De verwijdering vanmicroverontreinigingen uitindustrieel afvalwater

Een reflectie op de begrippen best uitvoerbare en beste bestaande technieken
1. Inleiding
Voor het terugdringen van de oppervlaktewaterverontreiniging door microverontreinigingen wordt in het Indicatief
Meerjarenprogramma Water (1985-1989)
uitgegaan van de emissie-aanpak voor
zwarte-lijststoffen en overige relatief
schadelijke verontreinigingen [1].
Voor de zwarte-lijststoffen houdt deemissieaanpak in dat gestreefd dient te worden naar
beëindiging van de lozing op oppervlaktewateren. Sanering van de lozing van zwartelijststoffen dient dan ook te geschieden
met behulp van beste bestaande technieken
(bbt).

Samenvatting
Volgens het huidige waterkwaliteitsbeleid dient de sanering van lozingen van
schadelijke stoffen plaats te vinden door toepassing van best uitvoerbare en beste
bestaande technieken.
In de praktijk isgebleken dat de definities van beide begrippen, zoals verwoord in het
Indicatief Meerjarenprogramma Water (IMP) 1985-1989, ruimte laten voor interpretatieverschillen.
Op basisvanderesultaten vaneen haalbaarheidsstudie zijngenoemde begrippen nader
beschouwd. Geconcludeerd wordt ondermeerdateen verdere reductievan schadelijke
stoffen uit industrieel afvalwater tegenredelijke kosten mogelijk is.Perspectieven lijken
aanwezig om een concretere, verdere invulling te geven aan het beleid inzake de
reductie van de emissies van microverontreinigingen.
De ontwikkeling van nieuwe en de verbetering van bestaande zuiveringstechnieken zal
moeten plaatsvinden. Hierbij ishet van groot belang dat door de overheid de richting
van toekomstige lozingseisen duidelijk wordt gemaakt.
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Voor lozing van overige relatief schadelijke
verontreinigingen geldt dat lozing van deze
stoffen verminderd moet worden, waarbij
sanering dient plaats te vinden door
toepassing van best uitvoerbare technieken
(but).
Onder best uitvoerbare technieken worden
die technieken verstaan waarmee rekening
houdend met economische aspecten, dat wil
zeggen uit kostenoogpunt aanvaardbaar te
achten voor een normaal renderend bedrijf,
de grootste reductie van verontreiniging
wordt verkregen. Beste bestaande technieken
zijn die technieken, waarmee tegen hogere
kosten een nog grotere reductie van de
verontreiniging wordt verkregen en die in de
praktijk kunnen worden toegepast [1[.
In de praktijk isgebleken dat deze definities
ruimte laten voor interpretatieverschillen.
Dit wordt enerzijds ingegeven door de
gekozen wijze van het vaststellen van lozingseisen. Hierbij wordt rekening gehouden met
de specifieke lozingssituatie: omvangen aard
van de verontreinigingen, het ontvangend
oppervlaktewater enz.
Anderzijds speelt het tijdsaspect een rol.
Dit geldt onder meer voor het begrip
'aanvaardbaar'. Hiermee wordt het volgende
bedoeld. In het begin van de jaren zeventig
werd door veel bedrijven een verregaande
verwijdering van zuurstofbindende stoffen
uit afvalwater niet zonder meer aanvaardbaar
geacht. Het maatschappelijk draagvlak isop

dit punt inde loopvandejaren verbreed: ten
aanzien van de verwijdering van zuurstofbindende stoffen bestaat een algemene
concensus. Wat toen gold voor de zuurstofbindende stoffen, geldt nu voor de
microverontreinigingen.
Om meer inzicht te verkrijgen in de
mogelijkheden om debegrippen buten bbt te
operationaliseren isdoor Rijkswaterstaat,
Dienst Binnenwatcren/RIZA en het
Ministerie van VROM aan de vakafdeling
Milieutechnologie van de Orde van
Nederlandse Raadgevende Ingenieurs
(ONRI) verzocht een projectvoorstel in te
dienen.
De opdracht was het uitvoeren van een
haalbaarheidsstudie, waarmee diende te
worden nagegaan in hoeverre het mogelijk is
aan bepaalde zuiveringstechnieken of
combinaties daarvan, gericht op de
verwijdering van specifieke stoffen c.q.
gericht op de behandeling van specifieke
industriële afvalwaterstromen (deel- en
eindstromen), de predikaten buten bbt toete
kennen.
Bij de aanpak van de haalbaarheidsstudie
werd uitgegaan van twee invalshoeken:
—een bedrijfstakgerichte benadering;
—een Stoffengerichte benadering.
De bedrijfstakgerichte benadering werd
gekozen, omdat bij het beoordelen van
zuiveringstechniekenvoorhetafvalwater van
een bepaald bedrijf in feite alle

