Milieuzorgsysteem rwzi's

1. Inleiding
De provincie Utrecht en DHV Milieu en
Infrastructuur BV hebben een milieuzorgsysteem ontwikkeld en ingevoerd bij de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)
Utrecht.
Daarnaast heeft DHV een algemeen
handboek gemaakt waarin het milieuzorgsysteem voor rwzi's is beschreven voor
twee typen organisaties:
- een provinciale organisatie;
- de organisatie van een waterschap.
Dit algemene handboek is een basisdocument waarmee met relatief weinig
moeite een milieuzorgsysteem kan
worden ingevoerd bij andere rwzi's.

Samenvatting
Voor de rwzi Utrecht is een milieuzorgsysteem ontwikkeld en ingevoerd. Het
ontwikkelings- en invoeringsproces is in dit artikel beschreven, evenals de
resultaten en aandachtspunten bij het opzetten van zo'n systeem. Naast het
systeem voor de rwzi Utrecht is een algemeen handboek gemaakt waarin het
milieuzorgsysteem is beschreven en uitgewerkt voor een provinciale organisatie
en de organisatie van een waterschap. Veel andere handboeken op dit gebied
geven een handleiding voor het ontwikkelen van het systeem. Dit algemene
handboek is echter een concreet voorbeeld van een volledig uitgewerkt systeem
waar iedere rwzi zijn voordeel mee kan doen.
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In dit artikel wordt de ontwikkeling en de
resultaten van het milieuzorgsysteem bij
de rwzi Utrecht beschreven evenals de
toepassing van het algemene handboek op
andere rwzi's.
2. Projectorganisatie en planning
Het ontwikkelen en invoeren van het
milieuzorgsysteem voor de rwzi Utrecht
is aangepakt volgens het schema in
afbeelding 1.
De eerste stap betreft het vaststellen van
de projectorganisatie en een planning voor
de uit te voeren werkzaamheden.
Dit project is in hoofdzaak uitgevoerd
door de bedrijfsleider van de rwzi Utrecht
en medewerkers van DHV. De begeleiding
van het project was in handen van een
begeleidingscommissie en een stuurgroep,
waarin zitting hadden diverse vergunningverlenende bureaus van de provincie, de
inspectie milieuhygiëne en vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen,
STOWA, HTD's (kring van diensthoofden
van waterkwaliteitsbeheerders) en uiteraard de diverse medewerkers van de afdeling zuiveringen van de provincie.
In overleg met de begeleidingscommissie
is een startnotitie opgesteld waarin de uit
te voeren activiteiten zijn vastgelegd en
een planningschema is opgenomen. Het
project is uitgevoerd in de periode
september 1991 tot oktober 1993 en is
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Aß. I - Stappensclicma milieuzorgsysteem.

gefinancierd door de provincie, de
STOWA en het ministerie van VROM.
3. Milieudoorlichting
De tweede stap betreft het uitvoeren van
een milieudoorlichting. Doel van de doorlichting is het vastleggen van de bestaande
situatie (nul-situatie) over relevante
milieuzaken, in het bijzonder het signaleren van knelpunten bij milieuvergunningen, gewenste technische
milieumaatregelen en milieuzorgsysteemaspecten als onderdeel van het milieumanagement. Aan de hand van een checklist (die in het handboek is opgenomen)
heeft DHV naast de rwzi Utrecht ook de
rwzi's Nieuwegein en Wijk bij Duurstede
doorgelicht.
Geconstateerde tekortkomingen bij de
rwzi Utrecht betroffen onder andere:
- verouderde vergunning op grond van
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (betrof nog de oude installatie);

