Effluentmonitoring; bewaking van bedrijfslozingen in het verschiet

Inleiding
In de periode 1975-1985 zijn in hei Rijnstroomgebied 175 ongevallen geregistreerd, waarbij vervuiling van het oppervlaktewater is opgetreden [1]. Daarnaast
registreerde men in 1986 en 1987 tezamen 2000 morsingen in de Nederlandse
binnenwateren [2].Hoewel de oorzaken
onvolledig bekend zijn, is uit de gegevens
af te leiden dat de scheepvaart en de
industrie de voornaamste bronnen zijn.
In het Rijn Actie Programma is als actiepunt het opstellen van een minimum-
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controleprogramma voor het toezicht op
lozers van afvalwater opgenomen. Binnen
de Internationale Rijn Commissie is
geconstateerd dat continue controle van
lozingen hiertoe een bijdrage kan leveren.
Op deze wijze kan een plotselinge stijging
van geloosde schadelijke stoffen zichtbaar
worden gemaakt, teneinde snel en doeltreffend maatregelen te kunnen nemen
om de kwaliteit van het oppervlaktewater
en het eventueel daaruit te bereiden
drinkwater te beschermen.
Daarom wordt het wenselijk geacht
instrumenten, waarmee deze controle kan

Samenvatting
Het gebeurt dikwijls dat door processtoringen of bedieningsfouten plotseling grote
hoeveelheden schadelijke stoffen via een lozingspunt in het oppervlaktewater
komen. Vrijwel maandelijks komen er grotere of kleinere golven van bestrijdingsmiddelen of zware metalen in bijvoorbeeld de Rijn terecht. Om bij dergelijke
calamiteiten snel in te kunnen grijpen is het, aldus de Internationele Rijn
Commissie, wenselijk continu het effluent te kunnen bewaken. Dit past in het
actiepunt B.3 van het Rijn Actie Programma, dat de ontwikkeling van een
minimum-controleprogramma voor bedrijfslozingen behelst.
Het blijkt evenwel niet in alle effluenten zinnig een 'effluentmonitor' te plaatsen.
Er moet wel enige kans op een onbedoelde gifpuls zijn. Daarnaast zijn er vaak
alternatieve, goedkopere, methoden om de effluentkwaliteit te bewaken.
Een globale beoordeling van de Nederlandse situatie brengt een aantal van
maximaal 120 lozers met wellicht ooit te plaatsen monitoren aan het licht.
Voor bepaalde groepen van stoffen zoals minerale olie zijn er reeds beproefde
instrumenten op de markt. Voor monitoren van een groot aantal stoffen zal echter
nog onderzoek moeten worden verricht teneinde tot adequate toepassing in
afvalwater te komen. Sommige systemen staan zelfs nog aan het begin van hun
ontwikkeling. Dit geldt met name de aantrekkelijke methode van biologische
monitoring.

plaatsvinden, zogenoemde 'effluentmonitoren', beschikbaar te maken.
Om vast te stellen in hoeverre de huidige
stand der techniek voorziet in systemen
waarmee het doel van het actiepunt kan
worden verwezenlijkt, heeft TEBODIN
Raadgevende Ingenieurs in opdracht van
de Dienst Binnenwateren onderzocht voor
welke soorten lozingen het zinvol is monitorsystemen te installeren en welke meetmethoden daarbij toepasbaar zijn. Tevens
is nagegaan voor welke werkwijzen
verdere ontwikkeling nodig is om in de
monitorbehoefte te kunnen voorzien [3].
Wanneer monitoren?
Om de monitorbehoefte te kunnen vaststellen is als uitgangspunt genomen, dat
het gaat om stoffen die bij een calamiteuze
lozing via het effluent als gevolg van een
processtoring of bedieningsfout kunnen
leiden tot ernstige schade aan het aquatisch milieu.
Tot deze stoffen behoren op de eerste
plaats de stoffen van Eijst I van de EC

