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bestaandelozingen.Indepraktijk blijkt
echterdatertussendeEU-lidstatengrote
verschillen bestaan indematevan uitwerking
enderelatietussen beidebenaderingen(Ragas
enLeuven, 1996).
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Nederland,Duitsland, hetVerenigdKoninkrijk endeVerenigdeStatencombineren inhunlozingsvergunningeninmeero/minderematedetmmtssie-enemissiebenadcring.Deimmissiebeoordelingsproceduresverschillenechterwatbetre/ttoegepastenormstelling,waterkwadteitsmodellenen
invoergegevens.DeVerenigdeStaten beschikkenovermoeduitgewerkteaanbevelingenvoorderegulering vanmengzonesenhetgebruikvanmengzouetnodcllen.Eencombinatievandeemissie-en
immissiebenaderingvormtdebestemanieromlimietenvoorlozingsvergunningen vasttestellen.
Naast onnodigeverontreinigingwordendanooknormoverschrijdingen voorkomen.EenEuropese
harmonisatievandeimmissiebeoordelingsprocedure iswenselijk.Totdezeconclusieskomenonderzoekersvandeafdeling Milieukunde vandeKatholiekeUniversiteit Nijmegen.
Eenbelangrijk doelvanduurzaam waterbeheer isdebeheersingvan afvalwaterlozingenomeengoedewaterkwaliteit tewaarborgen.Tweebelangrijke principesspelen
daarbij eenrol:hetvoorzorgsprincipe enhet
draagkrachtprincipe.Heteersteprincipericht
zichopdetoepassingvan brongerichte maatregelenaandelozingsbron.Deaardvande
brongerichte maatregelen wordtbepaalddoor
detechnologische mogelijkheden vanemissiereductieendeeconomischeensocialegevolgendaarvan.Ditleidttotnormen zoalsdebest
beschikbareofuitvoerbare technieken(respectievelijk BETenBUT). Dezemethodeombrongerichtemaatregelen tebepalenwordtde
emissiebenaderingoftechnologischebenaderinggenoemd.Detweedebenaderinggaat uit
vaneenbepaaldedraagkracht vanhetontvangendewater.Milieubelasting isdaarbij
toelaatbaar zolangdedraagkracht nietwordt
overschreden.Dedraagkracht vanhetwatermilieu wordtmeestalvastgelegd indevorm
vanwaterkwaliteitsnormen. Brongerichte
maatregelen wordenafgeleid als normoverschrijding wordtverwacht.Dezemethodeom
brongerichte maatregelen tebepalen wordtde
immissiebenadering ofwaterkwahtcitsaanpak
genoemd."Immissie"staat voor"inworp"en
wordtgebruiktomhetgedeeltevaneenemissieoflozingaanteduiden dathetontvan-

gendewaterdaadwerkelijk belast.Binnende
vergunningverlening voor afvalwaterlozingen
komttoepassingvande immissiebenadering
neerophetvoorspellen van toekomstige
waterkwaliteit, devetgehjking hiervanmetde
normen,en,ingevalvanverwachte normoverschrijding, hetafleiden van lozingslimieten.
DeNederlandse vergunningverlening
richtzichinhetalgemeenopdeemissiebenadering.Hoewelwetgevingenbeleidvoorzien
indetoepassingvande immissiebenadering
voorafzonderlijke gevallen,isdezebenadering
indepraktijk meteenduidiguitgewerkt(De
Bontetal., 1996).
Derelatietussendeemissie-enimmissiebenadering ismomenteel onderwerpvan
internationaal overlegindeEuropeseUnie
(EU).Detendensisdatdetweebenaderingen
alscomplementair, inplaatsvanalsalternatief
wordenbeschouwd.Denieuwe Kaderrichtlijn
Water(COM97/49)vootziet indecombinatie
vanbeidebenaderingen, waarbijdebrongerichtemaatregelen vandeimmissiebenaderingeenaanvullingvormenopdievande
emissiebenadering.Dezegecombineerde benaderingisalopgenomeninderecenteEU
DirectiveonIntegratedPollutionPreventionand
Control(IPPQ96/61/EU),dieditjaargaat
geldenvoornieuwelozingenenin2007voor