- onvoldoende bodembeschermende
voorzieningen bij de opslag/aftap van
oliën en afvalstoffen en het laad/lospunt
voor tankauto's voor oliën;
- mogelijke bodemverontreiniging door
opslag van slib met een hoog loodgehalte;
- ontbrekende brandblusvoorzieningen in
het bedrijfsgebouw en gebruik van CFK
houdende brandblusmiddelen.
De resultaten van de doorlichting hebben
gediend als basis voor het opzetten van
een milieuzorgsysteem en voor beslissingen
over technische maatregelen.
4. Milieubeleidsverklaring en kernpunten milieuzorg
De derde stap betreft het opstellen van
een beleidsverklaring en de kernpunten
van milieuzorg. Allereerst zijn de kernpunten opgesteld. Dit zijn de te bereiken
milieudoelen, ofwel wat betekent milieuzorg in concreto voor rwzi's. Uitgaande
van deze kernpunten is het milieuzorgsysteem ontwikkeld. Later is een milieubeleidsverklaring door Gedeputeerde
Staten vastgesteld waarin zij de kernpunten onderschrijven. Zodoende is
bereikt dat een vrij concrete beleidsverklaring is opgesteld voor rwzi's.
5. Ontwikkelen milieuzorgsysteem
De vierde stap betreft het eenduidig vastleggen van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, procedures, processen en
voorzieningen ter verwezenlijking van
milieuzorg. In essentie gaat het om het
maken en nakomen van werkafspraken
waarmee de aangegeven doelen kunnen
worden bereikt. Deze afspraken zijn vastgelegd in:
- procedures en taak/functieschema;
- milieuplan;
- controleplan;
- meetprogramma.
5.1. Proceduresen taak/functieschema
In zestien procedures zijn de afspraken
(op milieugebied) tussen medewerkers
die bij de rwzi zijn betrokken vastgelegd.
Voordat de procedures zijn geschreven
heeft DHV in overleg met de begeleidingscommissie de hoofdlijnen per procedure
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- het milieuplan, controleplan;
- afspraken vastgelegd in procedures.
In het controleplan voor de rwzi Utrecht is
aangegeven dat controles worden uitgevoerd op de volgende 3 niveaus:
- hoofd afdeling zuiveringen;
- hoofd bureau beheer;
- bedrijfsleider rwzi Utrecht.

Aß. 2 - Taak/junctieschema (gedeelte).
Taken

Functies

(U= uitvoerend, V= verantwoordelijk, B= betrokken)

Afdeling Milieu Afd. Oppervlaktewater

Afdeling Zuiveringen

Uitbreiding/Wijziging rwzi
- bijhouden en verwerken in grondslagenplannen van:
• ontwikkelingen waterzuivering en milieu
• meest recente
normen en eisen
ten aanzien van
effluentkwaliteit
en geuremissies

5.4. Meetprogramma
In het meetprogramma is vastgelegd
welke metingen met welke frequentie
moeten worden uitgevoerd. Dit betreft
voornamelijk de influent- en effluentkwaliteitsbepalingen.

uv

- bijhouden en
inbrengen van de
meest recente
normen en eisen
ten aanzien van
geluidemissies
en bodembeheer

uv

- specificeren
milieu-eisen

uv

- opnemen milieueisen in het
programma van
eisen voor
aannemers

uv

- indien nodig
initiëren melding/
vergunningaanvraag in het
kader van de
milieuwetgeving

uv

- verzorgen
melding/vergunningaanvraag
Verklaring van de gebruikte afkortingen
(voor overige afkortingen zie handboek)
HMZB Hoofd bureau bouwzaken
PMZB Projectleider bouwzaken
HMZP Hoofd bureau procestechnologie

vastgesteld. Daarna heeft DHV de procedures in intensief overleg met enkele
direct betrokken medewerkers van de
provincie opgesteld zoals de bedrijfsleider,
de procestechnoloog, hoofd bouwzaken,
vergunningverleners, het hoofd van het
laboratorium en medewerkers van het
bureau handhaving.
In het taak/functieschema zijn de werkzaamheden in trefwoorden weergegeven.
Ook is aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk, uitvoerend of betrokken is.
Niet alle werkzaamheden zijn in procedures vastgelegd. Wel zijn deze in het
taak/functieschema opgenomen. Daarmee
is dit schema vollediger en vormt dit het
hart van het milieuzorgsysteem voor de
rwzi Utrecht (een deel van dit schema is
opgenomen in afb. 2).
5.2. Milieuplan
Het milieuplan voor de rwzi Utrecht

