Milieu-effecten bij slibverwerking: Slibcomposteerinrichting Amersfoort

Inleiding
Door de invoering van regelgeving inzake
het hergebruiken van organische meststoffen in de landbouw wordt het nuttig
gebruik van zuiveringsslib in de landbouw
in de toekomst sterk teruggedrongen. Ook
is het op grote schaal afvoeren van slib
naar regionale stortplaatsen niei meer
aanvaardbaar wanneer vooraf geen verregaande volumereductie heeft plaatsgevonden.
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Om dit probleem in de provincie Utrecht
op te lossen, is besloten om voorafgaande
aan het storten van zuiveringsslib het slib
in volume te reduceren door compostering. Hiertoe is een composteerinrichting opgericht op het terrein van de
rwzi Amersfoort met een verwerkingscapaciteit van 15.000 ton ds per jaar.
Navolgend wordt ingegaan op de keuze
van compostering als volumereductietechniek, het procesontwerp en de milieuaspecten van de composteerinrichting.
Besluitvorming en keuze van
verwerkingstechniek
In het provinciale ontwerpplan voor de
slibverwijdering in Utrecht werd voor de
verwerking van zuiveringsslib aangegeven
dat in de planperiode na 1januari 1990,
gestreefd moest worden naar verregaande
volumereductie van het slib en afvoer van
het restprodukt naar een IBC-stortplaats [1]
Hierbij werd verbranding als de meest
doelmatige oplossing geacht, aangezien
hiermee voorkomen werd dat een
onevenredig groot beslag werd gelegd op
de in de provincie beperkt aanwezige
stortcapaciteit. Ook zou bij keuze van
verbranding voor langere termijn de
verwijdering van het slib zeker worden
gesteld. Wanneer verbranding niet binnen
de gestelde termijn gerealiseerd kon
worden, moest het streven gericht zijn op
alternatieve methoden voor volumereductie van het slib.
In 1987 werd besloten tot de oprichting
van een slibverbrandingsinstallatie bij de
elektriciteitscentrale te Utrecht. Naarmate

Samenvatting
Voor de verwerking van communaal zuiveringsslib in de provincie Utrecht is een
composteerinrichting opgericht met een capaciteit van circa 15.000 ton ds per jaar.
Uitgangspunt bij de keuze van verwerkingstechniek en ontwerp van de installatie
was te komen tot minimale uitstoot van geur en ammoniak naar de directe
omgeving.
Met behulp van gesloten composteringscellen en luchtbehandeling in de vorm van
afgaskoeling en compostfiltratie wordt een bedrijfszeker composteringsproces en
verregaande reductie van geur- en ammoniakuitstoot verkregen. Bmissieniveaus
voor NH 3 en geur blijven hierbij ver onder de emissienormen.
Vergelijking van compostering met slibverbranding toont voorts aan dat bij
compostering circa 15 tot 20 maal minder zuurvormende verbindingen en circa 25
tot 30% minder CO, wordt uitgestoten dan bij verbranding.

de ontwikkeling van het voornemen
vorderde, bleek dat door de situering nabij
een woonwijk de realisering van de
verbrandingsinstallatie moeilijk haalbaar
werd. De reacties op de voorgenomen
plannen waren van dien aard dat de
provincie uiteindelijk heeft gemeend af te
moeten zien van het voornemen. Een
alternatieve lokatie voor de slibverbrandingsinstallatie was binnen de provincie
op dat moment niet voorhanden.
Verwerkingstechnieken die ten tijde van
de besluitvorming als alternatief voor
verbranding in aanmerking kwamen,
waren compostering en natte oxydatie.
lien vergelijkende studie naar compostering en natte oxydatie wees uit dat bij
compostering minder afbraak en volumereductie verkregen wordt waardoor meer
restprodukt gestort moet worden.
Ondanks de hogere volumereductiegraad
en het feit dat natte oxydatie technisch
gezien als veelbelovend werd beschouwd,
was de bedrijfservaring onvoldoende om
op korte termijn te kiezen voor deze wijze
van slibverwerking [2).
Composteringsproces
Compostering is een microbiologisch
proces waarin energierijk organisch
materiaal onder invloed van zuurstof
wordt omgezet in organische en anorganische reststoffen waarbij veel warmte
vrijkomt. Het te composteren materiaal
moet een droge-stofgehalte bezitten van
circa 40%. Bij lagere droge-stofgehalten is
de porositeit van het materiaal veelal te
laag voor een toereikende zuurstoftoevoer,
waardoor het afbraakproces kan omslaan
van aëroob naar anaëroob.
Doorgaans wordt het natte uitgangsmateriaal (20-25% ds) gemengd met
porositeitsverhogende toeslagmaterialen
(bijvoorbeeld houtsnippers), waarna het
mengsel door (geforceerde) ventilatie
wordt belucht. De beluchtingsduur kan
variëren van één tot enkele weken, afhan-

