Verslag van de RIZA-Workshop'Naar een Preventieve Aanpak'

Op 25 en 26 november 1991is op initiatief
van het RIZA te Lelystad een tweedaagse
workshop gehouden rond het thema
'Naar een preventieve Aanpak'.
De workshop werd georganiseerd door
RIZA, tezamen met de Erasmus
Universiteit te Rotterdam (EUR), in het
kader van het RIZA-project 'Emissie
beperkende maatregelen': onderdeel
Preventie (EBM*Prevent).
Aan deze workshop werd deelgenomen
door de waterkwaliteitsbeheerders in
Nederland. Vrijwel alle beheerders waren
vertegenwoordigd, een enkele organisatie
zelfs met 11 personen. Ook enkele WVOadviseurs van het RIZA namen deel aan
de workshop. Het totale aantal deelnemers was 82.
Doel
Het doel van de workshop was de waterkwaliteitsbeheerders in Nederland door
middel van lezingen en door het zelf
uitvoeren van oefeningen vertrouwd te
maken met de preventie-concepten, zoals
die gebruikt kunnen worden.
In het welkomstwoord maakte J. de Jong
(directeur van het RIZA) duidelijk dat de
de advisering van het RIZA zich verder
ontwikkelt. Naast de 'maatwerk'advisering ten aanzien van speciale
onderwerpen en de algemene advisering
in het kader van CUWVO is er thans een
ontwikkeling naar een 'instrument'advisering. Als voorbeelden hiervan
werden de risico-benadering [1] en de
stoffenaanpak [2] genoemd.
Het instrument 'preventieve aanpak' past
ook in dit type advisering.
Hoewel binnen de WVO-vergunningadvisering altijd al aandacht wordt besteed
aan mogelijk bronmaatregelen, wil het
RIZA met deze workshop een verdere stap
zetten naar emissie-beperking door
middel van preventieve maatregelen.

waterhuishouding en het Nationaal
Milieubeleidsplan) is toebedacht en
2. de goede ervaringen binnen preventieprojecten.

D. Huisingh (bijzonder hoogleraar
Industrieel Milieubeheer bij de Erasmus
Universiteit te Rotterdam (EUR)) maakte
op overtuigende wijze duidelijk dat
preventie de enige weg is naar een duurzame ontwikkeling. In de video-film
Prepare werd dit nog eens onderstreept.
De hierin geschetste praktijkvoorbeelden
toonden aan dat preventieve maatregelen
voor bedrijven uit financieel oogpunt
aantrekkelijk kunnen zijn.
De essentie van de voordracht wordt goed
weergegeven door de tekst van één van
de sheets: 'An ounce of prevention is
worth a pound of cure'.

Tijdens de workshop belichtte D. Luijendijk (RIZA, hoofd advisering bedrijfsen communaal-afvalwater) nog enkele
andere belangrijke punten. Uit een
analyse van de bronnen van waterverontreiniging door zware metalen is
namelijk gebleken dat de relatieve
bijdrage van de diffuse bronnen steeds
groter wordt. Met name de depositie blijkt
belangrijk. Een verder terugdringen van
emissies naar de lucht is dus gewenst.
Om geen verschuiving van lucht-emissies
naar water of vast afval te krijgen, is het
noodzakelijk meer aandacht aan preventie
te besteden. Ook het doelgroepen-beleid
waarbij voor alle milieucompartimenten
emissie-reductiedoelstellingen voor de
lange termijn worden geformuleerd,
vraagt om een Preventieve aanpak.
Waterkwaliteitsbeheerders zullen daardoor nog meer dan voorheen rekening
moeten houden met de gevolgen van
afvalwatersaneringen voor andere milieucompartimenten.
Als emissies naar water, lucht en bodem
(vast afval) beperkt moeten worden of

De Preventieve aanpak: theorie
In de lezing van J. Dieleman (EUR) werd
de gestructureerde aanpak getoond, zoals
die in het Prisma-project (Project
Industriële Successen met Afvalpreventie)
is toegepast
Deze aanpak is weergegeven in afb. 1.
De aanpak gaat primair uit van de wil van
de top van een bedrijf om tot een preventieve aanpak te komen. Zonder een
duidelijke milieubetrokkenheid van het