MMZP
HMZZ
BMZZ

Medewerker bureau procestechnologie
Hoofd bureau beheer
Bedrijfsleider rioolwaterzuivering

bestaat uit een overzicht van uit te voeren
activiteiten (zoals aanbrengen van een
vloeistofdichte vloer bij de olie-opslag) en
per activiteit de realisatiedatum, globale
kosten en de verantwoordelijke functionaris. Het is een beknopt plan dat slechts
drie bladzijden bevat.
5.3. Controleplan
De controles op technische voorzieningen
en op het functioneren van het milieuzorgsysteem zijn vastgelegd in het controleplan. Daarin staat beschreven wie, hoe
vaak, welke zaken controleert.
Controle van technische voorzieningen/
werkwijzen betreffen bijvoorbeeld:
- opslag en gebruik van oliën;
- riolering en ondergrondse leidingen;
- afvalverwijdering.
De controle op het functioneren van het
milieuzorgsysteem houdt een jaarlijkse
evaluatie in van onder andere:

6. Handboeken
De ontwikkeling van een milieuzorgsysteem resulteert in een handboek
waarin het systeem is beschreven/vastgelegd.
Het handboek rwzi Utrecht is als volgt
opgebouwd:
- kernpunten van milieuzorg;
- essentie, organisatie en beheer van het
milieuzorgsysteem;
- nadere uitwerking van de elementen
van het milieuzorgsysteem (beleidsverklaring, procedures, milieuplan, controleplan, meetprogramma, opleiding).
Naast het handboek voor de rwzi Utrecht
heeft DHV een algemeen toepasbaar
handboek gemaakt voor rwzi's in Nederland. In dit algemene handboek zijn twee
voorbeeldorganisaties uitgewerkt namelijk:
- een provinciale organisatie;
- de organisatie van een waterschap.
De opzet van het algemene handboek is
gelijk aan dat voor Utrecht. Met dit algemene handboek als hulpmiddel kan voor
elke rwzi in Nederland met relatief weinig
moeite een milieuzorgsysteem worden
opgezet.
7. Introduceren milieuzorgsysteem
Nadat het systeem is ontwikkeld (de
procedures zijn opgesteld en het
handboek is klaar) kan het systeem
worden geïntroduceerd. Dit is een belangrijke stap bij het invoeren van het milieuzorgsysteem. Het handboek moet niet in
de organisatie worden 'gedropped' met de
opdracht te doen wat erin staat. Dat werkt
niet. Het actief betrekken van iedereen bij
het veranderingsproces is belangrijk.
DHV heeft daarom bij de provincie
Utrecht drie werkbijeenkomsten verzorgd.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn in kleine
groepen van 8 medewerkers de procedures
in detail doorgenomen. Bewust is ervoor
gekozen om het handboek en de daarin
opgenomen procedures als concept te
presenteren. De medewerkers konden
commentaar leveren op de inhoud van de
procedures. Ze konden zaken laten ver-

