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ThemadagNVAoverhedrijfsinternemilieuzorgovrwzïs:
eengeslaagde,warmedag
Op i], april jl. hield deNVA inApeldoorn een
dag metals thema milieuzorg op rwzi's, al oj
met bedrijfsintern. Aan deze dag werddoor
bijnapo mensen deelgenomen. Het evenement
maggeslaagd wordengevonden, doorde
inbreng van desprekers, het publiek en het
fraaie weer.
Dedag werd geopend en ingeleid door de
dagvoorzitster, mevrouw G.E. Lenstra-Van
Doorn (Waterschap Vallei en Eem). Het
STOWA-project 'Handboek milieuzorg op
rwzi's', dat indertijd in het Utrechtse is uitgevoerd, ishaar verbinding met het onderwerp
van dezedag.Zij gafde redenen en het potentiële belang van het hanteren van bedrijfsinterne milieuzorg op rwzi's aan:de bedrijfsvoering kan (nog)efficiënter worden, de betrokkenen worden bewust van de milieutechnische
aspecten van hun handelen, en bij een goed
systeem kan een bondiger vergunning (op
hoofdlijnen) worden toegepast. Bij het publiek
kan beter de noodzakelijke acceptatie worden
verkregen, en desgewenst kan het bedrijf zich
profileren als milieuorganisatie (de 'groene
bonus').Zij hoopte, dat toekomstige betrokkenen bij BIM(bedrijfsvoerders, management,
mensen op de werkvloer) door dezedag gemotiveerd worden een dergelijk systeem voot hun
organisatie in te voeren.
De aanpak door het Rijk aangaande
bedrijfsmilieuzorg, mede in relatie tot de vergunningen, werd uit dedoeken gedaan door
mevrouw A.L.M.F.van Blaricum (ministerie
van VROM).De laatste 10jaar werd men ervan
bewust, dat bij bedrijven een attitudewijziging naar het nemen van meer verantwoordelijkheid noodzakelijk isom milieudoelen te
bereiken. Dit isduidelijk een proces vanjaren.
Het Rijk propageert dat bedrijven 'op maat'
worden behandeld, en streeft daarbij naar vergunningen op hoofdlijnen (VOH).Over VOH'n
verschijnt binnenkott een circulaire. Volgens
Van Blaricum zijn er vier samenhangende activiteiten: het voeren van een toereikend milieuzorgsysteem (bijvoorbeeld ISO 14001,EMAS),
het formuleren van een bedrijfsmilieuplan
(BMP),het hanteren van een VOH plus overeenstemmende handhaving, enjaarlijks rapporteren over de milieuresultaten. VROM is
van mening, dat overheidsbedrijven, zoals
waterschappen, vanwege hun voorbeeldfunc-

tie voor 2003een milieuzorgsysteem op ISO
14001-niveau zouden moeten hanteren. Een
aantal rwzi's zou rapportageplichtig worden!
Deverschillende aspecten, die bij bedrijfsinterne milieuzorg (BIM)op rwzi's aan de orde
kunnen komen, werden door ing.JAJ. van
Knippenberg (DHVMilieu &Infrastructuur BV)
besproken. In algemene zin ishet bij BIM van
belang allemilieuaspecten te kennen (bijvootbeeld water,geur, bodem),evenals de geldende
normen enje doelen (nu en in de toekomst),en
de milieubelasting tebeheersen (meten, controleren,'audits').Een belangrijk doelisde milieuprestatie continu teverbeteren (het kan overigens ookeen middel zijn om gewenste apparatuur aan teschaffen!). De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dienen te worden
vastgelegd,en er moet dan natuurlijk ook naat
worden geleefd. Een aantal hulpmiddelen bij
het opzetten van een BIM-systeem is aangereikt
(checklist,STOWA-handboek voor rwzi's,een
stappenplan), tevenszijn tips voor de invoering
daarvan gegeven (kiessleutelfiguren, legitimeer
weerstand,geefalleengewenste voorlichting).
Het benutten van een BIM-systeem kan tekortkomingen duidelijk maken,die vervolgens
kunnen worden opgelost.Afgesloten wordt met
het, vakergeldende, adagium: 'vakmanschap is
meesterschap'!
De lezing van de heer drs.J.F.Heida
(KPMGMilieu) handelde over de menselijke
factot in het geheel, van managers in het bijzonder. Die bleken bij handopsteken maar
beperkt in de zaal aanwezig! Goede milieuzorg
is niet loutet technisch en 'hard', maar vereist
vooral ook een gedragsverandeting. Het invoeren van een MZ-systeem wordt door Heida als
een veranderingsproces gezien, waarbij de
mensen verschillende rollen vervullen: die van
sponsor (management), de 'change agent' (de
projectleider), de 'targets' (alle betrokken
medewerkers), deadvocaten (personen met
aanzien en respect) en deproceseigenaren. Verschillende tactieken, die al naar gelang de situatie en destand van zaken kunnen worden
aangewend, worden aangekaart. Om een
milieuzorgsysteem te laten slagen, dient het
'waarom' bij de betrokkenen duidelijk te zijn:
de noodzaak en de tebereiken voordelen.
Voor het aanbreken van de lunch lichtte

