
Tijdens devierdeNoordzeeministersconferentie in Esbjerg(1955)isovereengekomen
deemissies,lozingenenverliezenvan
milieugevaarlijke stoffen (ongeachtdebron)
continu tereduceren inde richtingvan
beëindigingbinnen ééngeneratie(25jaar)
metalseinddoelconcentraties inhet milieu
dicht bijachtergrondconcentraties voorvan
nature voorkomende stoffen endicht bij
nulconcentraties vooruitsluitend doorde
mensgemaaktesynthetische stoffen. Inde
komendejaren zalin internationaal verband
worden nagegaan omwelkestoffen her hierbijgaat (identificatie) enwelke prioriteiten
bijdeaanpak moeten wordengesteld.Als
eersteuitwerking vandezogenaamde
Esbjergverklaring zijn in 19518 inOSPARkader(opbasisvan('expertjudgement') t5
stoffen/stofgroepen aangewezen waarvoor
geldt dat gestreefd moet worden naar beëindigingvandelozingin2020.DeEsbjergverklaring isinNW4alsdoelsrellingovergenomen:'delozingvangevaarlijke (giftige,
persisrenteenbioaccumulerende) stoffen is
inhetjaar 2020beëindigd'.Viahetdoelgroepenoverleg(landelijk niveau)enbijde
opstellingc.q.herzieningvanBMP's(langetermijnvisie vanbedrijven) kanaandeze
doelstellingconcreet invullingwordengegeven.Daarnaast dienen waterkwalireitsbeheerderszichbij deuitvoeringvanhetemissiebeieid c.q.deWvo-vergunningverlening
(invulling vanbut/bbt) eveneensbewust te
zijn vandit inspanningsbeginsel. Geleropde
Esbjergdoelstellingzalhet instrument
ketenbenadering steedsmeer centraal
komen testaan indeaanpakvanemissies.

Integrale milieuafweging

ketenbenadering) voorafgaande aande feitelijke Wvo-vergunningverlening.Het doelgroepenoverleg, deBMP's,endecoördinatieen afstemmingsconstructie vandeWmen
deWvozijn daarvoor degeëigendekaders.
Overigens kanzich hier eenzekere spanning
voordoen met het Wvo-vergunningverleningsproces, aangezien derden tot op heden
niet worden betrokken bij het doelgroepoverleg,noch bijdeopstellingvanBMP's.

Inhet kader van het emissiebeleid voor
water worden maatregelen tegen elkaar
afgewogen, diezijn gericht op bescherming
van het watetsysteem endeandere milieucompartimenten (bodem enlucht). Hierbij
worden ookaspecten alsenergieverbruik en
afvalpreventie betrokken.Dergelijke integralebeschouwingen vinden hoofdzakelijk
plaarstijdens het afwegingsproces (bij de

InEU-kader (IPPC-richtlijn) krijgt de
integrale afweging onder meergestalte door
het opstellen vanzogenaamde BAT-referentiedocumenten, afgekort BREF's.Ineen
BREFwordteenoverzicht gegevenvande
technieken diein Europa vooreen bepaald
procesalsBAT(besravailable techniques)
kunnen worden beschouwd. Daarnaast
wordt ineendergelijk referentiedocument
aangegeven wat de emissiegrenswaarden

Schematischeweergavevandehoofdlijnen vanhetemissiebeleidvoorwater.

vermindering van de verontreiniging
A

algemene aanpak emissies (ketenbenadering):
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preventie: (
voorkomen van
verontreiniging)

stap2

stap3

hergebruik:
(hergebruik vanwateren
stoffen waar mogelijk)
verwijderen:
('end-of-pipe')

bronaanpak gerichtop:
-gtondstof-, hulpstof- en productkeuze
- toepassing vanschone technologie in het productieproces,
gebruiksfase
- nieuw(e)productieproces of bedrijfsvoering
- toepassing vanprocesgeïntegreerde oplossingen
- kringloopsluiting (hetgebtuikbinnen het productieproces
- hergebruik buiten het productieproces / de bedrijfsvoering
- opwerking t.b.v.mogelijk hetgebtuik
afvalwaterbehandeling, zuivering
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streven naar beëindigingvandeemissies uiterlijk in2020*)
ZWARTE-LIJSTSTOFFEN
OVERIGE VERONTREINIGINGEN
organohalogeen verbindingen, zwaremetalen, zuurstofsulfaar, chloride, warmte
kwik,cadmium, etc.
bindende stoffen, P,N,etc.
emissieaanpak
emissieaanpak
waterkwaliteitsaanpak
bestebestaande
best uitvoerbare
toelaatbaarheid van lozingen
en tenemen maatregelen
Technieken (bbt)**)
technieken (but) **)
afhankelijk vande nagestreefde milieukwaliteitsnotmen )
MTR***) ofandere van
MTR***) ofanderevan
toepassingzijnde milieutoepassingzijnde milieukwaliteitsnotmen ****)
kwaliteitsnormen****)
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stand-still-beginsel
C