kelijk van het uitgangsmateriaal en de gewenste eigenschappen van de compost [3].
Volumereductie en verhoging van het
droge-stofgehalte wordt verkregen door
de geproduceerde reactiewarmte grotendeels in de vorm van waterdamp af te
voeren. Om grote variaties in temperatuur
en composteringsactiviteit te voorkomen
moet de waterdampafvoer afgestemd
worden op de actuele warmteproduktie
van het composteringsproces [4].
Een te hoge waterdampafvoer leidt tot een
situatie waarin te veel verdampingswarmte aan het proces wordt onttrokken,
waardoor de temperatuur in het mengsel
daalt. Omgekeerd geldt dat bij een te lage
waterdampafvoer accumulatie van warmte
optreedt, resulterend in een stijgende
composteringstemperatuur.
Aangezien de composteringsactiviteit sterk
verloopt met de temperatuur, moet voor
een stabiele compostering de temperatuur
binnen zekere grenzen constant worden
gehouden (zie afb. 15.
Uit het verloop van de activiteit blijkt dat
een maximale afbraaksnelheid optreedt bij
circa 70°C. Bij deze temperatuur treedt
door de hoge afbraaksnelheid en vluchtigheid echter een aanzienlijke emissie van
ammoniak en geurstoffen op, wat
vergaande eisen aan het afgasbehandelingssysteem stelt. In praktijk worden
veelal compostcringstemperaturen tussen
de 50° en 60°C gehanteerd [4],
Bij het voorspellen van het composteringsverloop in de tijd blijkt dat de
afbraak van organische stof beschreven
kan worden met een eerste orde afbraakmodel. Een voorbeeld van modelberekeningsresultaten is weergegeven in
afbeelding 2.
Uit het verloop van cumulatieve afbraak
blijkt dat al in 1week circa 60% van de
afbreekbare organische stof is omgezet. In
de 3 daarop volgende weken vindt nog
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Ajb. 1- Verloop van dethermoficle afbraaksnelheidabfunctie ran de composteringstemperatuur[5j.

circa 30% afbraak plaats. Voorts kan
geconcludeerd worden dat wanneer de te
verdampen hoeveelheid water in het
uitgangsmateriaal kan worden teruggedrongen verkorting van de composteringsduur mogelijk is.
Vergelijking composteringssystemen
Om te komen tot een keuze van het in
Amersfoort toe te passen composteringssysteem, werd de doelmatigheid van
3 composteringssystemen getoetst aan de
hand van de volgende criteria:
1. Bereikbare volumereductie.
2. Beheersbaarheid van emissies.
3. Continuïteit bij storingen.
4. Ruimtebeslag.
Gezien de te verwachten emissies aan
ammoniak en geurstoffen naar de lucht,
is op voorhand gekozen voor gesloten
systemen, te weten het Biocell-systeem,
het DANO-systeem en het Rutte-systeem.
Voor deze systemen is vervolgens nagegaan op welke wijze de beoogde
volumereductie het meest doelmatig kan
worden gerealiseerd.
Het Biocell-systeem wordt uitgevoerd in
rechthoekige torens van 10-15 m hoogte,
bestaande uit 6-10 etages die via scharnierende vloeren met elkaar verbonden
zijn. Het mengsel (slib/zaagsel/compost =
3:2:1) wordt op de bovenste etage
geladen. Tegelijkertijd schuift het aanwezige mengsel een verdieping naar
beneden en wordt aan de onderzijde het
gerede produkt via een schroeftransporteur afgevoerd.
Beluchting vindt per etage plaats, waardoor in ieder segment optimale composteringscondities ingesteld kunnen worden.
Na 15 tot 30 dagen is een vergaand gestabiliseerd produkt verkregen dat geen
narijping behoeft. Een gedeelte van het
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Ajb. 2 - Verloop afbraaksnelheid endrogestofgehalte tijdens shbcompostering bij60°C