Aß). I -Monitoringscenario.
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ofwel de Zwarte Eijst, onder te verdelen in
organohalogeenverbindingen, pesticiden,
polycyclische en monocyclische aromatische koolwaterstoffen. Deze stoffen
horen niet in het oppervlaktewater thuis;
elke lozing ervan moet dus worden voorkomen en zou moeten worden bewaakt.
Daarnaast zijn er veel voorkomende stoffen, waarvan een geringe lozing nog aanvaardbaar is, maar die bij een calamiteit de
waterkwaliteit toch ernstig kunnen bedreigen. Hiertoe behoren onder meer
zware metalen, bepaalde aromaten,
minerale olieprodukten en bepaalde
organische stikstofverbindingen.
Om praktische redenen zijn de metalen
kwik, cadmium en arseen, die eigenlijk
zwarte-lijststoffen zijn, bij de tweede
groep gevoegd. Stoffen die slechts schadelijk zijn vanwege hun hoge biologisch
zuurstofverbruik zijn niet meegenomen.
Een ander uitgangspunt is dat alléén
normale afvalwaterstromen, die rechtstreeks danwei via een eigen afvalwaterbehandelingsinstallatie op oppervlaktewater worden geloosd, als potentieel
monitorbehoeftig worden aangemerkt.
Dit betekent dat calamiteiten, waarbij
schadelijke stoffen op andere wijze in het
water kunnen geraken dan via het effluent
(bijvoorbeeld het bluswater bij Sandoz),
niet voor monitoring in aanmerking
komen. In het algemeen geldt bovendien
dat calamiteiten, die redelijkerwijze
anderszins eerder worden opgemerkt dan
door middel van effluentmonitoring, geen
monitor behoeven. Hetzelfde geldt voor
situaties, waarbij de schadelijke stof onder
geen enkele redelijk denkbare omstandigheid in contact met het effluent kan
komen, bijvoorbeeld door de aanwezig-
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heid van tankputten of andere opvangvoorzieningen.
essentieel is het niet tijdig kunnen
opmerken van relevante storingen, zoals
lekkages in proceskoelwatersystemen,
overvulling van tanks en het falen van een
afvalwatcrbehandelingsinstallatie.
De hoeveelheid van een stof van de
tweede groep, die in het oppervlaktewater
mag geraken voordat er sprake is van
ernstige schade, is afhankelijk van:
- de toxiciteit van die stof,
- de tijdsduur van de lozing en
- de eigenschappen van het ontvangende
oppervlaktewater.
Voor de toxiciteitsnorm is gekozen voor
de zogenoemde 'No Observed Effect
Concentration' (NOEC-waarde).
Ten aanzien van de tijdsduur is aangenomen dat bij een goed werkend monitorsysteem de gewraakte lozing binnen een
uur te verhelpen is. Dit is geïllustreerd in
afb. 1.Voorwaarde is dat de monitor
binnen 15 minuten een signaal afgeeft en
dat binnen 30 minuten daarna de storing
kan zijn opgeheven. Uiteraard vergt dit
behalve een monitorsysteem een goed
georganiseerde calamiteitenprocedure.
De belangrijkste eigenschap van het
ontvangende water is het stroomdebiet.
In tabel I is voor enkele stoffen en een
aantal wateren aangegeven, boven welke
hoeveelheden mogelijk geloosde stof
monitoring zinvol is.
Afzetgebied
Op grond van de bovenbeschreven criteria
blijken er in Nederland maximaal 120 bedrijven te zijn, die mogelijk in aanmerking
komen voor één of meer monitoren. De
helft hiervan ligt in het Rijnstroomgebied.
Een individueel onderzoek per bedrijf
moet uitmaken of monitoring bij dat
bedrijf daadwerkelijk zinvol is. Het is
immers zeer goed mogelijk, dat bij een
aantal bedrijven een monitorsysteem bij
nader inzien de bescherming van het
aquatisch milieu niet verbetert of dat een
calamiteuze lozing redelijkerwijze uitgesloten kan worden geacht. Typische
bedrijfssoorten die voor monitoring in
aanmerking komen zijn de chemische
industrie, tankopslagbedrijven, raffinaderijen, de metaalindustrie en afvalverwerkende bedrijven.
Monitoring is niet zinvol bij ertsverwerkende processen, zoals die van de
basismetaalindustrie, de titaandioxideindustrie en de fosfaatkunstmestindustrie,
en bij papierfabrieken. De lozingen van
ongewenste stoffen kunnen in deze
bedrijven weliswaar omvangrijk zijn, maar
door processtoringen en bedieningsfouten
zijn sterk verhoogde concentraties in het