DE ONDERKENDE NOODZAAK
VAN PREVENTIE
?
PLANNING EN ORGANISATIE
• Zorgvoor betrokkenheid management
• Zet eenassessmentorganisatie op
• Stelalgemene assessmentdoelstellingenvast
• Overwin barrières
• Starteen vooronderzoek
Organis atievande assessment
enbetro kkenheid
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ASSESSMENT
• Verzamelgegevens over het bedrijf enzijn
processen
• Selecteer enstel prioriteiten voor de afvalstromen
en bedrijfsactiviteiten
• Kiesmensenvoor deassessmentteams
• Bezoek de betreffende bedrijfsonderdelen
• Genereer preventie-opties

Achtergronden
De workshopleider H. Pols (RIZA,
hoofdprojectleider EmissieBeperkende
Maatregelen) maakte duidelijk dat de
doelstelling van de workshop nietv/as nu
reeds kant en klare procedures voor het
inpassen van preventieve maatregelen aan
te leveren, maar veel meer het bekend
maken van het begrip 'preventie' in de
wijze van benaderen van afvalwaterproblemen, daar eens mee te werken en
samen over na te denken.
De noodzaak om binnen waterbeheerend
Nederland 'Preventie' eens goed onder de
aandacht te brengen is gelegen in:
1. de belangrijke rol die Preventie in de
bekende beleidsdocumenten (3e Nota

tenminste niet mogen toenemen, is
preventie de enige mogelijkheid.

Assessnlentrapport vande
geselec eerde opties

*

ii
Kiesnieuwe
assessmentdoelstellingen en
evalueer de voorgaande
opties opnieuw
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HAALBAARHEIDSANALYSE
• Technische evaluatie
• Economische evaluatie
• Selectie vanoptiesvoor implementatie
Eindrap Dortinclusief
deaanb evolenopties
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IMPLEMENTATIE
• Zorgvoor besluitvorming over de projectenen
financiering
• Installeer apparatuur enzorgvoor
beoordelingsprocedures

Afi. 1- De stapsgewijze
aanpak van een afval-en
emissiepreventieassessment (APA).
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Metsucces uitgevoerde
preventieprojecten
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topmanagement is een preventieproject bij
voorbaat tot mislukken gedoemd.
Met de steun van het management dient
een assessment team te worden opgezet.
Dit team bestaat uit medewerkers van het
bedrijf, ondersteund door begeleiders van
bijvoorbeeld de overheid of een universiteit. De teamleden van het bedrijf
brengen de afval- en emissiestromen
binnen het bedrijfin beeld door, vanuit
een integraal perspectief naar de ( d e e l processen te kijken. Op basis van een
goede stoffenbalans worden de bronnen
van de emissies duidelijk. In een brainstormsessie met alle betrokkenen - dus
ook de man aan de machine - worden
daarna opties voor preventieve mogelijkheden gegenereerd.
Na een beoordeling van de milieuhygiënische, technische en economische
gevolgen van de opties kan worden vastgesteld welke preventieve maatregelen
toegepast kunnen worden.
Bij de toepassing van de preventieve
aanpak komen een aantal problemen naar
voren, die door L. Baas (EUR) aan de
orde werden gesteld.
Vergunningverleners moeten, om een
preventieve aanpak een betere kans te
geven, meer procesgericht te werk gaan
dan resultaatgericht, zo luidde zijn stelling.
De resultaatgerichtheid heeft tot nu
immers in vele gevallen geleid tot
zuiveringstechnische maatregelen
(end-of-pipe), terwijl procesgerichtheid
het preventieve denken binnen de totale
organisatie stimuleert, hetgeen als vanzelf
zal resulteren in emissiebeperkingen.
De belemmeringen bij bedrijven om tot
preventieve mogelijkheden te komen zijn
volgens de heer Baas te onderscheiden in
de volgende typen:
- conceptueel
- organisatorisch
- beschikbaarheid van kennis
- technisch
- economisch.
Onder conceptuele belemmeringen
worden met name verstaan: onderwaardering door bedrijven van het milieu,
een beperkte visie van het bedrijf op zijn
relatie met het milieu, een algemene en
vrijwel altijd in enige mate aanwezige
weerstand tegen veranderingen, de
mening van bedrijven dat het voldoen aan
vergunningsvoorschriften voldoende is en
tenslotte de beperkte bereidheid van
bedrijven in het eigen proces te willen
zoeken naar oplossingen.
Van de andere typen belemmeringen
zijn met name de organisatorische