produkt wordt als toeslagmateriaal gerecirculeerd [3].
Bij evaluatie van het Biocell-systeem
kwam naar voren dat door de efficiënte
wijze van beluchting een snel en doelmatig proces wordt verkregen. De bewegende vloeren waren daarentegen uit
oogpunt van investeringskosten en onderhoudsgevoeligheid een dermate zwaarwegend nadeel dat dit systeem verder
buiten beschouwing is gelaten.
Het Dano-systeem bestaat uit een horizontaal roterende langwerpige trommel.
Door de roterende beweging wordt
verkleining van het te composteren
materiaal en intensieve menging met lucht
bewerkstelligd. Binnen enkele dagen is
het materiaal dermate gesiabiliseerd dat
narijping in de buitenlucht kan plaatsvinden. Door het hoge vochtgehalte van
zuiveringsslib werd dit systeem tot dusver
echter alleen toegepast bij de gecombineerde verwerking van huisvuil en
zuiveringsslib [3].
Vergelijking van Dano-trommels met het
Rutte walking floor-systeem wees voorts
uit dat laatstgenoemd systeem, dankzij de
opbouw uit afzonderlijke cellen, minder
gevoelig is voor storingen dan het Danosysteem dat vanwege schaalgrootte-overwegingen uitgevoerd wordt in grote
TABEL I- Vergelijkingstabelgesloten composteringssystemen [6J.
lïiocell

12

Dano

\\ alking Hoor

Doelmatigheid
- volumereductie
++
++
- emissiebeperking ++
-/+
++
- ruimtebeslag
+
+
Investeringskosten
+
+
Continuïteit
-/+
-/+
++
bij storingen
++: zeer geschikt +: geschikt +/-: matig geschikt
: weinig geschikt

eenheden. Bovendien is het walking floorsysteem compacter, waardoor efficiëntere
luchtbeheersing en afgasbehandeling
mogelijk is.
Opzet composteringsinstallatie
Het slibverwerkingsproces is opgebouwd
uit de volgende onderdelen:
- aanvoer en opslag van zuiveringsslib,
houtsnippers en zeefhout;
- menging van slib met houtsnippers;
- composteringscellen;
- afgasbehandeling/warmtewisseling;
- condensaatbehandeling;
- scheiding van compost en houtsnipperresten;
- opslag en afvoer van gerede compost.
Het slib wordt in containers (25-30% ds)
aangevoerd en in bunkers opgeslagen
waarna het via transportbanden tezamen
met houtsnippers toegevoerd wordt aan
een menger (zie afb. 3).
Het slib/houtmengsel wordt vervolgens
naar de bovenzijde van composteringscellen getransporteerd. Gelijktijdig wordt
aan de onderzijde het gerede composteringsprodukt uit de cel geschoven
waarna het wordt afgevoerd naar de
zeefinstallatie. Na zeving worden de afgescheiden houtsnippers teruggevoerd
naar de menger en de compost opgeslagen in containers.
In de cellen wordt het slib/houtmengsel
van onderaf belucht. De afgassen van
boven- en onderruimten worden gezamenlijk afgevoerd naar een warmtewisselaar waar de ingaande proceslucht
wordt voorverwarmd.
Verdere afgaskoeling vindt plaats in een
natte gaswasser, waarna de gekoelde lucht
deels wordt teruggevoerd naar het
composteringsproces. Het opgewarmde
koelwater uit de gaswasser wordt in
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tegenstroom gekoeld met een secundaire
koelwaterstroom. Voordeel van deze wijze
van af'gaskoeling is dat een kleine
geconcentreerde afvalwaterstroom
ontstaat (zie afb. 5).