TABEL I - Relatie tussen waterwegen en normhoeveclhcid (kg per uur).
Zware
metalen
Rijn, Waal, Nieuwe Waterweg
Oude Maas, Hollandsen Diep, Nieuwe Maas, Heneden Merwede
Lek, Nederrijn, Dordtsche Kil, IJsscl, Maas, Spui, Hems, Schelde
Noordzeekanaal, Hollandse IJssel, A'dam-Rijnkanaal
Zaan, Noordhollands Kanaal
Overige kanalen, vaarten, weteringen, en dergelijke

effluent onwaarschijnlijk. De geloosde
stofvrachten staan steeds in directe relatie
met de produktie.
Eigenschappen van monitorsystemen
Bij de keuze van een afvalwatermonitorsysteem is het zaak een eisenpakket te
formuleren, waaraan het systeem moet
voldoen. Daarbij spelen de volgende
eigenschappen een rol:
Selectiviteit
Een processtoring kan zich op diverse
wijzen in het afvalwater manifesteren: de
concentratie van één ongewenste stof kan
toenemen maar ook de verandering van
een fysische grootheid kan een aanwijzing
zijn. In het eerste geval geniet een selectieve monitor de voorkeur, die alleen
reageert op de te monitoren component.
In het tweede geval komen niet-selectieve
monitoren in aanmerking. Deze systemen
geven geen directe informatie over de
concentratie van schadelijke stoffen in de
lozing. Bij eenvoudige processen of in een
afvalwaterstroom uit één procesonderdeel
kunnen niet-selectieve monitoren zeer
bruikbaar zijn. Bij effluenten uit complexe
procesinstallaties kan het vinden van de
oorzaak kostbare tijd vergen.
Betrouwbaarheid
De alarmering door een monitorsysteem
kan ingrijpende gevolgen hebben. Binnen
en buiten het bedrijf zal men met verhoogde activiteit reageren. Intern moet
men de oorzaak opsporen en de storing
verhelpen. Extern zullen autoriteiten
maatregelen nemen om de gevolgen te
beperken, bijvoorbeeld door waarschuwingen uit te vaardigen en instanties
in te lichten (drinkwatervoorziening,
recreatie, visserij e.d.).
Bij vals alarm zal de verhoogde activiteit
nutteloos zijn en bovendien na een aantal
keren de respons frustreren. Anderzijds
kan het voorkomen dat het alarmsysteem
faalt, bijvoorbeeld doordat de signaalopnemer vervuild raakt.
Responstijd
De responstijd is de tijd tussen de concentratieverhoging het effluent en het uitgangssignaal van de monitor. Deze tijd
bepaalt in hoge mate de bruikbaarheid
van een effluentmonitor. Hoe korter deze
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tijd hoe beter. Als aanvaardbaar maximum
wordt 15 minuten aangehouden.
On-line en continu werkend
Het systeem moet zonder menselijke
handelingen, bij voorkeur in situ, een
continu signaal kunnen geven. Indien met
een bepaald tijdsinterval een monsteranalyse plaatsvindt, zal dit tijdsinterval
tezamen met de tijd tussen detectie in de
meetcel en uitgangssignaal niet meer
dan de redelijk geachte responstijd van
15 minuten mogen bedragen.
Gevoeligheid
Onder gevoeligheid wordt verstaan de
mate waarin de meetcel in staat is te
reageren op veranderingen in het effluent
als gevolg van storingen. In het geval de te
detecteren parameter onder normale omstandigheden in het afvalwater voorkomt,
is het van belang dat de meetcel een
verhoging waarneemt ten opzichte van het
normaal geachte achtergrondniveau en de
daarin voorkomende schommelingen. In
gevallen waarin de te detecteren stof
onder normale omstandigheden afwezig is
- bijvoorbeeld in koelwater - wordt de
gevoeligheid hoofdzakelijk bepaald door
de detectiegrens.
Ondcrlioudbehoeftc
Het onderhoud is te onderscheiden in
meettechnisch en preventief onderhoud.
Met meettechnisch onderhoud worden
bedoeld de werkzaamheden, die standaard op leveranciersvoorschrift geschieden, zoals calibreren, bijvullen reagentia,
reinigen van de signaalopnemer etc. Met
preventief onderhoud wordt bedoeld het
voorkomen van storingen in monsternameleidingen, filters, pompjes en meetcellen als gevolg van verstopping of
vervuiling. Bij monitoring in afvalwater
verdient vooral het preventief onderhoud
aandacht. De onderhoudbehoefte, zo blijkt
uit de praktijk, is een belangrijke
eigenschap.
Kosten
De investeringskosten kunnen oplopen
van enkele honderden guldens voor een
eenvoudig systeem (temperatuur, geleidbaarheid) tot f 150.000,- voor een geautomatiseerd systeem waarmee meerdere
stoffen afzonderlijk gemeten kunnen
worden. Daarbij komen de kosten voor
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aanvullende voorzieningen als bekabeling
(van en naar controle kamer), alarmering,
bescherming, onderhoud en chemicaliën.
Aanbod
Er is een grote diversiteit aan meetsystemen op de markt. TEBODIN heeft
geïnventariseerd welke monitorsystemen
beschikbaar zijn. De inzetbaarheid is
beoordeeld aan de hand van de genoemde
eigenschappen en de mate waarin meetsystemen reeds als effluentmonitoren
worden gebruikt. Hieruit is bepaald welke
monitorsystemen (verder) ontwikkeld
zouden moeten worden en welke bestaande systemen getoetst en eventueel aangepast moeten worden teneinde deze
geschikt te maken als effluentmonitor.
Een samengevat overzicht van monitorsystemen is weergegeven in tabel II.
Het aantal potentiële lozers is in deze
tabel aangegeven als maximum. Soms is
het mogelijk voor meerdere parameters
één monitor te plaatsen, waardoor het
werkelijke aantal beduidend lager komt te
liggen dan de som van alle afzonderlijke
maxima. Biologische monitoren bijvoorbeeld kunnen een grote diversiteit aan
stoffen detecteren, waarvoor anders
verscheidene fysisch-chemische monitorsystemen nodig zouden zijn. Bovendien
kunnen biomonitoren worden ingezet
voor het detecteren van (combinaties van)
stoffen, waarvoor (nog) geen geschikte
analysemethoden voorhanden zijn. Voorwaarde bij de keuze van een biologische
monitor in plaats van fysisch-chemische is

