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Regelsvoorlozenkoelwaterkunnen flexibeler
Dehuidigeregelsrond lozingenvankoelwatermoetenJlextbelerworden,zegtjellejelsma, beleidsmedewerkerophethoofdkantoor vanRijkswaterstaat inDenHaa,g.JelsmaisvoorzittervaneenprojectgroepvandeCommisieIntegraalWaterbeleid,diealsgeheelonderhetvoorzitterschapstaatvan
dekroonprins.Decommissieheeftwerkgroepen,waarvanéénwerkheeftuitbesteedaaneenprojectgroeprondwarmtelozingen.Binnennietaltelange tijdmoetereennieuwmodelzijnvoorhetbeoordelenvankoelwaterlozingen.Eendefinitiefadvieswordtoverongeveernegenmaandenverwacht.
Hetonderwerp iswarmtelozingendoor
bedrijven.Deaanleidingistweeërlei."We
hanteren bijvergunningverlening eenaantalcriteria",zegtJelsma."Debestaande
richtlijn is20tot25jaar oudenblijkt niet
helemaal adequaat tezijn, hetgeen bleek tijdenshet uitermatewarmeweervandeafgelopenzomer.Ookenkelejaren geledenwas
ereendergelijke periode.Toenbleekaldat
derichtlijn niet helemaal istoegesnedenop
desituatie."
"Hetprobleem isdathetoppervlaktewaterinmerenenkanalentewarmwordtalsje
opbasisvandehuidigevergunningwarmte
loost.Dewarmteiseenoptelsomvande
warmteinrivierenenkanalen,plusdetoegevoegdewarmte.Detemperatuur wordtdante
hoog.WarmwaterinNederland heefteen
grensnodig,omdatbijlozinghet dierlijk
leveninhetoppervlaktewaterdoodgaat.Daaromhebbenwebovengrenzen aangebracht."

"Afgelopen zomerwasdelozingstemperatuur opsommigeplaatsen tehoog.Vissen
gingenweliswaarnietdood.Diezwommen
blijkbaar weg.Anderelevendedierenen
planten dienietwegkunnen stierven wel."
Jelsmanoemt alsvootbeeldvanhet effect
vanopwarming,inditgevaldoordezon,de
Oostvaardersplassen, waardoor hetopgewarmdewatet allerlei ziektevetschijnselen
bijvogelsontstonden. "Inde afgelopen
zomerzijn duizenden vogels doodgegaan.
Hetheeft veelpubliciteitgekregen.Nog
altijd wordtonderzoekgedaannaardeoorzaken:mogelijk botulisme ofblauwalgenbloei.Ditiseenextreemeffect van opwarming.Grotewarmtelozingen kunnen
hierbij eenrolhebbengespeeld,vandaar dat
wediebegrenzingaanbrengen."Watmoet
ernugebeuren?"Decommissiebereidteen
voorstelvooreenrichtlijn voor.Aandehand
vandierichtlijn kunnen de vergunningen
wordenherzien.Wezijn nu halverwege."

Beoordelingssysteem
DowinTemeuzenproduceertenlevertondermeerkoettorensupplenewater(foto:Rijkswaterstaat).
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Doeliseenbeoordelingssysteem te
makenvoorhet telozenwater,een richtlijn
waarincriteriastaanvoordevergunninghouder.Jelsma:"Elke vergunningverlener
moet ineenbepaald beheersgebied in het
voorttaject vaneenvetgunningzijn eigen
plan trekken.Dezesystematiek isdaatdan
eenhulpmiddel bij."Hij ontkentdatde
regelgevinginzijn algemeenheid strenger
wordttenopzichtevandeoudere richtlijn.
"Hetkanopeenenkelpunt strenger,op
anderepunten watruimer.Eenvoorbeeld
vandeversoepelingisdelozingstemperatuur.Debestaanderichtlijn spreektover
30°Cenindevergunningverlening gebruikenwedie30°Cinbijna allegevallen.Inde
nieuweregelinghebbenwebenadrukt dat
30°Cvoornamelijk geldt voorlozingen van
elektriciteitscentrales.Hetiszobedoeld dat

voorwarmtelozingen vandeptocesindustrie
eenwat hogetetemperatuur ookdenkbaar
is,datgeeft flexibiliteit."
"Dieuitzonderinggeldtomdat het warmewaterdatgebruikt wordtdoor bijvoorbeelddechemischeindusttie,zogoedals
doodis.Danheeft een temperatuurbeschermingnietzoveelzinmeer.Datisbijeen
elektriciteitscentrale anders.Dehoeveelheid
waterdiedaarwordrgebruikt,isvaak
enorm,zodatersowiesoleveninblijft zitten."

