NVA-symposium 'Zuiveringsslib, een probleem van deeerste orde?'

Zuiveringsslib en de paradox van het milieubeleid

Een milieubeleid dat zich niet richt op
aanpak van de problemen bij de bron leidt
niet tot oplossingen maar tot verschuivingen. Een dergelijk milieubeleid laat
zich vergelijken met een ondernemer die
weet dat hij eigenlijk failliet is, maar die
door wat te schuiven met verschillende
bankrekeningen het fatale moment nog
even kan uitstellen.
Zowel voor de ondernemer als voor het
milieubeleid geldt, dat er problemen
ontstaan als de balansen niet meer
kloppen. Een voorbeeld van zo'n
verstoorde balans vormt het zuiveringsslib
van rioolwaterzuiveringsinrichtingen.
Waterbeheer
De waterkwaliteitsbeheerders hebben als
taak te zorgen dat het oppervlaktewater in
Nederland niet te zwaar wordt belast met
vervuilende stoffen. Daartoe bedrijven zij
zuiveringsinrichtingen, die het afval- en
rioolwater scheiden in een schone waterstroom, het effluent, en een residu, het
zuiveringsslib. Dat slib bevatte vroeger in
hoofdzaak nutriënten en mineralen die
elders goede diensten konden bewijzen:
als meststof, voor bodemverbetering,
zwarte grond, etc. Het slib vond dan ook
een goede afzet in de land- en tuinbouw.
Maar de samenstelling van het afvalwater
is vooral door de toegenomen industriële
activiteit de afgelopen jaren veranderd.
Ook het ontvangende water en de landbouwgronden zijn door met name de
intensivering van de landbouw veel
zwaarder belast met o.a. nutriënten en
restanten van bestrijdingsmiddelen.
Paradox
Dat leidde tot een aangescherpte normering die voor de waterkwaliteitsbeheerders
- milieubedrijven bij uitstek - een paradox
oplevert. De eisen die worden gesteld aan
het te lozen effluent zijn strenger
geworden. De strengere eisen die aan het
in de landbouw af te zetten slib worden
gesteld, maken die afzet in de toekomst
vrijwel onmogelijk. Als er al mogelijkheden zijn het slib ergens te storten, dan
moet het aan hoge eisen voldoen voor wat
betreft samenstelling, consistentie en
droge-stofgehalte. Verbranden mag niet
leiden tot vervuiling van de lucht, terwijl
het gevaar bestaat van dioxinevorming.
De waterbeheerders, die op basis van
NMP+, de 3e Nota Waterhuishouding,
RAP en NAP hun uiterste best doen het
oppervlaktewater te ontlasten, vormen
zodoende een ernstige bedreiging voor de
andere milieucompartimenten bodem en
lucht.
Het slibbeleid voor de korte en lange
termijn en de technische uitwerking