OpdeKatholiekeUniversiteit Nijmegen
zijndeprocedures voordebeoordelingvan
immissiesvoordelozingsvergunningen in
vierlandenbekeken:Nederland, Duitsland,
hetVerenigd Koninkrijk endeVerenigde
Staten.Deprocedureszijn beoordeeld aande
hand vantyperendekenmerken,zoalstoegepastewaterkwaliteitsnormen en-modellen,
operationeleaspectenendematevan uitwerking.Watisernodigvooreen harmonisatie
vandeEuropese immissiebeoordeling?
Buitenhetliteratuuronderzoek zijn tientallenwaterbeheerders,beleidsmakersen
wetenschappers inEngeland,Wales,
Duitsland,Nederland endeVerenigdeStaten
benaderd voorinformatie (Haanset. al.,1998;
RagasenLeuven, 1996;Voeten,1996).
Generalisatieenverliesvandetail zijn onontkoombaar,waardoor deresultaten metnoodzakelijkerwijs vantoepassingzijn opiedere
individuele lozingsvergunning.

Normstelsels
Detoegepaste typenenstelselsvanwaterkwaliteitsnormen verschillen perland.In
Duitsland,Nederland enhetVerenigd
Koninkrijk zijn zeredelijk vergelijkbaar,
vooraldoorderegelgevingvandeEuropese
Unie.AlleendeVerenigdeStatengebruiken
waterkwaliteitsnormen voor effluenttoxiciteit
inhun immissiebeoordeling ennormenter
voorkomingvanacute effecten.
Allelandenhanteren stofspecifieke
normen omchronischeeffecten tevoorkomen.Geenvandelanden pastwaterbodemnormen ofbiologische waterkwaliteitsparameterstoeindeimmissiebeoordeling, hoewel
deVerenigdeStatenbezigzijn metdeontwikkelingvanbeide.Duitslandgebruikt eenwhole
effluent toxicity(WET)-test,maardezewordt
toegepast binnendeemissiebenadering.
NederlandenhetVerenigd Koninkrijk overwegendemogelijkheden vandeWET-benadering.
Devierlandenpassenallemaalnormstclselstoediededriebelangrijkste groepenvan
verontreinigingscategorieè'n bestrijken
(conventioneleparameters,zwaremetalenen
toxischestoffen). Voorveelstoffen bestaan
echter(nog)geennormen.
DeEuropeselandenindezestudiegebruikenallemaalpercentielwaarden alstempotele
specificatie vanhun normen.DeVerenigde
Statengebruikeneenmaximaal toegestane
overschrijdingsfrequentie en-duur alstemporelespecificatie vandenormen.Alleende
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pS£^««*,"",verenigdeStaten passen ruimtelijke specificaties toe,een kenmerk van de mengzonebenadering. Deze benadering wordt doorUSEPAgebruikt in situaties waarbij geen
complete menging optreedt in de directe
omgeving van het lozingspunt. De functiegerichte EU-normen hebben over het algemeen geen temporele en ruimtelijke specifica-