bij nieuwe lozingen oftoename van bestaande lozingen:
emissies ineenbeheersgebied dewaterkwaliteit mag niet
mogen niet toenemen
significant verslechteren

dewaterkwaliteit magniet
significant verslechteren

Geldtin iedetgevalvoot 15 inOSPAR-kaderaangewezen prioritaire stoffen/stofgroepen, teweten:dioxines en furanen,
PCB's,PAK, PCP,chloorparaffines met kotteketens,lindaan en isomeren,kwik,cadmium, lood,organotin-veibindingen,
nonylfenol ethoxylaten, muskxyleen,gebtomeerdevlamvertragers enbepaalde ftalaten.
Het in internationaal kader vaakgebruikte begrip 'bestavailabletechniques'(bat)omvatzowelbbt als but.
Geletopdelageconcenttaties (goeddeels beneden MTR)in het marienemilieugelden daat destreefwaarden in plaats vande
MTR'salsinspanningsvetplichting(RISMARE-notitie, 1996).
BijindirecteWvo-vergunningplichtigelozingen omvatdeimmissietoets c.q.dewatetkwaliteitsaanpak -naastdebescherming
vanhetontvangende oppervlaktewatet -ookdebeschermingvandedoelmatigewetkingvanzuiveringstechnische wetken.
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zijn na toepassing vandegenoemdeBATmogelijkheden. Devooreen bedrijfstak op
Europees niveau opgesteldeBREFkan heel
goed alsleidraadgaandienen voordebest
available techniques van individuele bedrijvenbij het opstellen vanBMP's.Daarnaast
zullen dezeBREF'salsbasisgaan dienen
voordevergunningverlening als uitvoering
van deIPPC-richtlijn.

Prioritering
InNW4isduidelijk aandachtgevraagd
voorprioriteitstelling indeemissiereductie.
Het nastreven van het maximaal toelaatbaar
risico(MTR)geldt voorde waterbeheerder
alseen inspanningsverplichting indeplanperiode (1998-2006).Bijdeemissiereducrie
moet prioriteit worden gegeven aandestoffen waarvoor het MTRwordt overschreden.
Daarbij geldt dematevan overschrijding
van het MTRalseenbelangrijk toetsinstrument.Enhet bereiken vande streefwaarde
blijft alslangetermijndoelstelling richtinggevend.Daarom magvoorstoffen beneden
het MTRgeen normopvulling plaatsvinden
(stand-still-beginsel).Dehoofdlijn ishet
zoveelmogelijk voorkomen van verontreiniging,ongeacht destofsoort enongeacht de
vraagofherMTRdan welde streefwaarde
wordt overschreden inhet ontvangende
oppervlaktewater.Prioritering indeemissieaanpak vanzowelpuntbronnen als
diffuse bronnen zalevenwel in eerste
instantie plaats moeten vinden opbasisvan
het alofniet halen van het MTR.Inaanvullinghierop kan ookhet voorkomen van
afwenteling naar benedensrroomse watersystemen een rolspelen.