Afb. 3 - Processchema
slibeompostermg
Amersfoort.

houtsnippers

Milieu-aspecten
De emissies van de composteerinrichting
kunnen worden onderverdeeld in uitstoot
van ammoniak, geurstoffen en stofdeeltjes
naar de lucht, alsmede lozing van koelwater op de rwzi Amersfoort.

menginstallatie -

-

composterings
cellen

Geur- en ammoniakemissie
Uit inventarisatie van de emissiebronnen
blijkt dat het composteringsproces veruit
de grootste bron van geur- en ammoniakuitstoot is. Van de totaal te verwachten
geuremissie ontstaat meer dan 99%
tijdens compostering (zie tabel II).
Uit het verloop van het NH 3 -gehalte in de
composteringslucht blijkt voorts dat in het
begin van het composteringsproces de
NHj-emissie maximaal is. Aangezien de
composteringscellen na elkaar geladen
worden en afgassen uit verschillende
composteringsstadia gezamenlijk worden
afgevoerd, treedt door menging een
afvlakking van pieken uit het beginstadium op, waardoor de NH 3 -emissie
afgevoerd wordt in een gemiddeld gehalte
van circa 25 mg/m (zie afb. 6).
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TABEL II - Overzicht van te vermachten geur- en ammoniakemissies in Amersfoort.
Bronemissies
Geurstoffen
(g.e./uur)
Composicringsproces
Opslag en transport
Totaal'
Verwijdering I %;
: ie verwaarlozen

260.10 1 '
9.10 s
261.10"

Resternissies naar lucht

Ammoniak
(kg/uur)

Geurstoffen
(g.e./uur)

1,8

2.10"
3.10'
2.3.10"
99

*

1,8

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

NH3-gehalte
NH3-emissievracht

Ammoniak
(kg/uur)
0,18

*
0,18
90

Composteringsduur(dagen)

praktijkgegevens voorhanden om de
stofemissie te voorspellen. Nader onderzoek zal in praktijk moeten uitwijzen in
welke mate emissiebeperkende maatregelen nodig zijn.
Emissiebeperkende maatregelen
Luchtbehandeling
De afgassen uit het composteringsproces
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worden door effluent gekoeld van circa
55°C naar circa 25°C. Hierbij wordt
eveneens een groot gedeelte van de
waterdamp afgevoerd. Een bijkomend
voordeel is dat gelijktijdig circa 60 tot 70%
van de ammoniak geabsorbeerd wordt,
waardoor verzuring van het compostfilter
aanzienlijk wordt teruggedrongen [7].
Verdere terugdringing van de ammoniakemissie is mogelijk door de afgaskoeler uit
te voeren als zure wasser. Aldus kan het
NH 3 -gehalte in de gekoelde lucht teruggebracht worden tot 2,5 mg/m J , resulterend in een factor 10 lagere N H , - restemissie.
Hij de restgeuremissie is voor de compostfilters ervan uitgegaan dat de geuruitstoot
bepaald wordt door het restgeurgehalte
van de filtercompost en de hoeveelheid te
spuien lucht. Om de geuruitstoot te
beperken, is gekozen voor 50 tot 70%
afgasrecirculatie waardoor een factor 2 tot
4 lagere restgeuremissie wordt verkregen
ten opzichte van volledige afvoer.
Voorts is nagegaan met welke (additionele) maatregelen verdere terugdringing
van geuruitstoot mogelijk was (meest
milieuvriendelijk alternatief). Vergelijking
van compostfiltratie met chemische
wassing wees uit dat deze technieken qua
restgeur nagenoeg gelijkwaardig zijn.
Met (na)verbranding kan de geurvracht
kwantitatief verwijderd worden ten koste
van energieverbruik en (extra) emissie
van C 0 2 , NO x en eventueel SOx. Gezien
de al lage geurrestemissie van het
compostfilter werd (na)verbranding echter
niet als een milieuvriendelijker alternatief
gezien.
Condetisaatverwerkuig
Het condensaat dat tijdens afgaskoeling
ontstaat, wordt tezamen met een kleine
hoeveelheid verversingswater afgevoerd
naar de rwzi. Het verversingswater heeft
tot doel het ammoniakgehalte in het koelwater te beperken om te voorkomen dat
de pH toeneemt en het absorberend
vermogen van de gaswasser daalt.
Afhankelijk van de hoeveelheid verversingswater ontstaat een piekdebiet van
circa 10 m 3 /h. Bij maximale afgasrecirculatie en absorptie loopt de NH,vracht in het afvalwater op tot circa 3 kg
NH,/uur, terwijl gemiddeld circa 1,6 kg
NH,/uur afgevoerd wordt. De te lozen
stikstofvracht bedraagt in het maximale
geval slechts 5% van de huidige
N-belasting (zie tabel III).
Gevolgen voor het milieu
Geuremissic
Geurverspreidingsberekeningen op basis
van de in tabel II vermelde restgeur-