Inkomend water
Jelsmawijsr verderopeenanderelement."Deafgelopen zomerkwamhetwater
meteentemperatuur vanmeerdan2j°C
Nederland binnen.Ineennormalezomer
komtdetemperatuur vanhet rivierwater
nietbovende25°Cuit.Datwaséénvande
aanleidingen omnategaanofbijdehoge
temperaruur aanhet beginjewellichtvoor
eenbepaaldeperiode(vanjuni totenmet
augustus) ietsbovendenormen uitzou
mogen komen.DeCIWisgevraagdeensoort
overschrijvingskans tebepalen,alsalle
belangendaaromvragen.Daarzijnwenog
niethelemaaluit.Wevindendateenbepaaldeoverschrijding ineenbepaaldeperiode
mogelijk moetzijn.Datgeeft ookwat flexibiliteit."
Nu moeteenbedrijfinhetuiterstegeval
deptoductiebeperkenzodrade temperatuur
bovendenorm uitkomt.
"Dehoeveelheid warmkoelwater iste
grootomhetdegrond inrepompen.Bijgroteproblemen zouhetmisschien kunnen,
maardanmoetje nogalwat voorbereidend
werkdoen.Hetzoueenoptiekunnen zijn
voordelangeretermijn, maardaaraan zou
gewerkt moetenworden.Enbijdiegrote
elektriciteitscentrales gaathetom substantiëledelen vaneenrivierafvoer." Zijn er
mogelijkheden omhetkoelwater nietzo
warm telaten worden?"Minder productie,
hergeen meereenkwestievanvolumeis.Een
anderemogelijkheid isommeerwater te
gebruiken, waarmeedetemperatuur naar
beneden wordtgehaald.Maarpompen hebbenookhun beperkingen."
Eenandere,heleduidelijke maatregelis
hetbouwen vankoeltorens,dankoelt men
metlucht.ZostaatlangsdeMaaseenaantal
koeltorens."Fabriekenzouden koeltorens
kunnen bouwen.Ditgaanweechtet niet
aanbevelen,"aldusJelsma.
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Hetezomer kostte industrie geld
Deafgelopen hetezomerkostdeNederlandseindustrietientallenmiljoenen euro's,omdat
bedrijven hun koelwaternietmochten lozenvanwegedetehogetemperatuurvanhetoppervlaktewater.DitsteltdeVerenigingvoorEnergie,MilieuenWater(VEWM).Omeennieuwe
schadepostdooreeneventuelewarmezomervolgendjaartevootkomenmoeteropkortetermijn eennieuwbeoordelingssysteem voorvergunningsverleners komen,vindtze.DeVEMW
zegtditnaaraanleidingvaneeninventarisatieonderdiverse bedrijfstakken.
Verschillendebedrijvenkondengeenkoelwater lozenenmoestendaardoorhunproductie
beperkenofopkortetermijn ineenanderemaniervankoeleninvesteren.
DeprojectgroepkoelwatervandeCommissieintergraalWaterbeheer isalgeruimetijdbezig
meteennieuwebeoordelingssystematiek voorkoelwater(ziehieronder).Hierbijwordtdeecologischekwaliteitvanhetwatersysteemcentraalgesteld.Inhetvoorstelwordtgeentemperatuurnorm meergehanteerd,maarwordendegevolgenvandelozingenvoorhetaanwezige
watetlevengetoetst.Dezeecologischekwaliteit isookeenbelangrijk onderdeelvandeEuropese
Kaderrichtlijn Water,diedekomendejarengeïmplementeerdmoetworden.VEMWwildatde
nieuwebeoordelingssystematiek snelwordtingevoerd,omindezomervan2004schadedoor
productiebeperkingdoorhogetemperaturen tevoorkomen.

Eenander nieuwonderwerp indebeoordelingisdatdegenedievergunning verleent
aandehandvandelokale omstandigheden
moetbeoordelenofeenvergunninggegeven
kanwordenopbasisvansystematiek ofdat
aanvullende maatregelen nodigzijn."En
eenaanvullende maatregelkaneenkoeltorenzijn,maar het hoeft niet.Datisdan ter
beoordelingaanhetbestuur wat verantwoordelijk isvoorditsoort beslissingen.
Zo'nbestuur kaneenprovinciezijn, het kan
ookdestaatssecretaris vanVerkeerenWaterstaat zijn."
VolgensJelsmaheefr decommissie nog
driekwartjaar nodigvooreen definitief
standpunt, inclusiefinspraak vanmet name
deelektriciteitssector, deindustrieendeverzameldewaterschappen enhetprovinciebestuur,devergunningverleners.Ookde
natuurbeweging wordtgehoorden internationaalproberenwederegelingookafte
stemmen."