TABEL I- Kostenaspecten enterugverdientijdenpermaatregel.
Onbekend

Kosten
neutraal

Kosten besparend
terugverdien tijd in jaren
<1
<2
<3

Kosten
verhogend

Totaal

Bedrijf
B&S
Campina Melkunie
Chromolux
DSM-resins
GVB
Heijchroom
Marvelo
Nestle
RET
Stork

2
0
0
0
0
0
1
0
0
0

2
0
0
0
1
4
4
2
3
3

1
7
4
2
0
0
0
2
0
0

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0
1
0

1
0
0
0
0
0
0
0
2
0

6
8
4
3
I
4
6
4
6
3

Totaal

3

19

16

2

2

3

45

Kosten per
maatregel

belemmeringen van belang. Ook de
samenwerking tussen bedrijven en
overheid is daar een onderdeel van.
De samenwerking kan bijvoorbeeld
gestalte krijgen door gezamenlijk
preventiedoelstellingen te formuleren en
die in vergunningen op te nemen,
gekoppeld aan duidelijke stappenplannen
en tijdstermijnen.
De Preventieve aanpak: de praktijk
Binnen het Prismaproject zijn bij een
aantal bedrijven onderzoeksprojecten
uitgevoerd. Hierbij werden een groot
aantal preventie-opties gegenereerd.
Het merendeel daarvan bleek direct
toepasbaar en een terugverdientijd
te hebben van minder dan 3 jaar.
(zie tabel I) [3].
Twee bedrijven die aan Prisma hebben
deelgenomen, gaven tijdens de workshop
een overzicht van hun ervaringen met het
Prismaproject.
J. Lern (DSM Resins, hoofd milieu en
veiligheid) gaf aan dat met name de
duidelijke systematiek van de preventieve
aanpak, met de mogelijkheid van
koppeling aan het bij het bedrijf bestaande
veiligheidsbeleid argumenten waren om
de eigen milieu-activiteiten verder uit te
breiden met behulp van Prisma.
Als mogelijke 'voetangels' werden
genoemd:
- de aanwezige mentaliteit, die soms
moet worden veranderd;
- de aanwezige technologie;
- de mogelijkheden van het bedrijf
(technisch, financieel);
- de eisen van overheden.
Met name dat laatste punt levert volgens
de heer Lem onzekerheden op. Een goed
en regelmatig overleg met de vergunningverlenende instanties is noodzakelijk.
Onder meer om de afhankelijkheid van
(de grillen van) de overheid te
minimaliseren streeft DSM Resins naar
een nul-emissie.
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Om dit te realiseren wordt de preventiesystematiek voortgezet en uitgebreid tot
de hele produktielokatie. Inmiddels is
voor een bepaalde stroom reeds een
reductie van circa 50% bereikt. Ook de
hoeveelheid vast afval is door preventieve
maatregelen met ruim 50% afgenomen,
waardoor een nettobesparing optreedt.
Tijdens het preventieproject bleken voor
DSM niet de technische, maar de
organisatorische en mentaliteitsaspecten
de belangrijkste obstakels naar succes.
Bij een preventieve aanpak zijn uiteraard
investeringen soms noodzakelijk.
Ook investeringen die in financiële termen
niet of weinig rendabel zijn, worden nu
binnen dit streven naar een nul-emissie
acceptabel geacht.
Ook R. de Groot (Heijchroom, eigenaar/
directeur) wees op de onduidelijkheid
over de eisen waaraan een lozing moet
voldoen. Daarom streeft ook hij in zijn
galvanisch bedrijf naar een nul-emissie.
Mede dankzij het Prismaproject is thans
reeds een reductie van het afvalwaterdebiet gerealiseerd van circa 80% en de
vracht aan zware metalen is met 90%
afgenomen.
De problemen die het bedrijf ondervindt
om tot meer preventieve maatregelen te
komen zijn vooral van technische aard.
De werkwijze bij een loonbedrijf vraagt
immers om andere maatregelen dan bij
bedrijven met één constante produktie.
Toegang tot de kennis over mogelijke
maatregelen blijkt daarbij een probleem.
Onder andere de waterkwaliteitsbeheerder zou hierin een helpende hand
kunnen en moeten bieden.
Relatie vergunningverlening/preventie
De hoofdtaak van de waterkwaliteitsbeheerder blijft het reguleren van de
emissies. Hiertoe wordt het vergunningeninstrument toegepast. De relatie van de
preventieve aanpak met de vergunningverlening werd door V. Bakker (RIZA,
hoofd advisering procesindustrie)
behandeld.
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De WVO-vergunningverlener zou volgens
de heer Bakker reeds in het stadium van
de planvorming door het bedrijf
betrokken moeten worden, om dan al de
preventieve mogelijkheden in beeld te
helpen brengen.
De WVO-vergunning als 'oprichtingsvergunning' is reeds een belangrijke stap
naar een meer preventiegerichte aanpak.
De preventieve aanpak voorziet in een
planning en organisatiefase, gevolgd door
het vaststellen van mogelijke maatregelen,
de haalbaarheid en de implementatie van
de maatregelen. Een zelfde soort
opsplitsing is in principe ook terug te
vinden in de uitwerking van de saneringsverplichting die in WVO-vergunningen is
opgenomen.
In de verplichting zelf zit reeds een
planning (zoveel procent reductie van
stof/stroom x op tijdstip y). Het bedrijf zal
daartoe inventariseren welke de bronnen
zijn van de bewuste emissie, en de
mogelijke oplossingen moeten vaststellen
(haalbaarheid).
De beheerders zouden in een saneringsplan meer en expliciete aandacht kunnen
vragen voor preventieve maatregelen.
Ook werd duidelijk gemaakt dat de
Preventieve aanpak en het opzetten van
een Milieuzorgsysteem door het bedrijf
goed bij elkaar aansluiten, zodat de extra
inspanning die van een bedrijf wordt
gevraagd, beperkt blijft.
Door het Zuiveringschap Hollandse
Eilanden en Waarden is met betrekking
tot preventie een vorm van samenwerking
opgezet met bedrijven uit de galvanische
sector, aldus A. Luttikhuis (ZHEW).
Het betreft hier een project dat tot doel
heeft per individueel bedrijf de mogelijkheden van afvalpreventie en invoering van
schone technologie te onderzoeken.
Eén en ander vindt plaats in samenwerking met InnovatieCentra in
Zuid-Holland.
De respons van de bedrijven is beperkt
door de volgende redenen:
- het reeds voldoen aan vergunningsvoorschriften;
- bang voor verdergaande voorschriften,
die op basis van het project haalbaar
zouden zijn;
- beperkte menskracht;
- twijfel over het resultaat van het project.
In het overleg met de bedrijven heeft het
ZHEW de nodige aandacht besteed aan
de eventuele consequenties van het
onderzoek voor de bestaande vergunningenpraktijk en de lozingsvoorschriften. Verwacht wordt dat een