verontreinigingen in de totale afvalwaterstroom in de beschouwingen moeten worden
betrokken. Het komt vrijwel niet voor, dat
het afvalwater van een bepaald bedrijfis
verontreinigd met slechts één specifieke stof.
Er dient steeds rekening mee te worden
gehouden dat het afvalwater naast één of
meerdere specifieke microverontreinigingen
in zeer geringe concentraties ook andere
stoffen in aanzienlijk hogere concentraties
bevat. Dit heeft consequenties voorde keuze
van een zuiveringssysteem.
De Stoffengerichte benadering werd gekozen,
omdat werd onderkend, dat sommige
bedrijfstakken verre van uniform zijn.
Zo bestaat de chemische industrie uit
individuele bedrijven, diewat hun activiteiten
en de aard van hun afvalwater betreft, veelal
niet direct met elkaar in verband kunnen
worden gebracht. De bedrijfstaksgewijze
benadering kan hiervoor dus niet zonder
meer worden toegepast. Daarnaast is
gebleken, dat sommige stoffen veelvuldig in
een breed scala van industriële afvalwaterstromen worden aangetroffen en vaak ook
nog in min of meer vergelijkbare
concentratieniveau's. Het leek dus zinvol om
na te gaan of beperking van de emissies van
deze stoffen door middel van een uniforme
werkwijze kan plaatsvinden.
Voor de eerste invalshoek isde keuze
gevallen opde farmaceutische industrieen de
papier- en kartonindustrie. De tweede
invalshoek isonderzocht aan de hand van
18 gechloreerde koolwaterstoffen.
De haalbaarheidsstudie isuitgevoerd door
een team dat wassamengesteld uit
medewerkers van Adviesbureau BKH,
Koninklijk Ingenieurs-en Architectenbureau
Haskoning, Witteveen + Bos Raadgevend
Ingenieursbureau en DHV Raadgevend
Ingenieursbureau.
De resultaten van de haalbaarheidsstudies
zijn verwoord in vier deelrapporten: een
covernotitie, twee bedrijfstakrapporten en
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een Stoffenrapport. Alleen het rapport van
het deelonderzoek 'stoffen' isopenbaar [2].
De bedrijfstakrapporten worden omgewerkt
tot CUWVO-rapporten. De covernotitie zal
worden gebruikt alsbeleidsnotitie ten
behoeve van het Nationaal Milieubeleidsplan.
De haalbaarheidsstudie heeft geleid tot een
nadere gedachtenvorming omtrent de
begrippen hut en bbt. Aan de hand van de
resultaten van het deelonderzoek 'stoffen' zal
in het navolgende deze reflectie worden
weergegeven.
2. Selectie van stoffen
Bij de selectie van de stoffen voor het
deelonderzoek 'stoffen' isin eerste instantie
uitgegaan van de 129 stoffen die in
EG-verband zijn geselecteerd en in
aanmerking komen voor plaatsing op de
zwarte lijst. Op basis van de toxische
eigenschappen, het gebruik, het produktievolume en de lozingsvracht naar het
oppervlaktewater zijn vervolgens hieruit
18 chloorkoolwaterstoffen voorde haalbaarheidsstudie gekozen (tabel I).
De geselecteerde chloorkoolwaterstoffen
worden voornamelijk als bulkchemicaliën
geproduceerd en onder meer toegepast als
grondstof in de chemische industrie, oplosmiddel, ontvettingsvloeistof, maar ook als
conserveringsmiddel en landbouwchemicalie.
3. Selectie van zuiveringstechnieken
De selectie van geschikte zuiveringstechnieken heeft plaatsgevonden door
middel van een inventarisatie van in de
praktijk toegepaste technieken en inprincipe
toepasbaar geachte technieken. Hierbij is
uitgegaan van zuiveringstechnieken voor de
behandeling van industrieel afvalwater en
grondwater en voor de bereiding van
drinkwater.
Bij de keuze van nader in beschouwing te
nemen technieken zijn vier criteria
gehanteerd:
1. Praktijkervaring;
2. Praktische inpasbaarheid van de techniek
in een bedrijf;
3. Neveneffecten voor het milieu;
4. Zuiveringsrendement en haalbare
effluentconcentraties.
ad 1. Praktijkervaring
Met in beschouwing te nemen technieken
TABEL 1 - Geselecteerde stoffen.
dichloormethaan
trichloormethaan
tetrachloormethaan
1. l-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1.I.2-trichIoortrifluorethaan
chlooretheen
1. l-dichlooretheen
1.2-dichlooretheen
triehlooretheen