de heer drs.D.H. Edelman van de Tilburgsche
Waterleiding Maatschappij NVde ervaringen
toe.DeTilbuigsche heeft een gecertificeerd
kwaliteits- en milieuzorgsysteem, en wil het
eerste verder ontwikkelen naar een ISO 14001systeem.Alsvootdelen van degenoemde systemen worden de verbetetde in- en externe communicatie en de bewustwotding ovet de plek
van het bedrijfin het grotere geheel genoemd.
Een aantal 'cases' isbehandeld: de behandeling
van filterzand en het enetgiegebruik (een
belangrijk aspect bij gtondwatetbedrijven)
zijn doorgelicht. Hetzelfde isgedaan voor
ondersteunende diensten. Deopgedane ervaring is,dat veelgegevens op ad-hocbasis al
werden verzameld, maar dat de informatiestromen nu worden gekanaliseerd. De informatie met het milieuzorgsysteem verkregen,
wordt ook gebruikt om vergelijkingen met
andete bedtijven te maken. Degetrokken conclusies zijn: het opzetten van de genoemde
systemen valt eigenlijk best mee,je leert ermee
naar debuitenwereld te kijken en het geeft een
beter inzicht inje handelen.
Na de lunch wetd het symposium vervolgd door drs. F.Koppenaal van het Waterschap Veluwe die inzicht gaf in de etvatingen
van het waterschap bij de invoering van een
milieuzorgsysteem voor rwzi's. Gebruik
makend van ervaringen met kantoormilieuzorg isin 1993gestart met een project dat tot
doel had een milieuzorgsysteem op te zetten
voot het kantoor, het laboratorrum en de
rwzi's. Bij het opzetten van de milieuzorgsystemen voor de rwzi's isgewerkt volgens een
stapsgewijze benadering. Eerst is een pilotproject (rwzi Renkum) gestart. Op basis van de
ervaringen met dit pilotproject zijn in de
periode 1994-1996ook voor de overige rwzi's
milieuzorgsystemen opgezet. Om het functioneren van het milieuzorgsysteem te beoordelen isin 1996een eetste interne milieuaudit
gehouden. De resultaten hiervan zijn gebruikt
om het systeem hier en daar aan te passen. Op
dit moment is het watetschap bezig met het
invoeren van een milieu-informatiseringssysteem voor de registratie van de afvoer van
gevaarlijke en bedrijfsafvalstoffen. Afrondend
kwam de heer Koppenaal tot deconclusie dat
het ingevoerde milieuzorgsysteem voot het
waterschap duidelijk een toegevoegde waarde
heeft, zowel voor de beheerders van de rwzi's
als voor het management. Naat de toekomst
kijkend voorzag hij een ontwikkeling dat het
milieuzorgsysteem onderdeel zalgaan uitmaken van een groter systeem voor kwaliteitszotg, milieuzorg en arbozorg (KAM-systeem).
Door ing.LI.Noort van het hoogheemraadschap van Rijnland werd inzicht gegeven
in een bijzonder aspect van de bedrijfsinterne
milieuzorg:dekeuze van bouwmaterialen en
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duurzaam bouwen.Alshetombouwengaat
zijnertweemogelijke opvattingen overhet
begripduurzaamheid namelijk 'sustainability'
en'durability'.Hetbegrip'sustainable'wilin
ditverbandzeggendatmethetgebruikvan
bouwmateriaalzodanigmoetwordenomgegaandatdevoorraadhiervannietvermindert.
Hetbegrip'durable'heeft betrekkingopde
hechtheid vandeconstructieenopdemogelijkheden vanhergebruik.Beidebegrippen zijn
dusvanbelangbijhetbouwenenspelenbijde
praktischeinvullingvanduurzaam bouwenbij
bedrijfsinterne milieuzorgeengroterol.Omte
komentotmilieuverantwoorde keuzenen
beslissingen inhetbouwproceskangebruik
gemaaktwordenvaneenaantaltypenbeleidsanalyses,tewetenLCA(LifeCycleAnalysis),
ERA(EnvironmentalRiskAssessment)en ECA
(EnvironmentalCompensationAnalysis).
Opbasisvanonderanderedezebeoordelingscriteria kunnen zogenaamdeDuBo-lijstenworden opgesteld,waarineenopsomming
isgegevenvanmileuverantwoorde bouwstoffen.Bijhethoogheemraadschap isinhetkader
vanbedrijfsinterne milieuzorgeen dergelijke
DuBo-lijstopgesteld.
DeheerVanNoortbeslootzijn bijdrage
meteenaantalpraktische tips.Debelangrijkstezijn:maakgebruikvande bouwstoffenlijs-