preventieplan door de deelnemende
bedrijven kan worden opgesteld.
Inpassing van dit programma in de
vergunningen is nog een punt van
onderzoek.
De relatie tussen stimulering van
preventie en vergunningen is ook aan de
orde in het onderzoeksproject PRECARI
(PReventie CAses Rlza). Precari richt zich
op de grotere, bijvoorkeur chemische
bedrijven. Binnen Precari wordt samen
met bedrijven vastgesteld welke
(on)mogelijkheden binnen bedrijven
aanwezig zijn om tot preventieve emissiebeperkende maatregelen te komen.
Hierbij worden met name mogelijke
knelpunten op het gebied van technologie,
economie en kennisoverdracht vastgesteld, alsmede de knelpunten ten
aanzien van de bestuurlijke en mogelijke
juridische aspecten. Tevens wordt
onderzocht hoe knelpunten kunnen
worden weggenomen.
Cases
Tijdens de workshop werden de deelnemers geconfronteerd met twee cases:
bedrijfssituaties die, volgens de toelichting
van H. Hofman (EUR), met behulp van
de Prisma-invulformulieren geanalyseerd
moesten worden.
De bedoeling hiervan was een indruk te
krijgen van de problemen waarmee een
bedrijf dat op deze wijze te werk gaat,
wordt geconfronteerd. Deze problemen
zijn bijvoorbeeld het verschil in
benadering door de diverse deelnemers
(onder andere detaillistisch versus
hoofdlijnen), het ontbreken van
voldoende gegevens, de (onmogelijkheden om de kosten van de emissies vast
te stellen, enzovoort.
Heel belangrijk is dat tevens bleek dat,
doordat men al analyserend een goed
beeld krijgt van de oorzaken van de
emissies, de suggesties voor verbeteringen
al tijdens deze inventarisatiefase beginnen
op te borrelen. Deze spontane opborreling
is nu juist het effect dat door middel van
de Prismamethodiek, met name door het
invullen van de werkbladen wordt
opgeroepen en gestimuleerd en dat tot
zulke goede resultaten heeft geleid.
De belangrijkste reactie van de deelnemers op de cases was een verzuchting
dat voor een dergelijke werkwijze door de
waterkwaliteitsbeheerders geen tijd
beschikbaar is binnen vergunningsprocedures.
Uit deze reactie bleek dat de bedoeling
van de oefeningen helaas niet duidelijk
was overgekomen. De inventarisatiefase
dient immers door de WVO-vergunning-

