RIZA-Themadag overrisico's voor oppervlaktewater levert nieuwe
aanknopingspunten voor waterbeheerders

Het RIZA te Lelystad heeft op 5 maart
1991een themadag gehouden onder de
titel: '(Potentiële) ongevallen bij
(industriële) bronnen en aquatische
schade'.
De circa zeventig deelnemers waren
medewerkers van Rijkswaterstaat en
waterschappen die zich in de dagelijkse
praktijk bezighouden met de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO); zowel vergunningverleners als
-handhavers. Tevens waren medewerkers
van het RIZA aanwezig, vooral van de
'emissie'-hoofdafdeling (RA) en enkele
medewerkers van VROM.
G. Van Nuland (RIZA, hoofd van de
hoofdafdeling RA) schetste in zijn
welkomstwoord het doel van de
themadag. Dit doel was het aangeven van
de methodieken die nu op het gebied van
risico's en schade worden ontwikkeld en
in welk stadium deze verkeren.
In de eerste inleiding lichtte
F. van Baardwijk (RIZA, bureau procestechnologie) de door van Nuland
'moeilijk' genoemde titel toe, aan de hand
van een overzicht van activiteiten op het
gebied van risico's voor het oppervlaktewater.
Uitgangspunt voor deze activiteiten zijn
afspraken over 'pakket 6: calamiteiten' in
de regeringsbeslissing over de derde Nota
Waterhuishouding. Uit deze actiepunten
blijkt dat de waterbeheerder samen met
de Hinderwet-autoriteiten de vergunningen van de bedrijven moeten
aanpassen tot een voor het oppervlaktewater veiliger situatie.
In vogelvlucht kwamen de activiteiten aan
de orde die gericht zijn op het voorkómen
van ongevallen, te weten de Post Seveso
Richtlijn, Post Sandoz, het V&W-project
Veiligheid Vervoer te Water en het
Rail-en Wegtransport.
Kort werd ingegaan op de CPR-richtlijnen
over de opslag van gevaarlijke stoffen.
In deze richtlijnen wordt aangegeven of,
en zoja, welke typen compartimentering,
blussystemen en bluswateropvang
mogelijk en nodig zijn. Ook werd, aan de
hand van een systematische aanpak om te
komen tot een beperking van de risico's
(preventief) voor het oppervlaktewater,
aangegeven aan welke methodieken wordt
gewerkt.
Risico is gedefinieerd als een functie van
de kans op en het effect van een spill.
Om het effect te kunnen voorspellen is
kennis nodig van de aard en omvang van
de spill; bovendien zal het effect afhangen
van het type oppervlaktewater.
Bij een ontoelaatbaar risico (wat nog niet
is gedefinieerd) zullen aanvullende maat-

regelen getroffen moeten worden.
De maatregelen zullen steeds van de
specifieke bedrijfssituatie afhangen.
Als type maatregelen werden naast de
bekende opvangbassins met name
genoemd: type proces en procesbewaking,
stoffenbeoordeling en mogelijke
vervanging, inrichtingseisen zoals
compartimentering, gescheiden rioolstelsels, gesloten koelsystemen, (deel)stroommonitoring, maar ook onderhoud
en training van het personeel.
Verder gaf de eerste lezing aan dat bij de
afwikkeling van een daadwerkelijke
calamiteit het RIZA-berichtencentrum met
de alarmgroep de nodige ondersteuning
kan geven. Om dit voor de rijkswateren
verder uit te breiden wordt gewerkt aan
het beslissingsondersteunend systeem
Aquabel.
Tenslotte werd aangegeven dat het
gewenst is van optredende calamiteiten te
leren wat er mis ging en hoe dit voortaan
kan worden voorkomen (evaluatie).
Aangezien de waterkwaliteitsbeheerder op
de hoogte is van optredende calamiteiten
en dus de oorzaak kan achterhalen, kan de
waterkwaliteitsbeheerder, eventueel in
overleg met de Hinderwet-autoriteiten de
WVO-vergunning aanpassen om het risico
van herhaling te beperken.
De waterbeheerders moeten een actieve
rol spelen bij het beter beheersbaar
maken van de bedrijfsactiviteiten.
Na dit overzicht van wat nationaal gaande
is, gaf G. Broseliske (RIZA, bureau internationale zaken) aan, dat ook de Internationale Rijn Commissie (IRC) actief is
Materiële schade tengevolge ran hetongevalbijSandoz.

