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Ernstenomvangvan
bedrijfsafvalwaterinnet
buitengebied
I N G . R. DE LOUW, WATERSCHAP DE AA
IR. W. VAN DER HULST, GTD OOST-BRABANT

Voorhet.gemeentelijknolenngsplau inhet
buitengebied dient, binnendegrenzen vanhet
provincialeontheffingenbeleid, persituatiete
worden bepaald wat hethoogstemilieurendementheeft:aanleg van riolering ojkleinezuiveringen.InDeurneisdit milieurendementvoor
allemet-aangesloten percelen indegehele
gemeente bepaald.Belangrijke uitgangspunten
hierbij warende bronbeuadcringenhetapart
meenemen van bedrij/slozingen.
DeWetMilieubeheer legtgemeenten de
zorgplicht opvoordoelmatiginzamelenvan
afvalwater. Deprovinciekanontheffing verlenenvoordezeinzamelplicht.Volgenshet
beleid inNoord-Brabant gelden financiële
omslagpunten van14.000respectievelijk30.000
guldenbij kwetsbaregebieden,waarbeneden
rioleringdoordegemeentemoet wordenaangelegdenwaarbovenalternatieven voorde
rioleringkunnen worden overwogen.Deze
bedragengeldenperperceel,waarbijis
gedachtaaneenwoonhuis.
Ingemeentelijke nolenngsplannen(GRP)
moet wordenaangegevenwattedoenmetde
afvalwaterlozingen in niet-gerioleerd buitengebied.Binnendemargesvanhet provinciale
beleid staatdegemeentevoordekeuswelof
geenriolering mhetbuitengebied aanteleggen.Alsgeenrioleringwordtaangelegd,moet
hetafvalwater opeenanderemanier worden
verwerkt.Ditkanzijn:behandelingineen
kleinschaligezuivering,verwerkensamenmet
mestofseparaatuitrijden overdebodem,of
afvoeren perasnaarcommunalezuiveringstechnischewerken.Hetmilieueffect ende kostenvanrioleringenvanhetbestealternatief
moetenworden afgewogen.
Hetmilieueffect isopdiversemanierente
schatten.Zeerbelangrijk ishoemen bijdeze
problematiek (agrarische) bedrijfsafvalwaterlozingen meeneemt indeberekening.Ookis
vanbelangwelkeverplichtingen worden
gesteld;zowelaandegemeente('zorgplicht
doelmatige inzamelingafvalwater') alsaan
alternatieven. Inditartikel wordt aangegeven
opwelkewijze inDeurnedeernstenomvang
vanhetbedrijfsafvalwater inhet buitengebied
isbepaald,enwelkealternatieve afvoeropties

erzijn. Deresultaten hiervanzijn gebruikt
voordebepalingvanhetmilieurendement in
demulti-criteria-analysePRIMAVERA1'.

ongeveer2.000 pandeninhet buitengebied
zijn ruim800woningen nietaangeslotenop
deriolering.Dekostenvoordeaansluitingop
rioleringvandezewoningen liggen innagenoegallegevallenbovendegenoemde
Brabantsefinanciëleomslagpunten. Daarnaast
zijn erruim300 bedrijven met afvalwatersoorten,waarvanafvoer opderioleringeen
beleidsmatiggewensteoptieis.Dit betreft
vooralhetspoelwater vanmelkinstallaties,
terugspoelwatcrvanontijzcrmgen lozingen
glastuinbouw.Overigens iservan uitgegaan,
datvanuit pluimvee-envarkenshouderijbedrijven (inDeurneruim400)geenoprioleringloosbaarafvalwater vrijkomt.

Aanpak in Deurne
Deurneiseengemeentemet ruim30.000
inwonersinhetzuidoosten vanBrabant.
Gedeeltelijk ligthetbeschermdehoogveengebied vandePeelindezegemeente.Deurne
heeft metbijna 150 km2eenomvangrijke
oppervlakte,eneengroot buitengebied.Vande

TabelI.