TABEL III - Vergelijking milieu-effecten eau uitvoeringsaltcrnatieven.
Voorkeursalternatief

Meest milieuvriendelijk alternatief

Geuremissie

2, 3.10''g.e./h
Verwaarloosbaar ten opzichte
van achtergrondgehalten

2,3-10" g.e./h
Verwaarloosbaar ten opzichte
van achtergrondgehalten

NH,-emissie
- luchtkwaliteit

0,18 kg/h
50% verhoging van
achtergrondgehalten binnen
150m van de bron

0,018 kg/h
verwaarloosbaar ten
opzichte van achtergrondgehalten

binnen 150m verhoogde
depositie (tot 5maal de
achtergrondwaarde)

binnen 150m verhoogde
depositie (tot 0,5 maal
de achtergrondwaarde)

1,62 kg/h
verwaarloosbaar ten opzichte
van N-belasting rwzi Amersfoort

1,78 kg/h
verwaarloosbaar ten opzichte
van N-belasting rwzi Amersfoort

LUCHT

vegetatie

Oppervlaktewater
NIIj-emissie naar rwzi

emissies wijzen uit dat reeds op 200 m
vanaf de bron de geurconcentratie tot
beneden de geurgrens is gedaald, zodat
met de voorgenomen maatregelen in
> 99,5% van de tijd bij de naast de rwzi
gelegen woningen geen geur waarneembaar zal zijn.

ding aanzienlijk hoger is dan bij compostering. Bovendien is de specifieke C 0 2 produktie bij verbranding hoger. Daar
staat tegenover dat de berging van reststoffen bij compostering ruwweg 3 maal
zoveel ruimte vergt dan bij slibverbranding.

Ammomakemissie
De geëmitteerde hoeveelheid ammoniak
bedraagt maximaal 0,4% van de totale
emissie in de gemeente Amersfoort. Bij
uitvoering van de afgaskoeling als zure
wasser daalt de NII 3 -emissie nog met een
factor 10.
In het eerste geval zal alleen op het
industrieterrein (< 150 m) een verhoging
van de zure depositie optreden. Deze
toename wordt in het meest milieuvriendelijke alternatief grotendeels teruggebracht.

Wanneer om laatstgenoemde reden
gekozen wordt voor slibverbranding,
betekent dit echter wel een toename van
milieu-effecten voor het compartiment
lucht, temeer omdat bij verbranding onder
andere nog rekening moet worden
gehouden met de emissie van Zn, Hg en
Cd.
Conclusies
Voor het in Amersfoort gekozen composteringssysteem en de daaruit voortvloeiende milieu-effecten kan het
volgende worden geconcludeerd:

Vergelijking van slibcompostering met
slibverbranding
Om een vergelijkende indruk te krijgen
van de milieu-effecten van slibcompostering, is de composteerinrichting op een
aantal milieu-aspecten vergeleken met
slibverbrandingsinstallaties uit twee
andere MER-studies [8, 9].Bij vergelijking van emissies naar de lucht is bij
verbranding uitgegaan van de Richtlijn
Verbranden 1989 en bij compostering van
de emissies uit het meest milieuvriendelijke alternatief.