daarvan in verschillende regio's, vormde
het onderwerp van het symposium
'Zuiveringsslib, een probleem van de
eerste orde?', dat NVA-programmagroep
3 in samenwerking met de NVA-Slibcommissie op 8 november jl. hield in het
RAI-Congrescentrum in Amsterdam.
Rijksbeleid
Het Besluit Kwaliteit en Gebruik Overige
Organische Meststoffen, de AMvB in het
kader van de Wet Bodembescherming die
de wettelijke opvolger is van de Unierichtlijn, komt er niet per 1januari 1991,
maar op z'n vroegst in het tweede
kwartaal van dat jaar. Het gaat parallel
lopen met de wijziging van het Besluit
Dierlijke Meststoffen en wordt pas eind
1991 effectief. Dat geeft de waterbeheerders iets meer tijd om er op in te
spelen. Dat zei dr.
J. H. Dewaide (directie
drinkwater, water,
bodem van het
ministerie van
VROM) in de
openingsvoordracht.
Hij besprak de inhoud
van het bewuste
besluit en de consequenties ervan voor de
waterbeheerders en sloot af met de
volgende conclusies:
- De te verwijderen hoeveelheden
zuiveringsslib zullen in het komende
decennium stijgen.
- De nuttige toepassing zal door de
verscherping van de milieuhygiënische
randvoorwaarden waarschijnlijk sterk
teruglopen.
Zuiveringsslib en milieu.
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- Door de begrensde stortcapaciteit zal
zuiveringsslib op termijn pas kunnen
worden gestort na een aanmerkelijke
volumereductie.
- Om dit te bereiken dient voor de
middellange en lange termijn de noodzakelijke verwerkingscapaciteit te worden
gerealiseerd.
- De initiatiefnemers, in casu de waterkwaliteitsbeheerders, zullen dit in nauw
samenspel met de provincies en
gemeenten moeten verwezenlijken, door
gebruik te maken van de wettelijke
procedures als hulpmiddel.
Over de op dit moment beschikbare stortcapaciteit zei Dewaide, dat die in alle
provincies toereikend is, behalve
misschien in de provincie Friesland. Dat is
gebleken uit een inventarisatie uitgevoerd
door Haskoning. Dewaide erkende, dat er
veel nieuwe zaken op de waterkwaliteitsbeheerders afkomen, maar zei ook dat ze
wel voor hetere vuren hadden gestaan.
Slibproducenten
'Dat mag zo zijn,' aldus ir. H. A. Meijer
(Zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en
Waarden), 'maar dat
was wel in het begin
van de jaren zeventig
en toen lagen de zaken
allemaal wel iets
eenvoudiger.' Meijer
sprak als voorzitter
van de Werkgroep Zuiveringsslib van de
Unie van Waterschappen en benadrukte,
dat de problemen met de slibverwerking
in ons land vooral te wijten zijn aan de
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veel scherpere normstelling in Nederland
ten opzichte van diverse buitenlanden en
de EG. 'De invoering van de nu geformuleerde eisen zou hergebruik op termijn
onmogelijk maken, wat zou leiden tot een
extra aanslag op de schaars voorhanden
zijnde stortcapaciteit, het geforceerd
invoeren van nog niet uitontwikkelde
verwerkingstechnieken en het wegnemen
van de stimulans van saneren aan de
bron,' aldus Meijer. Hij hield een vurig
pleidooi voor het openhouden van het
hergebruik-spoor door te kiezen voor
strenge maar haalbare grenswaarden,
vergelijkbaar met die van andere
Europese landen. 'Storten van compost of
thermisch gedroogd slib moet geen
structurele oplossing worden, omdat het
een verkeerd gebruik is van waardevolle
reststoffen, waarvoor bij een wat aangepaste regelgeving afzet valt te creëren.'
Meijer toonde zich voorstander van
vertraging in het definitieve beleid tot er
voldoende kennis van en ervaring met
verwerkingstechnieken en de daaraan
gekoppelde milieu-effecten is opgedaan.
Nuttige toepassing
Ook de volgende spreker,
dr. R. S. E. W. Eeuven (Stichting Natuur
en Milieu) pleitte voor
hergebruik van het
slib, maar dan moet
het
wel schoon zijn.
H -t l 'Hß •••;
Mogelijkheden
daartoe zag hij in de
'
preventie. 'Binnen het
••f- beleid voor de verfep.
'"Ç: wijdering van zuivefj
1
ringsslib wordt volstrekt onvoldoende
aandacht geschonken aan preventie en
hergebruik van afvalstromen. Door een
stringente regelgeving en vergunningen
voor lozingen op rioleringen, een krachtig
produktenbeleid, subsidies, lozingsheffingen op metalen en organische
gifstoffen en goede voorlichting kan de
kwaliteit van het slib aanzienlijk verbeteren en blijft hergebruik van schoon
slib een reële optie,' aldus Leuven. Hij
achtte de ontwerpnormen die door
Dewaide waren besproken veel te soepel:
'Er moet snel een verbod komen op het
gebruik van verontreinigd zuiveringsslib
in de landbouw en de toepassing ervan in
zwarte aarde.' Als tijdelijke oplossing heeft
gecontroleerde opslag van verontreinigd
slib zijn voorkeur, mits de stortplaatsen
voldoen aan de IBC-criteria en het
ruimtebeslag zoveel mogelijk wordt
beperkt.
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Leuven plaatste wat kanttekeningen naast
de opmerking van Dewaide dat in alle
provincies (behalve misschien Friesland)
voldoende stortcapaciteit aanwezig is.

Forumdiscus,

dibbeleid.