Hetproject inDeurneisbegeleiddooreen
stuurgroep,waarindegemeente,provincie,
waterschapDeAaendeNoord-Brabantse
Christelijke Boerenbond(NCB)zitting hadden.
DeuitvoeringisverzorgddoorDHV.Vanwege
hetexperimentele karakter ishet project
financieel ondersteund doordeprovincie
Noord-Brabant enNUBL(NadereUitwerking
BrabantenLimburg,eensamenwerkings-

Hoeveelhedenafvalwaterpersoonlozing

Bron afvalwater

Soort afvalwater

m'/jaar afvalwater

Woning
Diversen bedrijven

huishoudelijk
huishoudelijk

11 / werknemer

Diversen bedrijven
Groepsaccomodatie

ontijzering
huishoudelijk

- hotel
-gastverblijf, instellingen)
Camping
- vrije standplaats
- vaste standplaats
- zomerwoning
Horeca
- cafe, klein restaurant
- groot restaurant
Garage, tankstation

huishoudelijk

Op- en overslag
afvalstoffen

huishoudelijk

20

300
2000

huishoudelijk klanten
schoonmaakwater
uitwendige reiniging+

350
300
7.000
7.500

regen benzinepomp
regenwater

600per 1.000 m2 verhard

waswater bollen

Champignonteelt

schrobwater cel
afspuiten machines
spui substraatteelt

Vollegrondstuinbouw

drainage grondtcelt
waswater prei, wortels

Witloftrek

diversen

Viskwekerij

aquariumwater na voorzuiveren
spoelen melkleidingen

Melkveebedrijven

25 per bed
50per slaapplaats

100

Bloembollen, bolbloemen

Loonwerkers
Glastuinbouw

200

40

inwaaiend regenwater
Autowasstraten
Transportbedrijf

150

oppervlak
100per hectare gespoeld
product (met recirculatie)
150 per cel
500
400per hectare
100per hectare
100per hectare gespoeld
product (met recirculatie)
400
36* inhoud aquarium
120
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verband tussen beide provincies en de ministeries vanMilieu, Natuurbeheer en Waterstaat).
In het buitengebied is geïnventariseerd
welke (bedrijfs)activiteiten et plaatsvinden. Op
basis van de beschikbare bestanden, zoals
gegevens rioolrechten, drinkwatergebruik,
afvalstoffenheffing en Wvo-en Wm-vergunningenbestanden zijn de locaties en de aard
van de bedrijven geïnventariseerd. Vervolgens
zijn per type bedrijfsafvalwater scores gemaakt
aan de hand van:
- omvang van de lozingen (inm3);
- ernst van de lozingen (vervuilingsgraad);
- milieu-effect van riolering en van zuivering
door de lozerszelf,gevolgd door lozing ter
plaatse;
- kosten van riolering en kosten van zuivering
door de lozers zelf

Voor de parameterheffing wotdt hierbij de
coëfficiënt, diede waterkwaliteitsbeheerder
hanteert per kubieke meter ten aanzien van de
verontreinigingsheffing, vermenigvuldigd
met 100en afgerond tot een geheel getal.Voor
de lichte verontreinigingen wordt per
roomg/l aan nitraat-stikstof één punt toegekend. Ook voor iedere 20mg/l aan ijzer en 10
mg/l fosfer wordt één punt gerekend. Voor de
zware verontreinigende stoffen wordt per
soort afvalwater steeds opnieuw een afweging
gemaakt. Maximaal isaan de 'zware verontreinigingen' een ernst-score van drie punten
gegeven. In de laatste kolom worden deze

Tabel2.