op het gebied van het verminderen van
het risico van calamiteiten. In het kader
van het Rijn Actie Plan moeten
calamiteiten worden beperkt.
De IRC-werkgroep Störfall (IRC-S) houdt
zich bezig met calamiteiten vanuit
stationaire installaties. Deze werkgroep
heeft op basis van een lijst van 'Rijngevaarlijke stoffen' een inventarisatie
gemaakt van potentieel gevaarlijke
bedrijven in het Rijnstroomgebied.
Voor Nederland zijn dit 83 direct en 26
indirect lozende bedrijven.
De belangrijkste produkten van IRC-S
zijn op dit moment enkele overzichten van
maatregelen die in de Rijnoeverstaten
worden getroffen voor:
- opslag van gevaarlijke stoffen;
- bluswateropvangbassins;
- (proces)bewaking (eigen bewaking,
door derden en op afstand).
De andere Rijnoeverstaten blijken veel
meer aandacht te geven dan Nederland
aan calamiteitenbassins en aan deelstroom- en effluentmonitoring. Voor dit
laatste is nu binnen RIZA een onderzoek
gaande.
Uit deze inleiding bleek verder dat voor
de casuïstiek die door IRC-S wordt
uitgevoerd een uniforme zwaarteweging
van de totale ecologische schade
ontbreekt. De IRC-S gebruikt nu als
schadegetal de hoeveelheid water, die
wordt berekend door de massa van de
geloosde stof te delen door de LC-50
acuut.
Medio 1991 zal IRC-S een internationaal
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Vissterfte na een
'morsing'van
chemicaliën. (Foto van
hetZuiveringsschap
West-Overijssel).

Veiligheid) presenteerde een methode die
al in de praktijk is uitgetest.
In deze inleiding werd aangegeven dat
door TNO in opdracht van en samen met
RIZA een systematische aanpak voor de
vaststelling van de aard en omvang van
mogelijke accidentele lozingen is
uitgewerkt. Een en ander is beschreven in
de RIZA-nota 90-040.
De methode gaat uit van een
systematische inventarisatie van de
industriële activiteit, waarna op basis van
een checklist mogelijke ongevalsscenario's
worden geïdentificeerd. Een andere
checklist helpt bij de vaststelling van de
hoeveelheid van een stof of een mengsel
van stoffen dat in het oppervlaktewater
kan geraken.
Door een verspreidingsberekening en het
hanteren van een schademodel kan
worden vastgesteld of ontoelaatbare
schade te verwachten is.
De methode is bij een aantal bedrijven in
de praktijk getest. Uit de getoonde voorbeelden van de verkregen resultaten bleek
dat niet alleen bekende gevaarlijke stoffen
als organo-halogenen en bestrijdingsmiddelen aandacht krijgen, maar dat door
de systematische aanpak ook een
mogelijke spill van vele tonnen natronloog
of thermische olie zichtbaar wordt.
Na vaststelling van deze mogelijkheid kan
de waterbeheerder het bedrijf gericht
aanzetten - bijvoorbeeld via de WVOvergunning - tot het treffen van
preventieve maatregelen.

plan presenteren om de veiligheid van
stationaire installaties te verbeteren.
Hierbij zal ook een lijst van mogelijke
maatregelen worden gepresenteerd.
Na deze achtergrondverhalen schetste
P. Bottelberghs (VROM, directie stoffen
en risicobeheersing) in het kort de Post
Seveso Richtlijn (PSR) en het Besluit
Risico's Zware Ongevallen van november
1988. In dit Besluit dat in het kader van de
Hinderwet wordt uitgevoerd, is aangegeven dat de circa zeventig PSRbedrijven Externe Veiligheids Rapporten
(EVR) waarin ook de risico's voor het
milieu moeten zijn opgenomen voor 1 juli
1989 moesten indienen. In de ontvangen
rapporten blijkt de milieuparagraaf te
beperkt te zijn uitgewerkt. Voor de nieuwe
serie BVR's (voor 1 januari 1993) moet dat
beter.
Het ministerie van VROM laat nu in het
kader van de PSR een methodiek