tenuit hetCROW/CUR-rapportD36E e'nga
vetstandigommetdetoepassingvandeLCAanalyse.
Delaatstesprekerwasing.G. Leppinkvan
hetwaterschapReggeenDinkelmeteen
lezingoverdeervaringen methet uitvoeren
vanmilieuaudits bijwaterschappen.Hetinitiatieftot hetonderlinguitvoeren vandeze
auditsisgenomendoorhet waterschapRegge
enDinkelinsamenwerking metdehoogheemraadschappen vanRijnland envanWestBrabant.Doelwashetopdoenvanervaring
methetopzetten enuitvoeren vandeaudits
enmethetrapporteren vandebevindingen.
Voorstzoudeontwikkeldemethodiekook
vooranderewaterschappen bruikbaar moeten
zijn.
Uitdeauditsisgeblekendatdebetrokken
waterschappen eenhoogambitieniveau hebbenmetbetrekkingtotde bedrijfsinterne
milieuzorg.Veelaandachtwordtbesteedaan
concrete,herkenbareprojecten metveelaandachtvoordewettelijke eisen.Aspectendie
veelal(nog)nietophetniveauvanISO 14001
liggenzijndesystematiekindeuitvoeringvan
BIMZ,debeleidsdoelstellingen,deplanning
endedocumentatie.
Metdeconstateringdatdegehouden