Operationele aspecten
In alle landen isde aanvrager verantwoordelijk voor het aanleveren van de effluentgerelateerdegegevensen voorde monitoring
van het effluent. Alleen in het Verenigd
Koninkrijk voert de aanvrager ook de immissiebeoordeling uit.
In het Verenigd Koninkrijk wordt een
immissiebeoordeling uitgevoerd voor iedere
vergunning. In deVerenigde Staten wordt een
immissiebeoordeling uitgevoerd als effluentgegevens en berekeningen (of schattingen)
aangeven dat de toekomstige waterkwaliteit
mogelijk niet voldoet aan de norm(en).De
afzonderlijke deelstaten in Duitsland hebben
hun eigen kwalitatieve criteria om de noodzaak voor immissiebeoordeling vast te stellen.
In Nederland ontbreken gedetailleerde richtlijnen ten aanzien van de toepassing van
immissiebeoordeling.
Ragas etal. (15198) beschrijven verschillende typen waterkwaliteitsmodellen die
worden toegepast in immissiebeoordeling.
Hierbij zijn twee benaderingen te onderscheiden:de benadering waarbij complete menging
wordt verondersteld en de mengzonebenadering. Degebruikte modellen zijn deterministisch (enkelvoudige invoerwaarden) of
stochastisch (waarschijnlijkheidsverdelingen
alsinvoerwaarden). Verder wordt op basis van
het wel ofniet tijdsafhankelijke karakter van
een model onderscheid gemaakt tussen
respectievelijk dynamische ofstatische modellen.
VoorNederland ishet moeilijk een duidelijk overzicht tegeven van de toepassing van
modellen.Allerlei modellen zijn beschikbaar,
maar in de vergunningverleningspraktijk
worden zezelden toegepast (DeBont etal.,
1996,Ragasetal, 1997). Duitsland gebruikt een
deterministisch model dat uitgaat van
complete menging, terwijl het Verenigd
Koninkrijk hoofdzakelijk gebruik maakt van
statische en soms dynamische stochastische
modellen die uitgaan van complete menging.
Mengzonemodellen worden zelden toegepast
in het Verenigd Koninkrijk maar als de functie
van het ontvangende water erom vraagt, kan
een dergelijk model worden ontwikkeld om de
ruimtelijke en temporele variatie in de effluentpluim vast te stellen.Vervolgens kunnen
noodzakelijke veranderingen in het ontwerp
van het lozingspunt bepaald worden ofde
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geëigende lozingslimiet voor de vergunning
vastgesteld worden. DeVerenigde Staten
gebruiken alle voorgenoemde modeltypen
voor de immissiebeoordeling, hoewel de meest
gebruikte modellen deterministisch zijn. De
meer geavanceerde modellen komen doorgaans alleen aan de orde alsde kosten van
vervuilingsreductie hoog worden en het
betrokken bedrijf de exactheid van het simpele
model in twijfel trekt. DeVerenigde Staten
werken als enige met goed uitgewerkte aanbevelingen en handleidingen voor de regulering
van mengzones en het gebruik van mengzonemodellen, hoeweldezeniet verplicht zijn. Bij
gevolg vertonen de staten onderling grote
verschillen op het gebied van mengzoneregulering,variërend van het gebruik van geavanceerde mengzonemodellen tot het simpelweg
betekenen van een verdunningsfactor.
Zowel in deVerenigde Staten als in het
Verenigd Koninkrijk isde modelsclcctie

Tabel1.

die vallen onder deWater ResourcesAct(WRA),
zijn echter alleengebaseerd op immissiebeoordeling.
Tabel 1 toont relevante criteria voor
beleidsbeslissingen, zoals kosten, gegevensbehoefte, ondersreuning van gebruikers en het
gegarandeerde beschermingsniveau. Het gegarandeerde beschermingsniveau geeft een indicatie van de mate van zekerheid met betrekking tot het voldoen aan de waterkwaliteitsnormen. Een laagniveau betekent niet automatisch onvoldoende bescherming: het is
goed mogelijk dat de lozingslimieten voortkomend uit de emissiebenadering (meer dan)
voldoende bescherming bieden.Dit kan echter
niet worden gegarandeerd zonder een immissiebeoordeling uit te voeren (Ragas en Leuven,
1996).
In Duitsland en Nederland isde uitwerking van de immissiebenadering beperkt. Dit
leidt tot lage kosten en een beperktegegevens-

Dematevanuitwerkingvandeimmissiebeoordelmgsprocedurevoorafvalwaterlozmgsver^unmmjen.
Duitsland