tetrachlooretheen
1,2-dichloorpropaan
1,3-dichloorpropanol
1,3-dichloorpropeen
2,3-dichloorpropeen
2.3,5-trichloortenol
2,4,6-triehloorfenol
pentachloorfenol

moet praktijkervaring zijn opgedaan. Er is
dus geen aandacht besteed aan werkwijzen
die nog in het laboraborium- of proefinstallatiestadium verkeren.
ad 2. Praktische inpasbaarheid
Uitgangspunt hierbij isdat een toe te passen
techniek moet kunnen worden ingepast in
een bedrijf zonder dat hiervoor al te
ingrijpende veranderingen in de bestaande
procesvoering nodig zijn. Dit betekent dat
alleen aandacht isbesteed aan toegevoegde
technologieën, waaronder overigens wel
deelstroombehandeling wordt begrepen.
ad 3. Neveneffecten voor het milieu
De toepassing van een zuiveringstechniek
mag niet leiden tot onaanvaardbare emissies
naar andere milieucompartimenten zoals
bodem en lucht.
ad 4. Zuiveringsrendement en haalbare
effluentconcentraties
Voor de geselecteerde zwarte-lijststoffen
geldt dat de emissie van deze stoffen in
principe beëindigd dient teworden. Derhalve
is in deze haalbaarheidsstudie gekozen voor
effluentconcentraties overeenkomend met
de detectiegrens.
Voor de geselecteerde stoffen liggen de
huidige detectiegrenzen in de orde van
0,001 mg/l.
Op basis van bovenstaande overwegingen
zijn uit de vijftien in aanmerking komende
technieken de volgende technieken
geselecteerd:
- voor vluchtige chloorkoolwaterstoffen:
luchtstrippen, stoomstrippen en actievekooladsorptie;
- voor chloorfenolen: actieve-kooladsorptie
en ozonoxydatie.
4. Uitgangspunten voor dimensionering
en kosten
Bij de uitvoering van de studie isvoor de
zuivering van afvalwater onderscheid
gemaakt tussen:
- de behandeling van één grote, verdunde
afvalwaterstroom (alsvoorbeeld vaneen eindstroombehandeling) (afvalwaterstroom A);
- de behandeling van een kleine geconcentreerde afvalwaterstroom (als voorbeeld
van een meer brongerichte deelstroombehandeling) (afvalwaterstroom B).
In beide gevallen isuitgegaan van de
aanwezigheid van één specifieke
verontreiniging in de deelstromen.