ontwikkelen om een inschatting te kunnen
maken van de activiteiten c.q. bedrijven
die met prioriteit veiliger voor het
oppervlaktewater moeten worden.
Deze methodiek wordt ontwikkeld door
Coopers & Lybrand Deloitte (C&LD);
een toelichting op de methodiek gaf
A. Banks van dit bureau.
De methodiek maakt gebruik van Areas of
influence, waarbij een onderverdeling
wordt gemaakt in het bedrijf als geheel en
in afzonderlijke units. Verder worden
fysische aspecten en menselijke invloed
onderscheiden.
Voor de onderscheiden activiteiten wordt
een waarschijnlijkheid voor ongevallen
gegenereerd door gebruik te maken van
invloedsdiagrammen en expert opinions.
Hierdoor zou de methode ook met een
beperkte hoeveelheid harde gegevens
toepasbaar zijn. De methode bevindt zich
nu in de testfase.
M. Molag (TNO, afdeling Industriële

Opgemerkt werd dat door in een vervolgfase aandacht te geven aan faalfrequenties
van sleutelcomponenten de kans op spills
zal worden ingeschat. Ook werd aangegeven dat het schademodel nog enige
aanpassing behoeft.
Een ambitieuze opzet voor de vaststelling
van de schade aan het aquatisch ecosysteem werd gepresenteerd door
H. Blok (Adviesbureau BKH).
In opdracht van RIZA is gewerkt aan het
vaststellen van schade niet op basis van
alleen (acute) toxiciteit, maar met het
meewegen van onder andere persistentie,
chronische toxiciteit, zuurstofgebrek,
pH-effecten en dergelijke. Uitgangspunt
hierbij is de bescherming van de diverse
functies van het aquatisch ecosysteem,
zoals drinkwaterproduktie, visserij,
gebruik voor beregening en veedrenking,
de natuurfuncties zelf (aquatisch en
terristrisch), maar ook recreatie, gebruik
als industriewater en als transportmedium.
Schade aan deze functies door spills wordt
berekend op basis van overschrijding van
bepaalde grenswaarden per onderscheide
homogeen verondersteld deel (cellen) van
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het aquatisch ecosysteem. De schade aan
de diverse functies wordt uitgedrukt in
guldens, waardoor sommeren van de
verschillende effecten mogelijk wordt.
De totaal schade wordt uiteindelijk uitgedrukt in een dimensieloos getal op een
schaal van 0 tot 12.
Hiermee kunnen (potentiële) spills onderling worden vergeleken en kunnen
prioriteiten bij het treffen van maatregelen
worden gesteld. Ook kan door de
methodiek worden vastgesteld of het
beleidsdoel, namelijk het beperken van
(de schadelijkheid van) calamiteiten wordt
bereikt.
Door H. van Mameren (Adviesbureau
BKH) werd een demo-versie van de
geautomatiseerde methodiek (Aquascore)
gepresenteerd. Hierbij werden de diverse
stappen van de methodiek duidelijk
zichtbaar.
Voor een goede werking is een grote
hoeveelheid gegevens noodzakelijk.
Om langdurig zoeken naar noodzakelijke
gegevens te ondervangen zijn defaultwaarden ingevoerd. Benadrukt werd dat
vele in het model opgenomen grenswaarden en kostenfactoren kunnen
worden aangepast.
Uit de discussie tijdens de themadag en
uit de enquêteformulieren die na afloop
door de meeste deelnemers werden
ingevuld bleek dat de waterkwaliteitbeheerders vooral geïnteresseerd zijn in
concrete methoden en een lijst van
concrete en realiseerbare maatregelen om
risico's te beperken en om bij optredende
calamiteiten de schade te kunnen
beperken.
De methode die door C&LD wordt
ontwikkeld, zal waarschijnlijk goed toepasbaar zijn om vast te stellen welke
bedrijven met voorrang aandacht van de
vergunningverlenende instanties
(Hinderwet en WVO) behoeven.
De methode van TNO kan nu al in
individuele gevallen de bronnen en de
omvang van mogelijke spills identificeren.
De methoden zijn daardoor in de
toekomst goed naast elkaar te gebruiken.
Hen beperkte lijst met aandachtspunten en
preventieve maatregelen naar type werd
in de inleiding van F. van Baardwijk
gepresenteerd. In opdracht van VROM
wordt in het kader van een EG-studie
door een adviesbureau nog aan een
samenvattende lijst van maatregelen
gewerkt. De mogelijke maatregelen zullen
altijd sterk afhangen van de specifieke
situatie bij een bedrijf.
Uit de discussie bleek ook dat de waterschappen van mening zijn dat te weinig