Algemene uitwerking
Documentatie
Gebruikersondersteuning
Wetenschappelijke onderbouwing
Gegevensbehoefte
Geschatte kosten
Gegarandeerd beschermingsniveau

Nederland

VK
(Engeland
en Wales)

beperkt
laag
laag

groot
hoog
redelijk

VS

+
+

beperkt
laag
laag

groot
hoog
hoog

-=niet uitgewerkt, ± =in ontwikkeling,+ «beperkt uitgewerkt, ++= redelijk uitgewerkt,
+++=uitgebreid uitgewerkt.

gekoppeld aan het watettype,de beschikbare
gegevens en nchrhjnen. Deopvatting heerst er
dat de bestaande diversiteit aan lozingssituaties en watersystemen om maatwerk
vraagt en niet te verenigen valt met de toepassing van een algemeen waterkwaliteitsmodel voor immissiebeoordeling.
M a t e van u i t w e r k i n g
Devier landen combineren in meer of
mindere mare de immissie- en emissiebenadering in hun lozingsvergunningen (Storteldet
en Van de Guchte, 1995).In Duitsland,
Nederland en deVerenigde Staten zijn de
lozingslimieten voortkomend uit de immissiebeoordeling een aanvulling op de lozingslimieten afgeleid uit de emissiebenadering. In
het Verenigd Koninkrijk geldt hetzelfde voor
vergunningen binnen het kader van de
Environmental Protection Act(EPA),die de
emissiebenadering reguleert. Vergunningen

behoefte, maar ook tot een laag gegarandeerd
beschermingsniveau. In het Verenigd
Koninkrijk isde immissiebenadering redelijk
goed uitgewerkr, met uitgebreide documentatie,gebtuiketsondetsteuning en wetenschappelijke onderbouwing, een grote gegevensbehoefte en hoge kosten. Het gegarandeerde
beschermingsniveau is hoog voor genormeerde stoffen, maar wordt beperkt dooi het
ontbteken van toxiciteitsnormen en een geformaliseerde mengzonebenadering. De immissiebenadering is her meest uitgebreid uitgewerkt in deVerenigde Staten.Deprocedure is
uitgewerkt voor specifieke stoffen en voor
wholeejjluent toxicity.De immissiebenadering
heeft uitgebteide documentatie en gebruikersondersreuning, en een wetenschappelijke
onderbouwing op hoog niveau.Degegevensbehoefte isdoorgaans groot en dekosten zijn
hoog.Dit wordt beloond met een hoog gegarandeerd beschermingsniveau.
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Aandachtspunten voor de harmonisatie van de
immissiebeoordeling
- Combineer de immissiebenadering met de emissiebenadering.
- Specificeer de voorwaarden voor toepassing van de immissiebenadering.
- Regel de toekenning van procedurele verantwoordelijkheden binnen de vergunningverleningsprocedure.
- Bepaalvoor welkestoffen de immissiebenadering van toepassing is.
- Stel vast hoe moet worden omgegaan met stoffen waarvoor normen ontbreken.
- Geefaan hoe normen moeten worden gespecificeerd in ruimte en tijd (vanbelang voor de
mengzonebenadering).
- Bepaal welke milieucompartimenten moeten worden betrokken in de immissiebeoordeling.
- Geefaan hoe moet worden omgegaan met acute en chronische toxische effecten.
- Besliswelke modellen moeten worden gebruikt om de toekomstige waterkwaliteit te voorspellen en aanvullende lozingslimieten afte leiden via immissielimieten.
- Stelrichtlijnen op voordeformulering ofspecificatie van vergunningseisen in de afvalwaterlozingsvergunning.