echter wel, dat de te detecteren stoffen
acuut giftig zijn en dat het opsporen van
de alarm veroorzakende stof niet te veel
tijd in beslag neemt. Hogere organismen,
zoals watervlooien en vissen, reageren
reeds op concentraties van enkele microgrammen per liter. Deze gevoeligheid kan
een voordeel zijn bij biomonitoren in
oppervlaktewater, relatief schone effluenten of koelwater. In sterk verontreinigd
afvalwater zullen deze organismen zich
zonder verdunning vaak niet kunnen
handhaven. Biomonitoren met microorganismen zijn daarentegen wel bruikbaar in afvalwater en worden reeds toegepast ter bewaking van het influent van
biologische zuiveringsinstallaties. Met dit
systeem is echter geen ervaring opgedaan
als toxiciteitsmeter ter bewaking van
lozing op oppervlaktewater.
In tabel II zijn geen monitoren opgenomen voor de detectie van conventionele
parameters als pH, temperatuur, geleidbaarheid en troebelheid, omdat de werking bekend wordt verondersteld en
omdat zij al volledig zijn ontwikkeld.
Deze monitoren zijn niet stofselectief.
Monitoring van deze parameters kan,
vooral in de directe nabijheid van een
procesonderdeel, indicatief zijn voor een
lozing van een ongewenste stof. Andere
niet genoemde monitoren zijn er voor
totaal organische koolstof (TOC) en
vluchtige stoffen.
Evaluatie van monitoren
Uit de inventariserende studie naar

effluentmonitoren blijkt dat voor de continue controle van lozingen in een deel van
de behoefte direct kan worden voorzien
met 'conventionele' apparaten zoals
geleidbaarheid- en troebelheidmeters.
Met deze met-selectieve instrumenten kan
evenwel niet meteen de voor een afwijking in het signaal verantwoordelijke stof
worden geïdentificeerd.
Biologische monitor-systemen behoren
ook tot dit type. Voordelen van deze
monitoren zijn dat zij:
a. op een zeer breed spectrum van
chemische verbindingen kunnen reageren;
b. gevoelig zijn voor de gezamenlijke
aanwezigheid van een serie stoffen in zeer
lage concentraties.
Om deze systemen toepasbaar te maken
voor on-line monitoring van afvalwater zal
ontwikkelingsonderzoek nodig zijn.
Selectieve monitorsystemen hebben voor
een belangrijk deel het ontwikkelingstraject reeds doorlopen. Dit geldt in ieder
geval voor stofgroepen als vluchtige
organohalogeenverbindingen, zware
metalen, monocyclische aromatische koolwaterstoffen en organische stikstofverbindingen. Het vereist evenwel nog applicatieonderzoek om ook inzetbare monitorsystemen te verkrijgen. Dit betekent dat
een bestaand systeem geschikt moet worden gemaakt voor on-line monitoring van
afvalwater. Dergelijke onderzoeken zijn
voor olie reeds verricht, zodat monitoren
hiervoor reeds op de markt zijn.
• Slot oppagina 105

TABEL II - Overzicht van on-line monitorsystemen.