Blijkens een brief van de minister van
VROM twijfelt ook die daaraan. Ook de
vertraging in het van kracht worden van
het Besluit Overige Meststoffen betreurde
Leuven. 'Iedere dag uitstel betekent dat er
ca. 700 kg zware metalen extra ongecontroleerd in het milieu terechtkomt. Het is
toch van de gekke: eerst haal je het uit het
water en dan verspreid je het weer,' aldus
Leuven. De provincies lopen volgens hem
veel te traag met hun plannen voor de
aanpak van het slib. 'Ze hebben allemaal
de preventie hoog in het vaandel staan,
maar daadwerkelijke invulling daarvan
ontbreekt nagenoeg geheel.' De spreker
waarschuwde er nog voor dat de realisering van een grote verwerkingscapaciteit
van het slib een toekomstige preventieve
aanpak kan frustreren.
Beleid in discussie
'Er is een hoger aggregatieniveau nodig
om met elkaar verder te komen,' constateerde Koster (Witteveen+Bos) in de
discussie. 'En wat zijn eigenlijk de veiligheidscoëfficiënten?' Koster pleitte voor
een herbezinning op de normering en
wees erop, dat al te scherpe normering
technologische vernieuwing onmogelijk
maakt. 'Valt niet te overwegen een Raad
voor Bijzondere Normering in te stellen
die dergelijke zaken beoordeelt?' zo vroeg
Koster zich af. Meijer bevestigde het
belang van een overlegforum van alle
overheden en alle betrokkenen, maar
wees erop dat niet iedereen hetzelfde
denkt over veiligheidscoëfficiënten:
'Leuven vindt bijvoorbeeld dat de bodem
zelf schoon moet worden. Dat komt erop
neer, dat de belasting van de bodem 0
zou moeten zijn; anders is het vies.'

'Ja,' zei Leuven, 'het uitgangspunt is wel
dat de bodem in beginsel schoon moet
zijn. Dat is ook het uitgangspunt van de
Wet Bodembescherming, die de multifunctionaliteit van de bodem voor de
toekomst gewaarborgd wil zien. Meijer
ziet het probleem teveel vanuit het slib.
Maar Natuur en Milieu vindt dat er geen
ontwijkmogelijkheden moeten zijn op de
weg naar een duurzaam milieu.' Dewaide
constateerde, dat de overheid met de
voorgestelde normering een middenpositie inneemt tussen de slibproducenten
en Natuur en Milieu. 'Maar dat hoeft niet
automatisch te betekenen dat we goed
zitten,' aldus Dewaide. Ook de overheid
werkt toe naar duurzaamheid, waarbij
voor de normering is afgegaan op de visie
van de Technische Commissie Bodembescherming.
De Boer (prov. Friesland) struikelde over
de door Dewaide genoemde noodzaak
van verplichte bodembemonstering
vooraf. 'Zo'n monstername en analyse
neemt weken in beslag, en daar wacht een
boer natuurlijk niet op. Die monstername
betekent het absolute einde van de afzet
van slib in de landbouw.' Dewaide
erkende, dat er bij de landbouw terughoudendheid zal zijn, maar niettemin is
die bodembemonstering een noodzakelijke eerste stap. Voor het landelijk
beleid heeft de overheid zich overigens
niet laten leiden door specifieke
problemen per regio, maar daarvoor
moeten natuurlijk wel oplossingen
gevonden worden, aldus Dewaide.
Ten Wolde (Stork, sinds kort) pleitte
ervoor het probleem breder te bezien en
ook de energie-optimalisatie erbij te
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betrekken. 'Zorg voor een goede
monodeponie; over een paar jaar zijn we
er misschien heel blij mee, en houd ook
de mestoptie open.'
Dewaide achtte het uitstekend het
energie-optimum in de gaten te houden
maar de mestoptie leek hem op korte
termijn onzin: 'We stikken er al in!'
Ponsen (Witteveen+Bos) opperde de
mogelijkheid het subprobleem en de
waterbodemproblematiek geïntegreerd
aan te pakken. Op zichzelf achtten
Dewaide en Leuven zo'n aanpak niet
ondenkbaar, maar er is een schaalverschil.
Bovendien liggen waterbodems onder
water, en daar kunnen ze in sommige
gevallen voorlopig maar beter blijven,
aldus Dewaide. Leuven wees er nog op,
dat er ook per waterbodemlokatie nogal
grote kwaliteitsverschillen zijn.
Dewaide wees tenslotte nog op een gevaar
van geïntegreerde aanpak van problemen:
het alibigedrag, 'we willen wel maar we
moeten wachten op de partner'.
Slibontwatering
Door de ontstane vraag naar meer
geavanceerde ontwateringstechnieken
zijn ontwikkelingen op dit gebied snel
op gang gekomen. Daarover sprak
ir. H. F. Van der Roest
(DHV) die aan de
hand van de resultaten
van praktijkproeven
van met name decanteercentrifuges en
zeefbandpersen liet
zien dat er tegenwoordig beduidend
hogere droge-stofpercentages kunnen
worden bereikt dan tot voor kort haalbaar
werden geacht. Die aanpassingen worden
verder ontwikkeld, terwijl ook de ontwikkeling van zogenaamde na-ontwateringsapparatuur volop in gang is gezet,
aldus Van der Roest. Om deze nieuwe
technische mogelijkheden optimaal te
benutten moet bij het ontwerp van een
slibontwateringsinstallatie een integrale
benadering voorop staan. De behandeling
van afvalwater bestaat uit veel processtappen in zowel water- als sliblijn, die elk
op elkaar van invloed zijn. Daarbij is
slibontwatering één van de belanrijkste
stappen en over de mogelijkheden daarin
toonde de spreker zich optimistisch: 'de
verwachtingen zijn zeer hoog gespannen.'
In aansluiting aan de titel van het
symposium noemde Van der Roest 'de
slibverwerking een uitdagingvan de eerste
orde.
Slibdroging
In het concept-Provinciaal Slibplan van de