Discussie
De immissiebeoordelingsprocedures van
de verschillende landen verschillen op meerdere punten. Het isduidelijk dat er vele
manieren zijn om de immissiebenadering uit
te werken. De Europese Commissie geefr in
haar nieuwe Kaderrichtlijn Water aan de emissie- en immissiebenadering complementair te
willen toepassen. In 1996isdeze gecombineerde benadering reeds opgenomen in de
IPPC-nchtlijn (96/61/EU).Het ligt voor de
hand om de procedures voor afvalwaterlozingsvergunningen zoveel mogelijk te harmoniseren, omdat dit zal leiden tot rechtsgelijkheid voor landen en bedrijven binnen de
Europese Unie,en een verhoogde efficiëntie
middels uniformiteit van regelgeving.Voor
het ontwerp van een adequate Europese
immissiebeoordelingsprocedure is harmonisa-
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tievan meerdere uitgangspunten vereist.
Kader 1 geeft de belangrijke aandachtspunten
voor de harmonisatie.
De uitwerking van deze aandachtspunten
kan grote gevolgen hebben voor de uiteindelijke lozingslimieten in afvalwaterlozingsvergunningen. Degewenste harmonisatie op EUniveau vraagt om meer onderzoek naar de
gevolgen vandeverschillende keuzesen de
daarin gehanteerde aannames en onzekerheden. Op Europees niveau wordt gewerkt aan
invulling van (onderdelen van)de gewenste
harmonisatie. In een vorigjaar verschenen
rapport over degehanteerde meetmethoden
ter bepaling van industriële verontreiniging in
het stroomgebied van deMaas zijn vele knelpunten geconstateerd en aanbevelingen geformuleerd om te komen tot onderling vergelijk-

bare emissie-inventarisaties op stroomgebiedniveau (International Office for Water,1998).
Tot de belangrijkste behoren de harmonisatie
van meet- en monitoringsmethoden op het
gebied van degeselecteerde parameters, de
gebruikre indicatoren, degehanteerde meetfrequenties, bemonsteringsmethoden, keuze
van meetpunten, analytische procedures,
rekenmethoden (met name de omgang met
variaties in effluentdebieten door hetjaar
heen) en her omgaan met detectielimieten.
Een meer eenduidige toepassing van emissieinventarisaties in beheer en beleid op nationaal en stroomgebiedniveau wordt wenselijk
geacht, naast het hanteren van een gecombineerde emissie/immissiebenadering
(International Office for Water, r998).
Uit recent onderzoek(Ragas etal,1998;
Ragas en Leuven, 1998),waarin de resultaten
van modelvoorspellingen van zes verschillende waterkwaliteitsmodellen uit de vier
landen onderling zijn vergeleken, isgebleken
dat de resultaten van de immissiebenadering,
uitgedrukt injaarlijkse lozingsvrachten,
variëren met het gebruikte modclrypc (afbeelding ia).Verder bleken de lozingssituatie, de
statistische specificatie van de invoetgegevens
en degehanteerde normen van invloed op de
vergunde lozingsvrachten. Een vergelijking
van de lozingsvrachten volgend uit de immissiebenadering met die volgend uit de emissiebenadering (afbeelding rb) toont dat de
immissiebenadering kan leiden tot additionele lozingslimieten.
Een combinatie van de emissie- en immissiebenadering, waarin de resultaten van de
laatste alsaanvulling op die van de eerste
worden beschouwd, vormt de beste manier
om limieten voor lozingsvergunningen vast te
stellen (Ragasen Leuven, 199%). Naast on-

Vergelijking van lozingsvrachten voorcadmium (Cd), in leg Cdperjaar, op

toegepastop verschillendecadmiumlozingen afkomstig van eenjictief bedrijf

basisvan deimmissic-enemissiebenadering.