Parameter

Aantal
potentiële
lozers

Applieaties

F.rvaring

Noodzakelijk onderzoek

organohalogenen

<50

1. gasehromatografie
2. geleidbaarheid VOXverbrandingsprod.
3. polarografie

10-30
4

diverse EOX
VOX

labschaal
koelwater, proceswater

ontwikkelingsonderzoek
applicatie-onderzoek

?

diverse BOX

geen

ontwikkelingsonderzoek

zware metalen

<55

1. polarografie
2. titratie en spectrofotometrie
3. colorimetrie

2,5
4-10

As, Ni, Cr, Zn, Cd, Pb, Cu
Cd, Cr, Pb, Hg, Ni,

10-25

Zn, Ni, Cr

1. gasehromatografie

10-30

2. polarografie
3. UV-speclrofotometrie
1. IR-spectrofotometrie
2. UV-spectrofotometrie
3. fluorescentie
4. polarografie

monocyclische aromatische
koolwaterstoffen

minerale olie

organische N-verbindingen
acute toxiciteit
(biomonitoring)

< 80

< 50

< 25
<40

Meetprincipe

Respo
tijd
(min.)

oppervlaktewater
processtromen

applicatie-onderzoek
applicatie-onderzoek

proecsstromen

applicatie-onderzoek

diverse

labschaal

ontwikkelingsonderzoek

?
1

?
fenol, cresol

geen
afvalwater olie-industrie

ontwikkelingsonderzoek
applicatie-onderzoek

1-3
1
1
2

ruwe olie
ruwe olie
ruwe oüe
ruwe olie

bilge- en ballastwater
afvalwater olie-industrie
koelwater olie-industrie
geen

geen onderzoek
geen onderzoek
geen onderzoek
ontwikkelingsonderzoek

brandstoffen
brandstoffen
brandstoffen
brandstoffen

1. gasehromatografie
2. titratie, colorimetrie

10-30
4-10

aerylnitril
aniline, aminen

labschaal
in proecsstromen

ontwikkelingsonderzoek
applicatie-onderzoek

1. micro-organismen

3-4

H/A'

ontwikkelingsonderzoek

2. vissen

15

toxische stoffen

3. watervlooien
4. mosselen

10
5

toxische stoffen
toxische stoffen

influenten biologische
zuiveringsinst.
oppervlaktewater
drinkwaterbereiding
testfase oppervl.water
oppervlaktewater

(VOX — vluchtige organohalogenen; EOX = extraheerbare organohalogenen)

ontwikkelingsonderzoek
ontwikkelingsonderzoek
ontwikkelingsonderzoek
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aangetoond, ken gespreide bewoning is
ook gunstig ten aanzien van de kwantiteit
van de watervoorziening in de toekomst.
Een geconcentreerde bewoning betekent
immers ook een concentratie van waterpunten, waardoor de watervoerende lagen
sneller uitgeput raken. Wat dit laatste
aspect betreft doen de problemen zich nu
al voelen in de stedelijke centra.
Uit het voorgaande blijkt dat de koppeling
van watervoorziening met sanitatie,
milieuzorg en regionaal waterbeheer ook
in ontwikkelingslanden in toenemende
mate aandacht verdient.
ken uitvoeriger artikel over dit onderwerp van de hand van J. Groen,
J. B. Schuchmann en W. Geirnaert is
verschenen in The African Journal of
karth Sciences (Vol. 7, No. 718, p.p.
999-1009, 1988).