Beleidsontwikkelingen
In het handboek wordt ook aandacht
besteed aaneenaantal ontwikkelingen in
het (internationale) water- en milieubeleid,
dieoptermijn vaninvloed kunnen zijn op
het emissiebeleid zoalsdat in het schema is
weergegeven. Genoemdzijn onder meereen
herziening vandestofmdeling opbasisvan
denieuwe CIW-stoft>eoordelingsmethodiek,
eenmogelijke herzieningvande beleidsmatiggewenstesaneringsinspanning, totaaleffluentbeoordeling alsaanvullingopde
stofgerichte benadering,de inwerkingtredingvandeEU-kaderrichtlijn water met
mogelijk meer aandacht voorhet effectgerichte beleid endeveranderende rolvande
overheid (vergunningverlening en handhaving).
Voormeerinformatie:RIZÂ,ing.H.Warmer
(0320)298460. Eenexemplaarvanhethandboek
\anvanafseptemberwordenaangevraagdbijhet
secretariaatvandeGW,p/aHoofdkantoorvan
deWaterstaat (070)351 8038.f
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Integraal waterbeheer in Gelders rivierengebied
Vertegenwoordigersvangemeentenenwaterschappenuit metname het rivierengebied hebbenopz}
juni inNijmegen eenmiddaggediscussieerdoverhetinpraktijk brengenvanintegraal waterbeheer.
Deorganisatielaginhanden vandevijf
waterschappen inhetrivierengebied:de
polderdistticten Betuwe,GrootMaasenWaal
enTieler-enCulemborgerwaarden, WatetschapVandeLingeenZuiveringsschapRivierenland.Doelvandedagwashandenen
voetentegevenaanhetbegrip integraal
waterbeheer.Kunnengemeentenenwaterschappenbijvoorbeeld welgoed samenwerken?Watisdemeerwaardevoordegemeenren?
Naaraanleidingvandelaatstevraag
reageerdeonderanderedeheerLuytenvande
gemeenteNijmegen.Volgenshem benaderen
gemeenten water tegenwoordigsteedsmeer
vanuitdeketenenalswatersysteem, omdat
ditondermeervanbelangisvoordewaterberging.DeheerVanOortvanhetZuiveringsschapRivierenland merkreopdarer
maximaalrendement uitdeopgesteldeplannendient tewordengehaald.Samenwerking
isdan hard nodig.Gezamenlijk inspraakis
echtet nieteenvoudig,zeihij.Directeur
Rorermundt vanNUONWatervroegzichaf
ofdeverschillendebelangenvandeverschillendepartijen geenbelemmering vormen
voorsamenwerkingenintegraal waterbeheer.
DeheerTeunissenvanPolderdistrict Betuwe
merkteopdatallebetrokken instanties inderdaadverschillendetakenendoelstellingen
hebben.Concessieszijn daarom volgenshem
noodzakelijk. DeheerLuytenmeendedat uit
desamenwerking uiteindelijk winsrvooralle
parrijengehaald kanworden.Samenwerking
merwaterleidingbedrijven isonderbepaalde
voorwaardenookmogelijk.Alleenmoetvoorkomenwordendatslechterwaterwordtgeleverdtegenhogerekosten.
Dediscussielaterindemiddaggingdeels
overhetvootkomenvanwateroverlast.Voor
iedereenwashetduidelijk dathet waterschap
hetprimaat heeft watwater indestad betreft.
DeheerJansenvandegemeenteGorinchem
konhetdaarmeeookeenszijn,maar hij
hooptewelopmeersamenwerking."Ikhebte
maken mettweezuiveringsschappen endrie
kwantiteitsschappen,dus verschillende
waterbeheerders".Endatvondhij een beetje
teveelvanhetgoedeeniniedergevalniet
bevorderlijk vooreventuelesamenwerking.
DeheerTeunissenvanPolderdistrict Betuwe
benadruktedatsprakeisvaneen wettelijke
taakvoordewaterschappen inhet stedelijk
gebied."Hetisechternogwachtenopeen
wettelijk kadervoordeovernamevanstede-

lijkwater".Dewateroverlast isvolgens hem
vooraleenprobleemvoordekwantiteitsschappen.DeheerVanEekhoutvanPolderdistrictGrootMaasenWaalgafaandat
waterschappen steedsvakermedeaandebasis
staanvannieuwe bestemmingsplannen,
zeketalshetgaatomhetopstellenvaneen
zogeheten natteparagraaf DeheerVan
KuilenburgvanPolderdistrictTieler-en
Culemborgerwaarden attendeerdedezaalop
hetproject LangeAvontuur,waarvoorplannenzijn ontwikkeldomhetwatervastte
houden tenbehoevevandrogeperioden,
waardoorgeengebiedsvreemdwaternodigis.
"Hetiseenproceswaarbij gaandewegdoor
meerpartijen samengewerkt wordt".Deheer
Teunissen tenslotteweesdeaanwezigenerop
datdesysteem-enstroomgebiedgerichtevisie
steedsmeerterrein wint.Verderwordt
gewerkt aandeoplossingvanhetprobleem
datwaterversneld vanuit hetstedelijk gebied
naarhetwatergangenstelsel vanhet buitengebied stroomt.
Naafloop vanhetsymposium isde
brochure'Integraalwaterbeheer inhet
Geldersrivierengebied' uitgereikt.
Vooreenexemplaarvandebrochurekuntucontact
opnemenmetéénvandevijfwaterschappenuithet
rivierengebied. •"
INFORMATIE

Wordtuziekvanwater?
DeWerkgroepWaterbehandeling van het
NederlandsCorrosieCentrum houdtopdonderdag2septembereendiscussie-avond metals
thema 'Wordtuziekvanwater? Hetvoorkomen
enbestrijden vanmenspathogenemicro-organismen inwarm(koel)water'.
Hetgebruik vankoelwater isniet altijd
zonder risicoDezeavondpoogteenantwoord
tevindenopvragenoverhetvoorkomenen
bestrijden vanmicro-organismen in recirculerend water.Eenaantalsprekers,waaronder
hoogleraarmicrobiologieDickvander Kooij,
zaldiverseonderwerpen aansnijden ende
discussieniet uitdeweggaan.
Deavond wordtgehouden in het
Mercure Hotel inNieuwegein enbegint om
17uur.Deelname isgratis.
Voormeerinformatie:(030)1187773.^