FABEL II - Overzicht influent- eneffluentgegex'ens.
Afvalwaterstroom

IS

Debiet
(m-Vh)
UK)
2
Influentconc.
(mg/l)
1
100
Effluentconc.
(mg/1) 0.1/0,01 '0,001 1/ 0,1/0,001
Benodigd rendement (%) 90/99/99,9 99/99.9/99,999

In tabel II iseen overzicht gegeven van
influent- en effluentgegevens van de twee
hypothetische afvalwaterstromen A en B.
Voor de behandeling van deze afvalwaterstromen zijn per techniek dimensioneringsgegevens en behandelingskosten vastgesteld.
De effluentconcentratie van 0,001 mg/l is,
zoals eerder gezegd, gekozen in verband met
het streven naar 'nullozing'. De effluentwaarden van 0,01 mg/l tot 1mg/l zijn
opgenomen teneinde de invloed van de
effluentconcentratie op de behandelingskosten na te gaan. Dit laatste isvan belang in
verband met de discussie over but en bbt,
waarbij het gaat om een permanente
afweging tussen economische en milieubelangen.
De behandelingskosten worden uitgedruktin
guldens per kilogram verwijderde stof en
worden derhalve berekend door de jaarlijkse
kosten voor de betreffende werkwijze te
delen door het aantal kilogrammen stof dat
per jaar wordt verwijderd.
De jaarlijkse kosten zijn opgebouwd uit
jaarlasten van investeringen en exploitatiekosten.
Voor de berekening van de investeringen is
uitgegaan van de kosten voor aanschaf van
installaties en appendages en engineering.
Er zijn geen kosten voor randapparatuur,
procesbesturing, aansluiting op nutsbedrijven en inpassing in de bestaande
infrastructuur opgenomen omdat deze
kosten van geval tot geval sterk kunnen
verschillen. Voor de berekening van de
jaarlasten van de investeringen is uitgegaan
vaneen afschrijvingstermijn van5 jaareneen
annuïteit van 2 5 % .
Voor de berekening vande exploitatiekosten
is uitgegaan van grondstoffengebruik,
energieverbruik en afvalstoffenverwerking.
Aangenomen werd dat de bedrijfsduur
8.760 uur per jaar bedraagt.
5. Resultaten
De behandelingskosten per kilogram
verwijderde verontreiniging zijn weergegeven in de tabellen III en IVen de
afbeeldingen 1en 2. De vermelde kosten
hebben betrekking op de verwijdering van
één specifieke chloorkoolwaterstof per afvalwaterstroom, inclusief de luchtbehandeling.
/ Eindstroombehandeling
(afvalwaterstroom A)
In tabel III en atb. 1zijn de behandelingskosten van afvalwaterstroom A weergegeven.
Voor de verwijdering van vluchtige
chloorkoolwaterstoffen (VOC1)isstoomstrippen niet verder behandeld aangezien
gebleken isdat de behandeling van verdunde
waterstromen met deze techniek economisch
niet aantrekkelijk is.
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Uit tabel III blijkt dat voor de verwijdering
van VOC1luchtstrippen met afgasbehandeling de meest geschikte techniek is.
Voorts komt naarvoren dat bijverhogingvan
het benodigde rendement van 90 naar 99%
de behandelingskosten sterker toenemen dan
bij toename van 99 naar 99,9% (zie afb. 1).
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat voor
de eerste rendementstoename een extra
stripkolom nodig is,terwijl in het tweede
geval alleen het luchtdebiet opgevoerd
behoeft te worden. De waterbehandelingskosten zoals vermeld in tabel III bedragen
40-70% vande totale kosten,afhankelijk van
de te verwijderen component. De kosten voor
behandeling van lucht bedragen dus 30-60%.
Voor de zuivering van chloorfcnolhoudend
afvalwater blijkt ozonoxydatie aanzienlijk
goedkoper te zijn dan actieve-kooladsorptie.
Met ozonoxydatie kan tegen een relatief
geringe kostenverhoging een hoger
verwijderingsrendement worden verkregen.

kosten ( f l / j r )

kosten (tl/kg)
x
°
*
•
-

500

400

trichloormethaan [LS]
1,1-dichloorethaan [LS]
chloorfenol [OO]
tetrachlooretheen [LS)
1,2-dichloorpropaan [LS]

300

-

200

-

-

400.000

-

300000

-

200.000

-

100.000

X

^ ^ ^
X

x^~"~~"

___--*
*

100

I

1

I

0,01
0,001
Effluentconcentratie ( m g / l ]

/ / Deelstroombehandeling
(afvalwaterstroom B)
In tabel IV en afb. 2 zijn de behandelingskosten van afvalwaterstroom Bweergegeven.
Voor het bereiken van de zeer lage effluentconcentratie van 0,001 mg/l zijn naast
meertrapssystemen van één techniek,
combinaties van verschillende zuiveringstechnieken beschouwd.
Voor de verwijdering van hoge concentraties
chloorfenolen isozonoxydatie verder buiten
beschouwing gelaten. Uit een globale
kostenvergelijking bleek namelijk dat de
kosten van deze techniek aanzienlijk hoger
zouden zijn dan de kosten voor actieve-kooladsorptie.