dat 1000 ton cadmiumperjaar verwerktvoordeproductievancadmium-

A: NIVCMiseenDuitswaterkwaliteitsmodel.MCARLOiseen waterkwali-

pigment (cadmiumsuljïde);

teitsmodel uit het Verenigd Koninkrijk. DMZ wordt in Ncderlandgebruikt

B: De lozingsvrachten op basisvan deemissiebenaderingzijn verkregen uit

enPSF,STREAMIXenCORMIXmdeVerenigdeStaten.Demodellenzijn

(inter)nationalc regelgevingen richtlijnen [Ragas en Leuven, 1998).
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^ ^ ^ - ^ n o d i g e verontreinigingwordendanook
normoverschrijdingen voorkomen,watinde
lijn ligtvandeuitgangspunten vanhetbrongerichteeneffectgerichte beleid.
Indien deimmissiebenaderingwordt
toegepast ineenwettelijke context(zoalsde
vergunningverlening) ishetbelangrijk omde
modellen, invoergegevensennormen voorhet
voorspellenvandetoekomstige waterkwaliteitteharmoniseren (RagasenLeuven, 1998;
Ragasetal.,1998). Als dit nietgebeurt kunnen
ondervergelijkbare omstandigheden grote
verschillenoptreden invoorgeschreven
vergunningseisen, watwordtbeschouwdals
ongelijke behandelingvanlozers.Indit
verband wordtgeadviseerd stochastische
modellentegebruiken. Deterministische
modellenkunnen namelijk tot onvoldoende
beschermingsniveaus leidenalsdevariabiliteitvandeinvoergegevens hoogis(Ragasen
Leuven,1998).Tevenswordtgepleitvoorde
toepassingvandemengzonebenaderingvoor
desituatie ronddelozingspijp,o.a.vanwege
de risico'svooraquatischeecosystemenals
gevolgvan(te)hoge verontreinigingsconcentraties indewaterkolom.Ditvraagtom
aanpassingvandegebruikte waterkwaliteitsnormen.Dezenormendienendan,naasthet

gebruikelijke concentratieniveau,ookeen
ruimtelijke entemporele invulling te krijgen,
zoalsmaximalemengzonedimensies eneen
maximaal toegestane overschrijdingsfrequentieen-duur.Dezeaanvullende specificaties
dienenconsistent tezijn metdebeoogde
beschermingsniveaus voorvolksgezondheid,
aquatische levensgemeenschappen enandere
functies vanwatersystemen. Behalvedewaterkwaliteitsnormenzoudenidealiterookde
waterbodemkwaliteitsnormen opoverschrijdingmoetenwordengecontroleerd (Ragasen
Leuven,1998).f
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NIVEAUMETEN IN WATER/AFVALWATER,
BETROUWBAAR ENONDERHOUDSVRIJ!
Robuuste keramische meetce

Gebruiksgemak staat voorop

De hydrostatische d r u k o p n e m e r V E G A W E L L 71 is

Dankzij de 4 - 20 mA uitgang kunt u de rweedraads

speciaal ontwikkeld voor toepassing in water/afvalwater.

uitgevoerde VEGAWELL 71 moeiteloos combineren

H e t door V E G A geproduceerde keramische membraan
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U w onderhoudsschema's kunt u nu direct aanpassen.

ingang. En waar vindt u nog zo'n prijs-/kwaliteitverhouding? Bel voor documentatie.

Illllllllilllllll
Illllllllilllllll

III

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

VEGA Industriële Automatisering, Algolweg IS, 3821 BC Ametsfc
Postbus 210, 3800AEAmersfoort, Tel.:033-4502502, Fax:033-4561414, E-mail:

HELPHETGELUKNHANDJE
Opvoeden is in deze tijd geen gemakkelijke taak. De

hulp. Vele mensen zetten zich elke dag in om hen toch een

cijfers spreken duidelijke taal: vandaagde dag krijgt maar liefst

toekomstperspectief te bieden. Dat neemt niet weg dat ze,

I op de 20 kinderen in Nederland te maken met jeugdhulp-

net als andere kinderen,van tijd t o t tijd wel een extraatje kun-

verlening, meestal als gevolg van een verstoorde thuissituatie.
Gelukkig bestaan er voor deze kinderen allerlei vormen van
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nen gebruiken. Kinderhulp is het fonds dat daar al bijna
40 jaar voor zorgt. Helpt u 'n handje?
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