558

anderen wat ook is gebeurd. De bijeenkomsten waren levendig en constructief.
Vanuit de hele organisatie, van schoonmaakster tot procestechnologe, werden
ideeën ingebracht.
Heel bewust hebben de provincie en
DHV niet gekozen voor de klassieke
voorlichtingsbijeenkomsten. Dat werkt
veel minder goed dan de werkbijeenkomsten waar de medewerkers zelf actief
moeten meedoen, waar bovendien wordt
gesproken over hun eigen specifieke
werkterrein.
Daarnaast is tijdens de diverse werkoverleggen het systeem besproken. Dit betrof
niet alleen het werkoverleg van de medewerkers op de zuiveringsinstallatie zelf
maar ook het werkoverleg van bouwzaken,
de procestechnologen, bureau handhaving
en vergunningverleners (vergunningen
voor lozingen op de riolering die daarmee
de kwaliteit van het influent bepalen).
8. Operationaliseren milieuzorgsysteem
Nadat:
- de procedures
- het taak/functieschema
- het milieuplan
- het controleplan
- het meetprogramma
zijn vastgesteld en geïntroduceerd, moet
worden gewerkt volgens de in deze
stukken vastgelegde werkafspraken en
activiteiten. Anders gezegd; het systeem
moet worden geoperationaliseerd.
Bij het operationaliseren van het systeem
worden drie stadia onderscheiden
namelijk:
- proefdraaien;
- toetsen milieuzorgsysteem;
- audit.
Het is aan te bevelen om tijdens het
proefdraaien een aantal medewerkers aan
te wijzen als milieufunctionaris. Dit zijn de
aanspreekpunten op werkvloerniveau. In
de praktijk is gebleken dat mensen
behoefte hebben aan een persoon in hun
directe omgeving aan wie ze vragen
kunnen stellen over procedures etc. en
aan wie zij ideeën kunnen voorleggen ter
verbetering van het systeem. Deze
personen kunnen via regelmatige memo's
aspecten van het milieuzorgsysteem onder
de aandacht brengen en daarmee de
motivatie bevorderen. Bij Utrecht heeft de
bedrijfsleider deze rol voor de medewerkers op de zuivering zelf. Op het
hoofdkantoor van de provincie worden
deze rollen vervuld door de bureauhoofden of door hen aangewezen
personen.
Bij Utrecht was dit proefdraaistadium eind
1993 bereikt.
Nadat enige maanden is proefgedraaid

met het systeem kan het op zijn functioneren worden getoetst. Dit houdt in dat
medewerkers van de ene afdeling nagaan
of collega's van een andere afdeling
volgens de procedures werken. Het is
geenszins de bedoeling om dit te laten
verlopen in een politiecontrole-achtige
sfeer. Het gaat erom te toetsen of het
werken volgens de procedures goed
verloopt of dat er nog problemen moeten
worden opgelost. Voor de rwzi Utrecht is
dit stadium nog niet bereikt.
De operationaliseringsstap wordt afgesloten met een audit.
9. Audit
Hen audit is een periodieke systematische
toetsing aan een van te voren vastgestelde
norm (in dit geval de in procedures, taak/
functieschema, milieuplan, controleplan,
meetprogramma, vastgelegde afspraken!.
De provincie Utrecht heeft besloten om
het milieuzorgsysteem van de rwzi Utrecht
eens per 2 jaar door een interne audit te
toetsen.
10. Resultaten
De resultaten van dit project kunnen
worden opgesplitst in:
- algemene voor iedere rwzi bruikbare
resultaten;
- resultaten van het milieuzorgsysteem
rwzi Utrecht;
- resultaten van de daadwerkelijke
milieuzorgvoor de rwzi Utrecht.
Het projectresultaat waar iedere rwzi zijn
voordeel mee kan doen is het algemene
handboek milieuzorg rwzi's.
De resultaten van het milieuzorgsysteem
rwzi Utrecht zijn:
- het handboek rwzi Utrecht waarin alle
elementen (volgens het ministerie van
VROM) zijn vastgelegd;
- een grote mate van betrokkenheid door
de wijze van opstellen van procedures, de
werkbijeenkomsten en inzet van vooral de
bedrijfsleider;
- een gedeeltelijk draaiend systeem. Het
milieuplan en het meetprogramma zijn/
worden uitgevoerd. Procedures zijn deels
ingevoerd. Het proefdraai-stadium is
bereikt;
- de bedrijfsleider heeft een overzichtelijk,
volledig registratie/documentatie opgezet.
(Hij houdt vergunningen bij en is bij
nieuw/verbouw alerter op de eventueel
vereiste melding of vergunningaanvraag.)
De resultaten van de daadwerkelijke
milieuzorg zijn:
- verbeterde opslag van oliën en afvalstoffen (bodembeschermende voorzieningen);
- oriënterend bodemonderzoek ter bepaling van mogelijke bodemverontreiniging
door opslag van vervuild slib in het