Waterpomp inhel I'olta Noiregebied

buiten de dorpen van de Marka, Samo en
Bobo te plaatsen. In twijfelgevallen
kunnen geofysische metingen worden toegepast om het verontreinigde grondwater
te detecteren. Het nut van de/e techniek
bleek uit de metingen die routinematig
werden uitgevoerd om de trefkans van
produktieve boringen te vergroten:
geofysische anomaliën kunnen namelijk
de aanwezigheid van waierhoudende
breukzones verraden. De routinemetingen
bleken echter ook te reageren op verontreinigde grondwaterlichamen vanwege
de hoge geleidbaarheid, die samenhangt
met de hoge gehalten aan chloor en
nitraat.
De hierboven geschetste grondwaterverontreiniging is het resultaat van een
eeuwenlang proces en is nu nog van een
hanteerbare omvang. Naar de mening van
de bevolking vormt de kwantiteit van het
water nog het grootste knelpunt. De vraag
is of in de toekomst het kwaliteitsprobleem niet op de voorgrond zal treden
gezien de snel groeiende bevolking.
Dat geldt met name voor de kleine
regionale centra, waar de bevolking nog
grotendeels afhankelijk is van ongezuiverd
water uit de putten en boringen.
Men kan concluderen dat de verspreide
dorpen van de Mossi, de Peul en de
Gourounsi ecologisch gezien een
harmonieuzer verband vormen met de
natuur. Dat geldt niet alleen voor de
kwaliteit van het grondwater, zoals hier is

Afvalwaterheffingen
met enkele guldens omhoog
De meeste afvalwaterheffingen van het
Rijk en de waterschappen gaan dit jaar
gemiddeld met een tot drie gulden
omhoog. Iets minder dan de helft van de
34 heffingen blijft ten opzichte van het
afgelopen jaar gelijk. Slechts twee heffingen, namelijk die van het Brabantse
waterschap De Aa en Tilburg, gaan
omlaag, respectievelijk met 1,92 gulden en
12 cent.
De afvalwaterheffingen lopen sterk uiteen.
De hoogste is die van het waterschap 'Het
Vrije van Sluis', namelijk 104 gulden per
vervuilingseenheid. Het Rijk brengt voor
de vervuiling van zout water slechts
26,50 gulden in rekening.
De sterkste prijsstijging is afkomstig van
Schouwen Duiveland, die de heffing dit
jaar verhoogde van 67 tot 79 gulden.
Het minst in prijs ging omhoog de heffing
van het (ïelderse Rivierenland, die per
vervuilingseenheid 4 cent meer in kas wil
hebben. De heffing bedroeg vorig jaar
79,20 gulden, nu 79,24.
De provincies Groningen en Zeeland zijn
het duurst met hun heffingen voor afvalwater. Gemiddeld zijn de heffingen hier
75 gulden. Met bijna 45 gulden is Drenthe
het goedkoopst. Noord- en Zuid-Holland
en Flevoland brengen gemiddeld
62 gulden in rekening. In de provincie
Utrecht komt men twee gulden en in
Gelderland vier gulden goedkoper uit.
De gemiddelde heffingen in Overijssel en
Friesland bedragen respectievelijk 59 en
56 gulden. In Noord-Brabant bedragen
deze gemiddeld 55 gulden. (ANP)

Effluent monitoring
• Slot van pagina 128
De selectieve monitor voor niet-vluchtige
organohalogeenverbindingen, met name
bestrijdingsmiddelen, staat nog in de
kinderschoenen. Waarschijnlijk kunnen in
afvalwaterstromen met deze componenten
ook biomonitoren goed dienst doen.
Vervolg op dit onderzoek
Het is duidelijk dat de continue bewaking
van lozingen thans nog slechts op beperkte schaal kan plaatsvinden. Met geringe
inspanning kan uitbreiding van het aantal
toepasbare monitoren worden verkregen.
Dit applicatie-onderzoek zal door bedrijven zelf voor hun specifieke afvalwater
uitgevoerd kunnen worden. Wellicht is
samenwerking met, dan wel mede-financiering door de overheid, mogelijk. Het
uitvoeren van ontwikkelingsonderzoek is
eerder een taak voor de overheid. Hierbij
gaat de aandacht sterk uit naar de ontwikkeling van biologische monitorsystemen.
Bij de beleidsontwikkeling zijn de volgende aspecten van belang:
a. de mogelijkheid tot het opnemen in de
WVO-vergunning van een eis tot het
installeren van monitorsystemen (in overleg met individuele bedrijven en afhankelijk van andere maatregelen ter voorkoming of detectie van storingen);
b. de mogelijke toepassing van monitoren
bij de handhaving van de vergunningvoorschriften door de overheid;
c. de mogelijke toepassing van monitoren
als onderdeel van interne milieuzorgsystemen bij bedrijven.
De discussie hierover vindt thans plaats in
de Internationale Rijn Commissie, bij
waterkwaliteitsbeheerders en in het
vergunningoverleg met individuele
bedrijven.
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