plichtige te worden uitgevoerd. Dit kan
plaats vinden in het kader van een
vergunningsaanvraag of in het kader van
het opstellen van een saneringsplan, zoals
V. Bakker had betoogd.
Vanuit de eigen ervaring met de cases en
het invullen van de werkbladen tijdens de
workshop kan de vergunningverlener wel
de nodige sturing en stimulansen geven
aan dit proces.
Discussie
Tijdens de discussies naar aanleiding van
dit punt bleek dat thans door de diverse
waterkwaliteitsbeheerders erg veel waarde
wordt gehecht aan het verlenen van
zoveel mogelijk vergunningen. Het sturen
van bedrijven in de richting van een meer
preventieve aanpak zou, gezien het tijdsbeslag hiermee strijdig zijn.
Ook in de afsluitende discussie, die
gevoerd werd aan de hand van stellingen
bleef de inpassing van preventie in het
vergunningeninstrument een belangrijk
punt.
Met name bij vergunningsaanvragen zien
de vergunningverleners door het eerder
genoemde tijdsbeslag weinig of geen
mogelijkheden. Het doel blijft, zoals
eerder gesignaleerd, het verlenen van
zoveel mogelijk vergunningen. In dit
verband werd opgemerkt dat het nuttig
zou zijn, wanneer ook de leidinggevenden
en bestuurders die de doelen formuleren
meer kennis zouden nemen van de
'Preventieve aanpak'.
Het laten opnemen van preventieve
maatregelen in saneringsplannen is
volgens de deelnemers zeker mogelijk en
noodzakelijk.
De stelling, dat saneringsplannen waarin
niet expliciet aandacht is besteed aan
echte preventieve maatregelen niet
moeten worden goedgekeurd, werd vrij
algemeen onderschreven.
Hierbij werd wel opgemerkt dat kleine
bedrijven hierbij problemen kunnen
krijgen, door gebrek aan kennis en
capaciteit. Dergelijke bedrijven kunnen
veelal een beroep doen op de brancheorganisatie. De deelnemers waren van
mening dat de CUWVO hier ook een rol
in dient te spelen en dat in CUWVOrapportages en -aanbevelingen de
mogelijke preventieve maatregelen meer
aandacht dienen te krijgen.
Evaluatie
Uit de ingevulde evaluatieformulieren
bleek dat de workshop in het algemeen als
zinvol is ervaren.
Uit de reacties in 'de wandelgangen' was
duidelijk dat men in eerste instantie sterk
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het idee had dat Preventie slechts een
nieuwe kreet is voor hetgeen allang als
'common practice' kan worden bestempeld. Bij elk contact van waterbeheerders met bedrijven wordt immers
altijd eerst gevraagd naar bronmaatregelen.
Tijdens het verloop van de workshop
groeide echter het inzicht dat toepassing
van een systematische preventie-aanpak
een goede mogelijkheid is om meer en
betere maatregelen boven tafel te krijgen.
Om dit te realiseren door bedrijven de
methodiek aan te bieden en te vragen aan
de hand hiervan tot saneringsvoorstellen
te komen, bleek, rekening houdend met
de eerdergenoemde aandachtspunten,
velen aan te spreken.
Vervolg
De workshop werd afgesloten met het
verzoek aan de deelnemers om in de
eigen praktijk (eigen organisatie en vooral
bij bedrijven die vergunningen aanvragen)
eens te zien waar mogelijkheden en
onmogelijkheden aanwezig zijn om
preventie meer aandacht te (laten) geven,
gebruikmakend van de verschillende
stappen van de Prismamethodiek.
In april 1992 zullen de resultaten hiervan
in een vervolgbijeenkomst worden
geëvalueerd.
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NO-DIG Technoshow 1992
De Netherlands Society for Trenchless
Technologie organiseert in samenwerking
met KIvI en NIRIA een congres bij de
No-Dig Technoshow 1992. De No-Dig
Technoshow vindt plaats op 12,13 en
14 mei 1992 in Ahoy in Rotterdam.
Tijdens het congres wordt aandacht
besteed aan 'Boortechnieken in theorie en
praktijk' en 'Research en beleid in
beweging'.
Nadere inlichtingen: NIRIA-congresbureau, A. L. Ritsema, Postbus 84220,
2508 AE Den Haag,
telefoon 070-3522141.