verleden (in 1994);
- betere controle op de aanvoer van
afvalwater met tankauto's (verminderen
van de risico's op verstoring van de rwzi);
- verbeterde inzameling van afvalstoffen
(chemisch afval niet bij het bedrijfsafval,
verdergaande scheiding en hergebruik);
- centrale gasflessen opslag;
- toekomstige aanschaf en gebruik van
biologisch beter afbreekbare oliën;
- geen gebruik meer van zeep en oplosmiddel om gemorste polymeer op te
ruimen maar slib (preventie);
- een grotere mate van bewustheid en
alertheid van de bedrijfsleider en medewerkers op milieuzaken bijvoorbeeld op
lekkages van centrifuges etc.
Op de rwzi's Zeist en de Bilt is de
bedrijfsleider eveneens gestart met het
opzetten van een milieuzorgsysteem. De
bedrijfsleider noemt als resultaten:
- een betere procesbeheersing door
installatie van betere meetinstrumenten in
de slibstromen (o.a. vers slib);
- mogelijke besparing op het gebruik van
vlokmiddel door dit aan te maken met
opgewarmd water;
- besparing op het aardgasverbruik door
pas aardgas af te nemen wanneer de
temperatuur van het slib of van de
gebouwen te laag is (het aardgasverbruik
is dus niet meer gekoppeld aan de temperatuur van het CV-water).
11. Milieuzorgsysteem bij andere rwzi's
Op de vraag wat moet men doen om bij
andere rwzi's een milieuzorgsysteem in te
voeren is het antwoord:
- doorloop het stappenschema;
- pas het algemene handboek aan.
Het algemene handboek is zodanig
opgezet dat grote delen van toepassing
zijn op elke rwzi. De voornaamste aanpassing betreft het toesnijden van de in
het handboek genoemde taken op de
functies van de desbetreffende organisatie.
Het taak/functieschema is hiervoor een
goed hulpmiddel. Het is beknopt en overzichtelijk. Als dit schema is aangepast voor
de desbetreffende organisatie dan is
daarmee 80% van het inhoudelijke werk
gedaan. Het aanpassen van de procedures
vraagt echter wel nog de nodige tijd.
Het algemene handboek betreft alleen de
rwzi en alles wat daarmee samenhangt
zoals de vergunningverlening voor
lozingen op de riolering. Zaken als het
onderhoud van waterwegen, het bedrijfsrestaurant etc. zijn niet in dit handboek
opgenomen. Als men besluit om een
milieuzorgsysteem op te zetten voor de
gehele organisatie dan moet men zelf per
organisatie-onderdeel de kernpunten
• Vervolg oppagina 561.
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5. Discussie
De tweede dag van de workshop was
bedoeld om een en ander nader te bediscussiëren. De discussie spitste zich toe
op de volgende onderwerpen:
- speelt calcium wel of geen rol bij de
precipitatie van in gisting afgegeven
fosfaat;
- zijn de besproken resultaten overal
toepasbaar, of is de samenstelling van
afvalwater met betrekking tot metalen,
calcium, fosfaat en zeolieten per land sterk
verschillend;
- is het belangrijk om secundair spuislib
van biologisch defosfaterende rwzi's te
vergisten.
Deze discussiepunten werden niet tijdens
de workshop opgelost, en geven weer
aanknopingspunten voor nader onderzoek
of studie.

primaire spuislib. Als een bestaande rwzi
(met slibgisting) wordt omgebouwd
voor biologische defosfatering, is het in
het kader van de informatie uit deze
workshop interessant om te onderzoeken
of er naast fosfaatafgifte, ook fosfaatvastlegging plaatsvindt in de gistingstank.
Met gisting van het secundaire slib kan
energie worden teruggewonnen, en een
slibreductie worden verkregen. Wel bezit
het slib dan een lagere calorische waarde,
wat van belang kan zijn bij slibverbranding. Er moet ook aandacht worden
besteed aan de slibindikking, bij voorkeur
dient dit mechanisch plaats te vinden. Bij
de nieuwe processen van de TUD en de
LUW/Tauw zal slibgisting vermoedelijk
noodzakelijk zijn om gestabiliseerd slibLe
produceren, hier moet zeker onderzoek
worden verricht naar fosfaatvastlegging in
de slibgisting.