- Door compostering in gesloten cellen
met vergaande afgasbehandeling wordt op
een milieuhygiënisch verantwoorde wijze
een aanzienlijke volumereductie van
zuiveringsslib verkregen.
- De geproduceerde ammoniak en geurstoffen worden met behulp van natte
gaswassing en compostfiltratie vergaand
verwijderd. De restgeuremissie is zodanig
laag dat geen geurhinder ten gevolge van
de composteerinrichting is te verwachten.
- De ammoniakemissie is dermate laag
dat nadelige milieu-effecten beperkt

Uit tabel IV blijkt dat de emissie van zuurvormende componenten bij slibverbran-

• Vervolg oppagina 287.

TABEL IV - Vergelijking milieu-effecten eauslibcompostering en slibverbranding.
Compostering

Verbranding

60
1,6
1,2
1.000"

90
0,5
15-20
1.300b

Volumereductie (%)
Reststoffen (mVton ds;25% ds>'
Zure emissie (mol H + /ton ds) c
CO,-emissie (kg C0 2 /ton ds) c
a

: excl. COi-afname door absorptie tijdens afgaskoeling
: excl. COj-toename door brandstofondersteuning
: per aangevoerde ton ds

b
c
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geven in kritieke functies, richtlijnen en
onderhoudsconcepten is het inzicht, in de
mogelijk nadelige effecten van onderhoudsactiviteiten op de oppervlaktewaterkwaliteit, vergroot.
Door het weergeven van de werkwijzen
en onderhoudservaringen in onderhoudsconcepten ontstaat een uniforme werkwijze en wordt de inzichtelijkheid van de
decentraal uitgevoerde onderhoudsactiviteiten en de benodigde capaciteit voor
deze activiteiten sterk verbeterd.
Vanuit de centrale organisatie kunnen
daardoor beter prioriteiten worden
gesteld.
Nadat er ervaring is opgedaan met bovengenoemde werkwijzen zullen voor onderdelen, die de kritieke functie beïnvloeden
naar aanvullende onderhoudstechnieken,
die de conditie van onderdelen bewaken,
worden gezocht. Na bewezen voordelen
kunnen deze technieken worden
geïmplementeerd.
Voor roterende machines kunnen naast de
nu al toegepaste methoden, andere
methoden geïntroduceerd worden om het
faalgedrag van deze machines te voorspellen.
Hen aanzet kan gegeven worden door
voor de essentiële machines een trillingsspectrum periodiek op te stellen en aan de
hand van de ontwikkeling van deze
spectra het faalgedrag van machines te
voorspellen.
Het is op lermijn zeker niet ondenkbaar
dat naast de ontwikkeling van on-line
metingen voor het zuiveringsproces, voor
essentiële machines de conditie (bijvoorbeeld het trillingsgedrag van deze
machines) conlinu wordt gemeten.
Hel is vanzelfsprekend dat bij het
ontwerpen van nieuwe installaties zeer
goed gekeken moet worden naar de
onderhoudstechnische aspecien van de
diverse onderdelen.
In het kader van de bedrijfsinterne milieuzorg moet gezocht worden naar
componenten en hulpmiddelen (o.a.
smeermiddelen) die het milieu zo min
mogelijk belasten.
Onderhoudswerkzaamheden aan kritieke
onderdelen zullen soms op die tijdstippen
uitgevoerd moeten worden, dat het
aanbod van afvalwater minimaal is en de
berging van het rioolstelsel maximaal.
Nadat verdere ervaring is opgedaan, kan
op basis van een informatieplanningstraject een geautomatiseerd onderhoudsmanagementsysteem worden geïntroduceerd.
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blijven tot het industrieterrein. Door
toepassing van best bestaande technieken
kunnen ook deze milieu-effecten worden
opgeheven.
- Effecten door condensaatlozing op de
rwzi zijn verwaarloosbaar.
- Vergelijking van compostering met slibverbranding wijst uit dat compostering
qua zure emissie en zware metalen een
aanzienlijk lagere belasting voor de
(directe) omgeving vormt dan verbranding. Daar staat tegenover dat de
hoeveelheid te bergen reststoffen bij
compostering een factor 3 hoger is.
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WOG en WMG plannen
nieuwe winning in de
Over-Betuwe
Om ook in de toekomst in de vraag naar
voldoende drinkwater van goede kwaliteit
te kunnen voorzien, zijn de NV Waterleiding Maatschappij Gelderland (WMG)
en de NV Waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland (WOG) voornemens
om vóór het jaar 2000 een grondwaterwinning van 12 miljoen nrVjaar te ontwikkelen in de Over-Betuwe. De winning zal
moeten plaatsvinden uit het tweede watervoerende pakket, op een diepte van 50 tot
80 meter onder maaiveld.
Het daartoe door de provincie Gelderland
aangewezen reserveringsgebied beslaat de
driehoek Opheusen-Driel-Valburg en
wordt globaal begrensd door de winterdijk
van de Nederrijn, de spoorlijn Tiel-Elst en
de spoorlijn Arnhem-Elst-Nijmegen. Het