bron afvalwater

Ernst l o z i n g e n
Een eerste idee was,om voor de ernst van
de lozing een getal te nemen dat is gerelateetd
aan de coëfficiënt voor de verontreinigingsheffing. Voorde verontreinigingsheffing wolden opgtond van zuutstofverbruik (CZV,
N k cUah |) en zware metalen coëfficiënten
gebtuikt. Er komen echter ook andere verontreinigende stoffen voor in het afvalwatet van
bedlijven. Dit zijn 'licht verontreinigende
stoffen' en 'zware verontreinigende stoffen',
zoals PAK's,olie en bestrijdingsmiddelen. Voor
de drie vervuilingsonderdelen 'heffing', 'licht
vetontteinigende stoffen' en 'zware verontreinigende stoffen' isdaarom een modus vastgesteld, zodat de ernst van de verontreiniging
in één getal isuit tedtukken (zie tabel 2).Deze
modus isarbitrair, maar welde enige manier
om de verschillende soorten lozingen tot één
soort 'ernst-cijfer' om te rekenen.
42
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K o s t e n a f h a n k e l i j k van a l t e r n a t i e f
Voorde kosten voot aanleg van riolering
kon een redelijke schatting worden gemaakt.
Bijde berekening van de kosten van het alternatiefis gebruik gemaakt van een maatregelentabel (tabel 3).In die tabel staat pet soort
afvalwater aangegeven welke zuiveringsvoorzieningen en welke vcrwijdcringsoptie geldt
als 'alternatief. Deze alternatieven liggen
gedeeltelijk vast in wetgeving, bijvoorbeeld de
Lozingenbesluiten huishoudelijk afvalwater

Scoreernstperlozin<j persoort
soort afvalwater

Omvang lozingen
De omvang van lozingen is uitgedrukt m
kubieke meters per lozingsadres. De werkelijk
te lozen hoeveelheid afvalwater isslechts op
zeer arbeidsintensieve wijze vast testellen. Per
bedrijfstak isom die reden gezocht naar een
karakteristieke norm-lozingsomvang (zie
tabel 1). Het gebruik van norm-lozingshoeveelheden heeft bovendien als vootdeel, dat
verschillen door de bedrijfsvoering buiten
beschouwing blijven. Een bedrijf met veel
afvalwatet door een onvoldoende bedrijfsvoering komt niet eefder in aanmerking voor een
gesubsidieerde rioolaansluitmg dan een zorgvuldig werkend bedrijf uit dezelfde branche.
Met behulp van de 'richtlijnen voor het
bevoegd gezag agrarisch afvalwater', CIW-studies (vroeger CUWVO)2',beleidsnotities van
het waterschap5' en onderzoeken4, zijn kentallen per bedrijfscategorie verzameld. In tabel 1
zijn deze kentallen per bedrijfstak per soort
afvalwater in kubieke meters perjaar weergegeven.

gesommeerd tot een totaalscore voor de factor
'ernst'.

vervuiling
heffing

licht

zwaar

(CZV,N,
zware
metalen)

veront-

veront-

reinigende reinigende
stoffen
stoffen
(mg/l)

Woning
Diverse bedrijven

huishoudelijk
huishoudelijk

0,023

ïomgP

0,023

10 m g P

Diversen bedrijven
Groepsaccomodatie
- hotel

ontijzering

-

40 mg Fe

huishoudelijk
huishoudelijk
huishoudelijk

0,023

huishoudelijk

0,068

ïomgP
10 m g P
ïomgP
3omgP

- instellingen
Camping, horeca
Garage, tankstation

Autowassttaten

klant inwaaiend
regen
schoonmaakwater

0,023
0,03

0,006

stof

_
evt. ontvettet,
btandstof
ontvettet,

2 + 1 + 0 : =3
2+ 1 + 0 • =3
0 + 2 + 0• =2

2 + 1 + 0 : =3
2 + 1 + 0 : =3
3 + 1 + 0 : =4
7 + 3 + 0 ^ = 10
0 +0 + 1 : = 1

1 + 1+ 3 •

=5

1 +1+3 :

=5

olie
0,006

stof

benzinepomp
regenwater

0,002

stof

Bloembollen,
bolbloemen

waswater bollen

0,08

10 N , s t o f

Champignonteelt

schrobwater cel

0,05

-

Loonwetkets

afspuiten machines
(alsgebruikt voor
bestrijdingsmiddel,
dan riolering
verboden
spui substraatteelt
drainage grondteelt

0,004

stof

Transpoitbedrijf

uitwendige
reiniging regen
o

Op- en overslag afval

Glastuinbouw

o

o

ontvetter,
olie
brandstof
PAK's,
olie
bestrijdingsmiddel
bestrijdingsmiddel
ontvetter