DERDE SEMINAR GRONDWATERZUIVERINGIHE

Procesoptimalisatieengoedkopeenhetrouwharezuivering
voorontwikkelingslanden
StudentenvandeIHE,afkomstig uitBangladesh,Ghana,Uganda,KenyaenNepal,presenteerdenop25maarthunonderzoeksresultaten.
Deopbrengstendaarvanzijnzowelvanbelang
omgoedkopeenbetrouwbareprocessenvoorontwikkelingslanden teontwikkelenalsvooroptimalisatievan bestaandezuiveringeninNederland.Ervindtdanookuitwisselingplaatstussen
hct/undanientcleonderzoekvanIHEenhet
Bcdnjjstakonderzoek Waterleidingbedrijven.
Profir.W.A. vanSegeren(rectorIHE)verwelkomdededeelnemersaanhetseminaren
memoreerdedatalmeerdandriejaar studenten
aanhetIHEonderzoekverrichtenaanijzer-en
ammoniumverwijdering uitgrondwater.Het
onderzoekwordtuitgevoerdinsamenhangmet
studiesinhetBedrijfstakonderzoekWaterlei30
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dingbedrijvenenwordtfinancieeleninhoudelijkondersteunddoorNVWaterleidingMaatschappijOverijssel,NVWaterbedrijfGelderland,NVWaterleidingmaatschappij Drenthe,
NVWatermaatschappijZuid-HollandOost,NV
WatetleidingMaatschappijNoord-West-BrabantenWaterleidingmaatschappij Oost-BrabantenKiwa.Ing.CA.vanBennekom(WLO),
voorzittervandeKiwa-contactgroepFiltratietechniekGrondwater,opendehetseminardoor
hetbelangteonderstrepenvan fundamenteel
onderzoekbijoptimalisatievanbestaandezuiveringen.Met(verspreidingvan)dereeds
bestaandekenniskan80procentvandeverbeteringalwordengerealiseerd.
Voordeoverige20procentvandehaalbaar
geachtevetbeteringen,isaanvullendekennis
noodzakelijk. Hierinheeft het fundamentele

auditseenbelangrijk leerprocesvormdenvoor
zowelauditorsalsmedewerkerséndegevolgdemethodiek toepasbaar isgeblekenvoor
anderewaterschappen beslootdeheerLeppink
zijn interessante bijdrage.
Deafsluitende paneldiscussiespitstezich
toeopdevraagofhet vergunningverlenend
gezaggenoegen neemtofzoumoetennemen
meteendoorhetbedrijfzelfuitgevoerde
milieuaudit.Eenveelgehoordeopvattingwas
datbijdehuidigegedetailleerde vergunningenhetbevoegdgezagzelfde nalevingopde
vergunningsvoorwaarden zoumoetencontrolerenendatdevergunninghouder eenzekere
vrijheid heeft bij hetinternorganiseren vande
milieuzorg.Bijvergunningverleningop
hoofdlijnen ligttoepassingvaneengecertificeerdmilieuzorgsysteem eerdervoordehand.
Nadankzeggingaandeinleidersendeelnemersslootdagvoorzitter mevrouwLenstraVanDoorn hersymposiumaf
Syllabià/10,-zijndesgewenstopte
vragenbijJackJonk,telefoon (076) 56415 23. *"
NamensprcKjrammagroep3 vandeNVA,
SimonGaastra enjackjonk

werkvanIHEeenbelangrijke functie.Hetnut
vanoptimalisatievanbestaandezuiveringenis
eerderditjaaraangetoondopeenKiwa-workshop.
DaarisgeschatdatinNederlandzekervijf
miljoenguldenkanwordenbespaardopgrondwaterheffing enzuiveringskosten(teductie
spoelwaterverbruik),ennogeenscircavijfmiljoenguldenbesparingmogelijk isopspuikostenwanneerdehoeveelheid ijzer,mangaanen
ammoniumuitdezuiveringnaarhetleidingnetwordtverminderd. Dr.M.Greetham(IHE)
gafeenoverzichtvanhetondetzoekzoalshetbij
IHEwordtuitgevoerdvoorverbeteringenvan
bestaandezuivetingen inNederland,maar
zekerookvoorontwikkelingslanden,vanwaar
veelIHE-studentenafkomstig zijn.Doelstelling
isomprocessenteoptimaliserennaarkwaliteit,
kwantiteitenkosten.
Opbrengsten
Interactienitrificatieenontijzering
Deinteractietussenijzerverwijdering en
nitrificatie isdoorC.Senaya(Ghana)bestudeerd.
Hijheeft drieparallellekolommen,waarin
nitrificatie plaatsvindt,belastmetijzer, waarbij
verschillendeontijzeringsmechanismenwerden
nagestreefd.Tijdensdeopstartvandekolommenbleekdateenfosfaatdosering deontwikkelingvannitnficerendebacteriënkanversnellen.