Buitenland
Hoezithetmetdieafstemming met het
buitenland? "Hetwaterkomtuit met name
Duitsland.Ditland moetopdezelfde lijn
proberentezitten.Dieafstemming moeter
sowiesozijn. Dathebben weinternationaal
afgesproken indeKaderrichtlijn Water.Er
moeteengezamenlijke strategiezijn.Dat
werktookharmoniserend naardesectortoe
binnen Europa.Als Duitsland erandersmee
zouomgaan,hebbenweeenprobleem.Maar
inprincipehebben wedaareen EU-richtlijn
voordiedatprobeert testroomlijnen. Vandaardieafstemming, alswedie systematiek
eenmodernjasjegaangeven."
Nietalleendetemperatuur vanhet
rivierwater speelteenrol,ookdehoeveelheid.Deafgelopen maanden werden mini-

malerecordhoeveelheden bereikt.Jelsma:
"MetnamedeRijn heeft somseenhelelage
afvoergraad, hetiszelfseenrecordgeworden.Datspeeltvoorkoelwaterlozingen qua
hoeveelheid nietzo directeenrol,maar inde
restvanNederland wel.Rijnwarer wordt
verdeeld overkanaalboezems eldersin het
land.Daarkanhetzijn dat koelwaterbelangenindeknoeikomen.Hetwater moeteerlijkworden verdeeldendatbetekent overleg
inhetNederlandsepoldermodel.Dit isechternieteentaakvandecommissie,maarvan
het reguliere bestuur.Decommissiekanwel
aanbevelingen doen."
Vraagishoehet beoordelingsysteem
werkt."Hetkomterinprincipeopneer dat
men detemperatuur vanhetwaterwatin
beheer iskenr.Eenbestuur krijgt eenvraag
vaniemanddiewarm waterwillozen, bijvoorbeeld inMegawatt uitgedrukt.Een
meetwaarde voorwarmte isbijvoorbeeld 100
Megawart.Uitgaandevandie30°Ckunje
berekenen viaeenmodelofeenstukje papier
welkeffect hetheeft ophet ontvangende
water.Als dateffect tegroot is,zijn maatregelengewenst.Beidepartijen moeten het
modelkunnen hanteren:de vergunningverlenerendegenediedeaanvraagindient."*f
Jelle Vaartjes

RIWA start
klimaatproject
DeVerenigingvanRivierwaterbednjven
(RIWA)gaatonderzoekdoennaardeinvloeden
vanhetveranderendeklimaatopdedrinkwaterproductie.Hetrapport'Klimaatinvloedenopde
kwaliteitvan lietRijnwater'isdeeersteaanzet
totditproject.
Inhetzojuist uitgekomen rapport zijn
deinvloeden vanklimaatveranderingen in
hersrroomgebied vandeRijnglobaal onderzocht.Volgensdehuidigescenario's komen
deveranderingen eropneerdatindewinter
meerneerslagzalvallenmetalsgevolgeen
verhoogd overstromingsrisico,eninde
zomerminder hetgeen eenwatertekort tot
gevolgheeft. Hetwatertekort houdt indat
bijgelijkblijvende lozingendeconcentratie
vanverontreinigingen stijgt. RIWAonderzochthoedituitvaltvoorde concentratie
vanchlorideenloodinwater.
RIWAconcludeert datin2050dechlorideconcentrarie indezomermaanden20
dagen langtehoogzalzijn voor drinkwarerbereiding.Dekansdatditeenaaneengeslotenperiodezalzijn, iseensinde30jaar.Voor
loodgeldtdatdeconcentratiegedurende bijnadehelft vanhetjaar tehoogzalzijn wanneergekeken wordr naarde streefwaarde
vanvijfmilligram perliterdiedeInternationaleArbeirsgemeinschaft derWasserwerke
imRheineinzugsgebiet hanteert.HetministerievanVerkeerenWaterstaat hanteert een
normvan30milligram perliter.Dekansdat
dezewaardewordroverschreven isonwaarschijnlijk.
RIWAzegtinhaarrapportdatopkorte
termijn geeningrijpende maatregelen nodig
zijn.Drinkwaterbedrijven moeten echter
welalertblijven omindetoekomst zekerte
kunnen zijn vaneenconstanteenveilige
drinkwatervoorziening, aldusdevereniging
vanrivierwarerbedrijven.*[
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