Zo'n 200 belangstellenden.

provincie Noord-Holland is gekozen voor
thermisch drogen van het zuiveringsslib
en storten van de restfractie. Op basis van
de mening van de waterkwaliteitsbeheerders die gestoeld is op financiële,
logistieke en bedrijfszekerheidsoverwegingen gaat de voorkeur uit naar
thermisch drogen op drie locaties,
namelijk Rl-Oost te Amsterdam, rwziBeverwijk en een installatie op een
particulier bedrijfsterrein in zuidelijk
Noord-Holland. Over de achtergronden
van deze keuze sprak ir. R. den Engelse
(Uitwaterende
Sluizen), als voorzitter
van de werkgroep
Gemeenschappelijke
Slibverwerking in de
provincies NoordHolland, Utrecht en
Flevoland. De overwegingen in de zg.
FUN-studie leiden tot verschillende
uitspraken over schaalgrootte en kosten,
maar geconcludeerd werd, dat 'slibverbranding altijd duurder is dan
slibdrogen (nog afgezien van de zeer
geavanceerde rookgasreiniging die
volgens de richtlijn van augustus 1989 bij
verbranding noodzakelijk is).' Den
Engelse wees nog op de beleids-MER die
de provincie tezelfder tijd heeft opgesteld:
'een dik pak papier, vergelijkbaar met de
Amsterdamse Uitkram. Er staan een
heleboel voorstellingen in waar je niet
heen wilt en een paar waar je wel naar toe
zou willen maar die zijn uitverkocht.'
Uiteindelijk resultaat van de studie is, dat
Noord-Holland en Flevoland gezamenlijk
gaan drogen, maar Utrecht heeft een
andere mogelijkheid gekozen.

Composteren
Over die andere mogelijkheid sprak
ir.J. Ebbenhorst (prov. Utrecht): het realiseren van een
composteringsinstallatie bij de
rwzi Amersfoort met
een capaciteit van
15.000 ton droge stof
per jaar, die begin
1992 in bedrijf moet
zijn. De installatie zal
bestaan uit 19 composteringscellen,
waarin in 4 weken tijd een volumereductie
van minimaal 60% moet zijn bereikt en
een droge-stofgehalte van ook minimaal
60%, uitgaande van zeefbandslib met een
droge-stofgehalte van gemiddeld zo'n
23%. Het slib wordt voor de compostering
gemengd met houtsnippers in een
verhouding hout/slib van 3/1. Veel
aandacht wordt besteed aan de behandeling van de afgassen. Om te kijken hoe
de compostering in zijn werk gaat is enige
tijd een proefinstallatie bedreven in
Veenendaal. In één composteringscel met
een volume van 2000 m ' werd 500 ton
ds/j behandeld. Dat bleek heel nuttig,
omdat er toch nogal wat zaken aanpassing
behoefden, aldus Ebbenhorst, die in een
reactie op de opmerkingen van Den
Engelse als voordeel van een VIER
noemde de noodzaak goed naar alle
factoren te kijken. 'Het dwingt je de
stofbalansen goed in de gaten te houden.'
Verbranding
In een samenwerkingsverband tussen
meerdere waterkwaliteitsbeheerders is de
slibverbranding een goede en betaalbare
verwerkingsmethode, waarbij met de
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nodige voorzorgsmaatregelen de milieueffecten aanvaardbaar blijven. Dat zei
ir.J. II. B. te Marvelde (Hollandse
Eilanden en
Waarden), die aangaf
dat in Zuid-Holland
de keuze voor
verbranding vooral is
ingegeven door ruimtegebrek voor storten.
Voor de situatie in
Zuid-Holland is
berekend, dat slibdroging qua kosten
vergelijkbaar is met verbranding. Maar op
de voorkeurslocatie van zowel de
provincie als de waterkwaliteitsbeheerders
(de GEVUDO te Dordrecht) is onvoldoende restenergie beschikbaar om
45.000 ton ds/j alleen te drogen. De keuze
voor verbranding was daarom niet zo
moeilijk, aldus Te Marvelde.
Dat betekent echter niet, dat overal in
Nederland slibverbranding een betere
oplossing zou zijn dan droging.
De lokale omstandigheden en vooral de
schaalgrootte vormen daarbij de
bepalende factoren.
Storten
J.J. van den Berg (Grontmij) sprak in de
slotvoordracht over het storten van het
restprodukt van de
slibbehandeling.
Om te kunnen storten
moet het slib steekvast
zijn en een droge-stofgehalte te hebben van
ongeveer 35%; het
moet bovendien gestabiliseerd zijn om
stankhinder te voorkomen. Maar wat is
eigenlijk precies steekvast? Dat staat
nergens omschreven, aldus Van den Berg.
De STORA heeft daarom een onderzoek
ingesteld naar de stortbaarheidscriteria
van zuiveringsslib met als doelstelling een
objectieve maatstaf voor de stortbaarheid
vast te stellen op basis van de consistentie,
afhankelijk van stortmethode en stortdoel.
Het eindrapport van de studie, die door
Grontmij werd gedaan, is juist gepubliceerd. Van den Berg ging nader in op de
verschillende factoren die bij het storten
van belang zijn, zoals consistentie en de
meting daarvan, de afschuifsterkte, het
uitlooggedrag en de verschillen tussen
diverse slibsoorten. Tenslotte wees hij op
de mogelijkheden voor hergebruik zoals
die door KIWA worden uitgezocht voor
drinkwaterslib.
Uitdaging
Na een korte discussie, waarin met name
de merites van de verschillende gepresen-
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TABEL I - Overzicht voorlopige systeemkeuzen en verwerkingstechnieken
(ontleend aan de voordracht van ir. H. A. Meijer)
Beheerder