0 +0 + 1 : = 1

8 + 1 + 3 : = 12

5 +0 + 2 :

=7

0 + 1+ 3 :

=4

besttijdingsmiddelbestrijdingsmiddel

0 +5 + 2 :

=7

0 + 2+ 1 :

=3

olie

-

200N, 30P
1 0 0 N , 5P

Vollegronds-

waswater prei,

-

5N, stof

tuinbouw
Witloftrek

wortels
diversen

0,012

iooN,3oP

bestrijdingsmiddel

I+4+3:

=8

Vismestetij

na zuivering
voerrest e.d
spoelen
melkleidingen

0,04

200 N , 5 P

-

4+5+0:

--9

0,01

100 N

reinigingsmiddel

1 +3 + 2 :

=6

Melkveebedrijven

0+ 1+ 1: =2
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Wet bodembescherming en Wet verontreiniging oppervlaktewater. Deels issprake van
aannames voor nog vast te stellen beleid door
gemeente (bodemlozingen), waterschap (lozingen op oppervlaktewater) of rijksoverheid
(algemene regels).
Erzijn verwijderingsopties gegeven voor
lozing op een 'medium zonder hogere kwaliteitsdoelstelling', 'kwetsbaar medium' en 'zeer

richtlijn beschreven systemen5', ofnieuwe systemen zoals het vertikale helofytenfilter.

kwetsbaar medium'. Zeer kwetsbaar zijn bijvoorbeeld de natuurgebieden van de Deurnse
Peel en de beek deAstenseAa,die gedeeltelijk
de functie heeft van waternatuur. Kwetsbaar
zijn het grondwaterbeschermingsgebied bij
Vlierden (drinkwaterwinning) en deAstense
Aa waar de functie van viswater geldt.

Vanaldeze alternatieven zijn dejaarkosten bepaald. Hierbij isook een afschrijvingspercentage meegerekend van de leges van de
milieuvergunningen, en de te betalen heffingen.

Onder HR-IBAwordt verstaan een hoge
rendements-IBA. Dit kunnen zijn de in deIBA-

Het is toegestaan afvalwater afte voeren
door het te voegen bij de mest. Deze optie zal

Tube!3 Alternatiefals(jeenriolering
bron afvalwater

soort afvalwater

verwijderingsopties bij lozing op m e d i u m
zonder hogere

kwetsbaar

kwaliteitsdoelstelling

zeer
kwetsbaar

woning

huishoudelijk

septic tank 6m>

HR-IBA

HR-IBA

diversen bedrijven

huishoudelijk

septictank, >i5 werknemers: HR-IBA

HR-IBA

HR-IBA

diversen bedrijven

ontijzering

verspreiden over de bodem ofbassin/vijver met beluchting +bezinking.

garage,

huishoudelijk+

tankstation

inwaaiende regen

HR-IBA
benzineafscheider met platenseparator
ofcoalesc.filter

autowasstraten

schoonmaakwater

recirculatie, bezinking, benzine-afscheider met platenafscheider of coalescentiefilter

afvoer per as

transportbedrijf

uitwendige
reiniging regen
brandstofpomp

ziegarage / tankstation

afvoer per as

op- en overslag

regenwater

bezinking

afvalstoffen

HR-IBA
idem

bezinking+

afvoer per as

idem

afvoer per as

zandfilter

bloembollen,
bolbloemen

waswater bollen

verspreiden over bodem

champignonteelt

schrobwater cel

bezinken of verspreiden
over bodem

loonwerkers

afspuiten machines

ziewasstraten ofverspreiden over bodem

glastuinbouw

spui substraatteelt
drainage grondtcelt

vollegrondstuinbouw

waswater prei, wortels

verspreiden bodem/lozen oppervlaktewater

verspreiden bodem

witloftrek

diversen

nader te bepalen

lozingsverbod. 100procent recirculatie/
afvoer per as/ verspreiden bodem

vismestenj

na zuivering voerrest

verspreiden over bodem ofafvoer per as

afvoer per as

melkveebedrijven

spoelen melkleidmgen

mestkelder. Alsopslag te klein ofmest afvoer: HR-IBA ofapart opvang, verspreiden

extra bezinken
en verspreiden
over bodem /
HR-IBA

afvoer per as

afvoer per as
verder recirculeren en/of afvoer as1
verder recirculeren en/of afvoer as