aandacht wordt gegeven aan de effecten
van een spill op de riolering en dus aan de
gevolgen voor een communale zuiveringsinstallatie (rwzi). Als mogelijk maatregeltype ter bescherming van de rwzi werd
een goed rioleringsbeheer genoemd
(verlengen van verblijftijden, hanteren
afsluitbare strengen en dergelijke) op het
bedrijfsterrein.
Voor de beide presentaties over de vaststelling van de schade aan het aquatisch
ecosysteem bleek in de discussie dat het
toekennen van een 'negatieve
economische waarde' (geld) aan bepaalde
functies, bijvoorbeeld een beschermd
natuurgebied, moeilijk ligt.
De aanpak zelf waarbij rekening wordt
gehouden met veel meer aspecten dan
uitsluitend de acute toxiciteit bleek aan te
spreken. Het RIZA beraadt zich over een

verdere uitwerking van het systeem tot
een degelijk en praktisch instrument.
Dagvoorzitter V. Bakker (RIZA, hoofd
Advisering Procesindustrie) maakte in zijn
slotwoord duidelijk dat in dit stadium nog
geen afgerond totaalbeeld van de
beperking van risico's voor het
oppervlaktewater mogelijk is, maar dat
een stand van zaken is weergegeven.
Het RIZA heeft door de themadag meer
zicht gekregen op de wensen en
behoeften van de beheerders op het punt
van risico's voor het oppervlaktewater.
De themadag leverde voor vele waterbeheerders nieuwe aanknopingspunten
op.
F. van Baardwijk, RIZA
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Verslag van het 42e International Executive Council Meeting
van de International Commission on Irrigation and Drainage
(ICID) Beijng, China, 13-22 april 1991
Algemeen
De 42e International Executive Council
Meeting van de International Commission
on Irrigation and Drainage (ICID)
bestond uit de volgende onderdelen:
- 41e International Executive Council
Meeting;
- Special Technical Session;
- Exhibition on Irrigation, Drainage and
Flood Control;
- 4 study tours.
Aan de Meeting werd deelgenomen door
circa 400 specialisten, waarvan circa
300 buitenlanders. Zowel de bijeenkomsten, als de studytours waren goed
georganiseerd en boden de deelnemers
volop de gelegenheid om weer van de
laatste ontwikkelingen op het gebied van
irrigatie en drainage op de hoogte te
worden gesteld.
De 42e International Executive Council
Meeting
Tijdens de Executive Council Meeting
komen de reguliere ICID-werkgroepen en
comité's bijeen en worden de huishoudelijke besluiten genomen. Een aantal
punten hieruit zijn het vermelden waard.
Nieuwe ICID-publicaties
Een aantal ICID-publicaties zijn recent
uitgebracht, of zullen binnenkort worden
uitgebracht. Het betreft:
- Lesaffre, B., editor
Fand Drainage
Proceedings of the 4th International
Drainage Workshop
Cairo, Egypt, February 23-24,1990
Editions CEMAGRFF-DICOVA
ISBN 2-85362-220-7.

- Proceedings special technical session,
Beijing, China, April 1991.
Volume 1-A Irrigation planning
Volume 1-B Operation of irrigation
systems
Volume 1-C Irrigation management
International Commission on Irrigation
and Drainage.
Bovengenoemde publicaties zijn in
Nederland verkrijgbaar bij:
Boekhandel Waltman,
Binnenwatersloot 33,Postbus 9,
2600 AA Delft, tel. 015 - 12 37 75.
Verkiezing Vice-Presidenten
Elke council meeting worden drie Vizepresidenten verkozen voor de duur van
drie jaar. Ditmaal zijn verkozen: Dr. Jose
Antonio Ortiz, Spanje; Ir. E. Schultz,
Nederland en Mr. M S. Reddy, India.
Komende ICID meetings en congressen
In verband met de komende ICID
regional conferences, council meetings en
congressen zijn de volgende punten van
belang:
- het tweede bulletin met aanmeldingsformulieren is verschenen voor de Eight
Afro-Asian Regional Conference die zal
worden gehouden van 18-23 november
1991 in Bangkok, 'Thailand. Het hoofdthema is: Land and water management in
Afro-Asian countries.De conferentiethema's zijn:
• Planning, design and construction,
• Operation, maintenance and
management,
• Changes in agricultural production;
- het tweede bulletin met aanmeldingsformulieren is verschenen voor de