6. Conclusies voor de Nederlandse
situatie
In Nederland wordt secundair spuislib uit
biologisch defosfaterende installaties
meestal niet vergist, wel eventueel het

Gerard Vlekke,
Tauw Milieu
(per 1-4-1995 GTD-Oost Brabant)

Waterkwaliteitsmonitoring
• Slot van pagina 555.

- Aan de hand van een uitgebreid meetprogramma op een klein aantal lokaties
kunnen meer zinvolle uitspraken worden
gedaan dan aan de hand van beperkte
metingen op een groot aantal lokaties.

de gevallen zijn de data onvoldoende voor
uitspraken terwijl in minder dan 20% de
relevante marge niet wordt 'gehaald'
[Adriaanse, 1993],
6. Conclusies
- I let vaststellen van de doelstellingen
voor een meetnet is van groot belang voor
de uiteindelijke lay-out. Het niet opnemen
van doelstellingen zoals 'operationeel
beheer', 'onderzoek' of 'ontwikkeling en
kalibratie van modellen' kan verstrekkende gevolgen hebben.
- Hoewel het een subjectieve grootheid
betreft, is de relevante marge een bruikbaar instrument gebleken voor het
kwantificeren van de informatiebehoefte.
- Voor een aantal lokaties zijn de historische reeksen voor één of meerdere parameters niet toereikend voor frequentieonderzoek of zelfs niet aanwezig (25% van
de gevallen).
- Met de meetfrequenties zoals vastgelegd in het meetnet 1993 wordt in
minder dan 20% van de gevallen de
relevante marge niet 'gehaald'.
- Het lokatie-onderzoek werd bemoeilijkt
door het feit dat de beschikbare meetreeksen niet consistent waren (veel
ontbrekende waarnemingen, ongelijke
meetfrequenties, verschillende parameterpakketten per lokatie).

• •
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formuleren, een taak/functieschema
opstellen etc.
12. Aandachtspunten/tips
Wij noemen de volgende aandachtspunten bij het opzetten van een milieuzorgsysteem:
- Formuleer de doelen (kernpunten) en
bedenk welke middelen en werkwijzen
nodig zijn om die doelen te bereiken.
- Stel een taak/functieschema op per
organisatie-onderdeel.
- Stel een projectbegroting op en zorg
voor financiering. Een oproep tot medewerking zonder de benodigde middelen
levert een sceptische houding op.
- Het management moet betrokkenheid
bij de te bereiken doelstellingen en het
systeem uitstralen. Als het management
niet enthousiast is kan het dat ook van de
werkvloer niet verwachten.(De voorzitter
van het projectteam moet bij voorkeur
iemand met aanzien zijn.)
- Probeer niet alle milieuproblemen
tegelijk op te lossen. Zet een beperkt
aantal concrete, haalbare acties op, gericht
op het verbeteren van het milieu. Concentreer verder de aandacht op het systeem
zonder dat het systeem doel op zich
wordt. Anders gezegd, pleeg geen revolutie
maar tracht een evolutie tot stand te
brengen. Het systeem biedt daarvoor de
structuur.
- Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande
werkwijzen en organisatie. Dit verhoogt
de acceptatie en bevordert betrokkenheid.
Te formele procedures die niet aansluiten
bij de werkorganisatie werken verstarrend.
- Stel allereerst de hoofdlijnen per
procedure vast alvorens deze worden
geschreven en betrek mensen die volgens
die procedures moeten werken bij het
opstellen ervan.
- Zorg voor een goede introductie van
het systeem. Presenteer het handboek niet
als wetboek/keurslijf. Zeg dat het gaat om
een proces gericht op verbetering van de
milieuzorg en dat aanpassingen van het
handboek altijd op initiatief van ieder
mogelijk is. Het handboek mag ook geen
papieren tijger worden. Beter geen
procedures dan papieren procedures.
- Zorg voor aanspreekpunten tijdens de
operationaliseringsstap.
- Bevorder betrokkenheid door:
• vraaggesprekken tijdens het opstellen
van procedures;
• werkbijeenkomsten;
• werkoverleg;
• concrete acties met duidelijk resultaat.
•

•

•