6. Evaluatie onderzoeksresultaten
Het vaststellen van de noodzakelijk geachte
eindconcentratie —uiteraard mede in relatie
tot de vracht van verontreinigde stoffen —in
te lozen afvalwaterstromen iseen permanent
afwegingsproces tussen economische
belangen en milieubelangen. Beide
elementen zijn ook in definities van de
begrippen but en bbt terug te vinden, zijhet
met verschillende nadruk. Het milieubelane

Voor de toepassing van stoomstrippen isop
grond van economische overwegingen uitgegaan van een maximaal rendement van 99%.

TABEL III - Overzicht behandelingskosten afvalwaterstroom
guldens per kg verwijderde verontreiniging.

Voor de effluentconcentratie van 0,001 mg/l
zijn vier koolfilters inserienodig,terwijl voor

-o

-

0.1

Uit tabel IV volgt, dat de techniek c.q. het
systeem met de laagste behandelingskosten
varieert per te verwijderen stof.
Uit afb. 2 blijkt dat de behandelingskosten
bij luchtstrippen slechts in geringe mate
toenemen naarmate de effluentconcentratie
afneemt. Dit kan verklaard worden door het
feit dat de toename van de behandelingskosten grotendeels veroorzaakt worden door
toename van de waterbehandelingskosten
(de luchtbehandelingskostcn blijven vrijwel
gelijk). Aangezien de waterbehandelingskosten slechts een beperkt deel (15-25%)
van de totale kosten uitmaken, isde stijging
van de totale kosten relatief gering.
Voor actieve-kooladsorptie wordt de
toename van de totale behandelingskosten
uitsluitend veroorzaakt door de toename van
de installatiekosten.

^__- ___

Afb. 1- Overzicht behandelingskosten afvalwaterstroom A.

de 0,1 mg/l volstaan kan worden met twee
filters in serie.

Effluentconcentratie
Zuiveringsrendement

(mg/l)
(%)
LS

OO

420
300
160

1.I-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1.1.2-trichloor-trifluorethaan

370
640
230

monochlooretheen
1.1-dichlooretheen
1.2-dichloorethecn
triehlooretheen
tetrachlooretheen

320
220
280
170
160

1,2-dichloorpropaan
1.3-dich loor-2-propanol

310
980
350
350

-

-

100
100
100

A K = Actieve-kooladsorptie
LS —Luchtstrippen, incl. luchtbehandeling met AK
OO— Ozonoxydatie

0.001
99.9

0.01
99

technieken

2.4.5-trichloorfenol
2,4.6-trichloorfenol
pentachloorfenol

\ iinfluenteoncentratie: I mg'f debiet: 100m3,'11) in

0,1
90

dichloormethaan
trichloormethaan
tctrachloormethaan

1.3-dichloorpropeen
2.3-dichIoorpropeen

is overigens niet expliciet in definities
opgenomen. Door koppeling van bbt met
zwarte-lijststoffen en but met overige stoffen
wordt 'milieugevaarlijkheid' aan 'kosten'
gebonden. Het economische element in de
definitie van bbt isoverigenspasinhet laatste
IMP-Water ingevoegd. Lozingseisen op het
niveau van 0,001 mg/l (1ppb) worden,
uitgezonderd voor stoffen alsdioxines en
dibenzofuranen, inde huidige praktijk vande
vergunningverlening inhet kadervandeWet
verontreiniging oppervlaktewateren zelden
opgelegd. De reden hiervoor isde gedachte