Studiedag Milieubiotechnologie
De studiegroep Milieubiotechnologie van
de Nederlandse Biotechnologische
Vereniging organiseert een studiedag over
'Compostering en vergisting van
organische afvalstoffen'. De bijeenkomst
vindt plaats op 20 mei 1992 bij het RIVM
te Bilthoven. Het doel van deze dag is
informatie uit te wisselen over de microbiologische en proceskundige aspecten
van aërobe en anaërobe compostering van
afvalstoffen. De relaties tussen grondstof,
procesvoering en kwaliteit van het
produkt zullen aan de orde komen.
Kosten vijftien gulden. Informatie en

opgave bij mevrouw J. Sijtsema,
Biochemisch Laboratorium,
RU Groningen, Nijenborgh 4,
9747 AG Groningen.
Telefoon 050-634209.

Haus der Technik organiseert
seminar
Haus der Technik e.v. organiseert een
seminar over het thema 'Bio-technological
waste water treatment'. Het seminar wordt
gehouden op 9 en 10 april 1992 in het
MECC te Maastricht.
Nadere inlichtingen: Haus der Technik,
Postbus 3105, 6202 NC Maastricht,
telefoon 043-21 3681 / 2 1 6881.

Onderzoek terugslagkleppen
De Sector Industriële Technologie van het
waterloopkundig laboratorium !WL start
een programma voor onderzoek naar het
dynamisch gedrag van terugslagkleppen.
Aansluitend op de uitgebreide kennis
verkregen via experimenteel onderzoek
van vele typen ongedempte terugslagkleppen is het huidige programma erop
gericht de leemte in de kennis van het
gedrag van gedempte kleppen aan te
vullen. Verschillende kleptypen zullen
worden getest en de resultaten zullen
samen met al bestaande kennis van
ongedempte kleppen worden gebundeld
in gegevensbestanden en zogenoemde
dynamische karakteristieken, te gebruiken
in klepselectieprocedures en computersimulaties van hydrodynamische
verschijnselen in pompleidingsystemen.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen in het
onderzoek participeren. Participerende

klepfabrikanten kunnen hun produkten in
het kader van het onderzoek tegen
gereduceerde tarieven laten testen.
De participanten bepalen mede de inhoud
van het onderzoek en krijgen naast de
testresultaten een gebruikersvriendelijk
computerprogramma voor de berekening
van waterslag en het gedrag van terugslagkleppen.
In het binnenkort van start gaande project
participeren Electricité de France (Fr.),
KEMA (Ned.) en de kleppenfabrikanten
R. Goodwin International Ltd. (UK),
Mokveld Valves (Ned.) en SOCLA (Fr.).
Onderhandelingen met andere bedrijven
zijn in een gevorderd stadium. Deelname
door derden is nog mogelijk.
Nadere inlichtingen: waterloopkundig
laboratorium IWL, ir. A. Quist,
postbus 177,2600 MH Delft, telefoon
015-56 9353.