over bodem.
'slechts teverplichten volgens lozingenbesluit doot eisentestellen aangehalte meststoffen en bestrijdingsmiddelen.
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voor demeeste boeren echter nauwelijks aantrekkelijk zijn. In Deurne isveel intensieve
veehouderij, zodat een mestoverschot heerst.
Extra afvalwater bij de mest voegen betekent
daarom, dat extra mest moet worden afgevoerd.
Voor melkveehouderijen geldt in dat geval
een HR-IBA,gevolgd door hergebruik van
gezuiverd afvalwater ofdoor lozing in bodem
ofoppervlaktewater, als het financieel meest
aantrekkelijke alternatief voor de riolering.
Resultaten
Op basis van de technische berekeningen
bleek dat in 39van de 53clusters aanleg van
riolering alsdeoptie met het hoogste milieurendement uit de bus kwam. Dit resultaat is
voorgelegd aan diverse agrarische vertegenwoordigers, milieuverenigingen, dorpsraden

Tabel4

Omrekcmiigsfactorcn ontheffingenbeleid
provincieNoord-Brabant

Soort lozing

Factor

Huishoudelijke lozingen
< 10i.e. (huishoudens,
verblijfsrccreatie,
sanitair werknemers)
Huishoudelijke lozingen
1 0 - 25 i.e.

Huishoudelijke lozingen
25 - 50 i.e.
Huishoudelijke lozingen
50 - 100 i.e.
Huishoudelijke lozingen
100-200 i.e.
Huishoudelijke lozingen
> 200 i.e.
Champignonteelt
(2.000m 2 celoppervlak)
Glastuinbouw
(1,2 hectare)
Melkveehouderij
(t>odieren)
Witlof
(500m 2 trekruimte)
Vismesterijen
(25 ton/jaar)
Typische lozingen buitengebied
zonder vastgelegde voorkeur
voor lozing op riolering, zoals
waswater prei, containerveld
Typische lozingen buitengebied
met voorkeur voor lozing op
riolering, zoals waswater
bloembollen (3ha),
landbouwloonbedrijven
Overige bedrijven zoals garage,
autowasplaats,...
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(van enige kerkdorpen), waterschap en provincie.De inspraakreacties van deze partijen zijn
gesommeerd per cluster, waarop deze reacties
betrekking hadden. Vervolgens is het berekende technische milieurendement van riolering en van de alternatieven volgens een
bepaalde formule aangepast op de reacties van
de inspraak. Globaal gesproken trad geen grote
wijziging op van het technische resultaat.
Opvallend isdat, ondanks de verwachting dat
IBA'sgoedkoop zijn en goed zuiveren, riolering in de meeste gevallen toch alsde meest
optimale oplossing uit de bus kwam.
Op basis van de in Deurne gemaakte
tabellen voorernst en omvang van lozingen
zijn in het Brabantse ontheffingenbeleid nu
'woonhuisequivalenten' vastgesteld voor
bedrijfsafvalwaterlozingen. Deze staan in
tabel 4weergegeven. Een voorbeeld: de factor
voor een glastuinbouwbedrijf plus een woning
is 1,5+i,o= 2,5.Bij lozing op een niet-kwetsbaar medium moet degemeente toch riolering
naar dit perceel aanleggen, alsde aanlegkosten
minder zijn dan 2,5maal 14.000gulden oftewel 35.000gulden. Alsdit glastuinbouwbedrijf
een veelvoud groter isdan 1,2 hectare, dan kan
een hogere factor worden gebruikt.
DeinDeurnegehanteerde aanpak iseen
manier, om bedrijfslozingen meetewegen en
om draagvlak rekrijgen. Deaanpak funcnoneert
naar behoren, maar iszeker nog niet volmaakt.
Suggesties tot verbetering zijn welkom f
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