Verbranden
slib

Verbranden
slib + huisv.

Drogen

Composteren

Vertech

Uitw. SI.
Riv.land
A- en G-land
A'dam
Rijnland
Delfland
Schieland
Holl. Eil.
Utrecht
Dommel
Aa
Maaskant
Regge en D.,
West Ov.
Oost. Geld.
Friesland
Groningen
Drenthe
West-Brabant
Veluwe
De omlijning in de kolommen geeft een systeemkeuze in samenwerkingsverband aan.
Van de hierboven aangegeven verwerkingssystemen is de verbrandingsinstallatie van Dommel,
Aa en Maaskant een definitieve keuze, er zijn nog wel problemen met een locatie. Voor Rijnland,
Delfland, Schieland en Hollandse Eilanden en Waarden loopt in NV-verband de vergunningsprocedure voor een verbrandingsinstallatie te Dordrecht. Veluwe heeft definitief gekozen voor
natte oxydatie van het slib door middel van het Vertech-systeem. In Noord-Holland is de
principebeslissing gevallen ten gunste van het drogen van slib, waarbij voor Amsterdam en
Amstel- en Gooiland één drooginstallatie wordt voorbereid. Uitwaterende Sluizen en Rijnland
zullen ieder een installatie realiseren. In Utrecht is gekozen voor composteren in een samenwerkingsverband met Fleverwaard.

teerde verwerkingstechnieken nader
werden beschouwd, concludeerde
dagvoorzitter ir.
H. A. A. M. Webers
(Witteveen+Bos,
NVA-3), dat het overheidsbeleid in het
tweede kwartaal van
het volgend jaar zijn
afronding vindt in het
Besluit Overige Meststoffen, waarin sprake is van een strenge
normering. Maar over problemen valt met
de rijksoverheid wel te praten, zo heeft
Webers van Dewaide begrepen.
Het strenge beleid maakt hergebruik in de
toekomst vrijwel onmogelijk, en dat valt te
betreuren omdat daarmee de goede eigenschappen van het slib verloren gaan.
Bovendien ontbreken ondanks andersluidende berichten veelal de stortmogelijkheden. Het einde van de ontwateringstechnieken is nog niet in zicht:

de ontwikkelingen gaan verder. In het
algemeen geldt, dat de milieu-effecten een
steeds belangrijker rol gaan spelen in de
keuze van de verwerking. Het is duidelijk,
dat het vraagteken achter de titel van het
symposium kan worden vervangen door
een uitroepteken. Maar tegelijkertijd kan
het woord 'probleem' worden vervangen
door 'uitdaging', aldus Webers.
GBV