LS

AK

OO

380
1.130

920

410
410

730
730

_
-

-

250
250
250

110
110
1 10

490
370
220
450
700
29(1
390
2S0
330
230
220

3400

*

560
2.490
1.390

*
*
1.100
1.600
370
300

*

LS

AK

520
380
220

3.400

OO

470
710
310

2.900
1.400

400
1.300

920

430
430

730
730

-

-

250
250
250

130
130
130

420
300
360
230
220

n.v.t.
adsorptiecapaeiteit niet bekend

*

560

*
«
1.100
1.600
370
300

*
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samengevoegd onder de term microverontreinigingen, terug te dringen onder
meer door het aanscherpen van lozingseisen
en uiteraard ook het bevorderen van procestechnische maatregelen (schone technologie).
Uit deze studie komt het beeld naarvoren dat
de kosten voor maatregelen, die leiden tot
een effluentconcentratie van 0,001 mg/l,in
de meeste gevallen niet extreem hoger zijn
dan de kosten voor maatregelen die
resulteren in een effluentconcentratie van
bijvoorbeeld 0,1 mg/l, een waarde die in
lozingsvergunningen voor de onderzochte
stoffen veelal wordt gehanteerd.
Op zich kunnen de behandelingskosten zoals
vermeld inde vorige tabellen aanzienlijk zijn,
maar behoeven nietzonder meeralsirreëel in de zin van niet in redelijkheid teeisen—
afgewezen teworden. Dit laatste kan worden
ondersteund door de resultaten van een
recent door D.B.W./RIZA uitgevoerde
studie van kosten die in de praktijk door
bedrijven zijn uitgegeven om aan gestelde
lozingseisen ten aanzien van organische
microverontreinigingen te kunnen voldoen
(tabel V).

kosten ( f l / j r )

kosten! f l / k g1

x
o
*
•
-

trichloormethaan [LS]
f,1-dichloorethaan [LS]
pentachloorfenol [AK]
tetrachlooretheen [LS]
1,2-dichloorpropaan [LS]

-

-

140.000

-

105000

-

70.000

-

35.000

o

—~~~~

^_^-o~
60

-

O

__-

"
X

40

-

^-*
20

-

*

»-'

1
1,0

1
0,1

1
0,01

I
0,001

Effluentconcentrafie (mg/l)

Afh. 2 - Overzicht behandelingskoslen afvalwaterstroom li.

Uit de cijfers blijkt dat de kosten per
kilogram verwijderde stof sterk uiteenlopen
en onder meer afhankelijk zijn van de
jaarlijkse hoeveelheid verwijderde stof.

ecosysteem bedreigende processen tot stand
te brengen.
Het waterkwaliteitsbeleid iser daarom op
gericht de emissies van deze stoffen.

dat de hiermee gemoeide kosten de grenzen
overschrijden van wat in redelijkheid aan
lozers van verontreinigende stoffen kan
worden opgelegd.
Met deze studie isondermeer beoogd deze
gedachte te toetsen en dus de grenzen van de
redelijkheid van lozingseisen te onderzoeken. De grondgedachte hierbij isde
voortdurende zorg over de aanwezigheid en
de permanente emissie van milieugevaarlijke
stoffen. Stoffen, die weliswaar in lage
concentraties in het aquatisch ecosysteem
aanwezig zijn, maar die in staat zijn voor

TABEL V - Behandelingskosten verwijdering organischemicroverontreinigingen op basisvanpraktijkgegevens [3].
Verwijderde steil

ky/jaar

benzeen
vluchtige chloorkoolwaterstoffen
methyleenchlorïde
vluchtige chloorkoolwaterstoffen
polycyclische aromatische koolwaterstoffen
dioxines

100.000
20.000
600
500
40
0.

TABEL IV - Overzicht behandelingskosten afvalwaterstroom li (influentconcentratie: lilt) mgll, debiet:2m*lh) in
guldens per kg verwijderde verontreiniging.
Effluentconcentratie
Zuiveringsrendement

(mg/l)

1.0

("..)