reserveringsgebied is expliciet verbonden
met het tweede watervoerende pakket.
Bij de keuze van de voorgenomen activiteit hebben, naast het rijks- en provinciale
beleid in dezen, ook de goede ervaringen
van de WMG met de bestaande onttrekkingen in het reserveringsgebied (pompstation 'Hkkersdries', gemeente Heteren)
een belangrijke rol gespeeld.
lien deel van het grondwater in het
Rivierengebied is geïnfiltreerd op de
Veluwe en vervolgens ondergronds in
zuidelijke richting afgestroomd. Bij
'Fikkersdries' wordt dit grondwater
onttrokken nadat het zijn ecologische
functie (op de Zuidelijke Veluwezoom)
heeft vervuld, maar voordat het afgevangen wordt in het oppervlaktewater
in de Over-Betuwe en daar ernstige
achteruitgang in kwaliteit ondergaat.
Vergunningsaanvragen voor een grondwateronttrekking met een jaarcapaciteit
van 12 miljoen m /jaar, zoals de hier voorgenomen winning, zijn 'm.e.r.-plichtig'.
Om openbaarheid te geven aan dit voornemen en het opstellen van richtlijnen
voor de MER mogelijk te maken, hebben
de initiatiefnemers (WOG en WMG) een
startnotitie ingediend bij de provincie
Gelderland. (Fersbericht WMG/WOG)

Onderzoek bevestigt risico's
van bouwen en wonen in
grondwaterbeschermingsgebieden
De provincies Gelderland en Overijssel
hebben gezamenlijk een onderzoek laten
instellen naar de risico's van bouwen en
wonen in grondwaterbeschermingsgebieden. IIet onderzoek heeft uitgewezen
dal bouwen en wonen in deze gebieden
het grondwater zodanig kan verontreinigen dat de normen voor de algemene
milieukwaliteit (AMK) worden overschreden. Beide provincies menen dan
ook dat hier terecht een terughoudend
beleid wordt gevoerd.
Aanleiding voor het instellen van het
onderzoek is een toenemende vraag naar
woningbouw in grondwaterbeschermingsgebieden. Beide provincies hebben daarop
besloten gezamenlijk een onderzoek te
laten instellen. De kosten van het onderzoek, in totaal circa 70.000 gulden, zijn
betaald door de beide provincies en de
Overijsselse Waterleidingmaatschappij.
IIet onderzoek geeft inzicht in de bronnen
en de mate van verontreiniging die wonen
en woningbouw met zich kunnen
meebrengen. Vlet name het wonen is een
risico-factor van belang.
(Persbericht provincie Gelderland)