99

technieken

LS

AK

SS

LS

AK

LS

AK

LS +
AK

SS+
AK

60
40
30

30

70
40
30

30

so
50

40

100

110

20

60
60
60

20

40

40

40

80

60
so

210
40

60
60
60

70
90
70

210
40

80
00

230
50

90
100

100
90

60
60
60
60
60

10
50
40
30
30

60
60
60

dichloormethaan
trichloormethaan
tetrachloormethaan
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De kosten vermeld bijde vluchtige
chloorkoolwaterstoffen liggen in dezelfde
orde van grootte alsde kosten die uit de
deelstudie naar voren komen.
Op milieuhygiënische gronden ishet
noodzakelijk dat emissies van microverontreinigingen worden teruggedrongen.
Voor de verschillende bronnen zullen
tegelijkertijd verschillende wegen gevolgd
moeten worden, waarbij een voortdurende
reflectie ten aanzien van kosten en baten
noodzakelijk is.Dit zou kunnen leiden tot
een verbod op de produktie en het gebruik
van bepaalde stoffen. Vermindering van de
belasting voor het milieu door stoffen, die
geproduceerd worden om ze in het milieu te
verspreiden, zoals conserveringsmiddelen en
bestrijdingsmiddelen, zal niet altijd effectief
kunnen plaatsvinden door verscherping van
de lozingseis bij de producent.
De resultaten van de deelstudie lijken een
basis te bieden om een verdere concrete
inhoud te geven aan het beleid ten aanzien
van de reductie van emissies microverontreinigingen uit puntbronnen.
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Een globale analyse op basis van de
resultaten van de deelstudie tendeert inde
richting van de mogelijkheid tot een verdere
emissiebeperking. Dit zou mogelijk moeten
zijn zonder een op voorhand onredelijke
kostenstijging in vergelijking met de huidige
situatie.
In relatie met het voorafgaande iseen aantal
opmerkingen op zijn plaats. De studie is
gebaseerd op twee hypothetische afvalwaterstromen, waarin steeds één verontreiniging is
beschouwd. De praktijk isuiteraard daarvan
afwijkend, hetgeen invloed zal hebben op de
kosten in zowel positieve (gelijktijdige
verwijdering van andere stoffen) als
negatieve zin (additionele zuivering).
Het is niet mogelijk gebleken om alle kosten
in de berekeningen te betrekken. Kosten
voor randapparatuur proccsbesturing en
inpassing inbestaande infrastructuur zijn niet
meegenomen. Deze kosten zullen de absolute
bedragen wel in positieve zin beïnvloeden,
maar de onderlinge verschillen relatief
kleiner maken.
Ten aanzien van lozingseisen dient
onderscheid te worden gemaakt tussen
bestaande en nieuwe lozingen. Verscherping
van de lozingseis voor bestaande gesaneerde
lozingen leidt veelal tot aanzienlijke extra
kosten. Voor nieuwe lozingen en bij
vervanging van bestaande waterzuiveringsapparatuur zou een verscherping van de
lozingseis tot aanzienlijk minder kostenstijging kunnen leiden. Dit betekent dat bij
aanpassing van lozingsvoorwaarden met een
tijdsfascring rekening moet worden
gehouden, inspelend op afschrijvingstermijnen van bestaande apparatuur. Zoals
gezegd zal in de toekomst het overheidsbeleid gericht zijn op een verdergaande
reductie van de emissie van organische
microverontreinigingen, hetgeen ondermeer
gepaard zal gaan met strengere lozingsvoorwaarden. Opdat hieraan kan worden
voldaan ishet van belang dat de overheid in
een zovroegmogelijk stadium bekendmaakt
met welke lozingseisen voor de verschillende
stoffen inde toekomst rekening moet worden
gehouden. Het zou hierbij in eerste instantie
moeten gaan om het aangeven van een
horizon: in welke richting moet worden
gewerkt. Concrete ingevulde lozingsnormen
kunnen dan in een later stadium worden
geformuleerd.
Dit ismede van belang voor de ontwikkeling
van zuiveringstechnische maatregelen door
overheid en bedrijfsleven. De ontwikkeling
kan immers pas effectief plaatsvinden alsde
toekomstige richting voor lozingseisen is
geformuleerd. Dit geldt ook voor de
ontwikkeling van (schone) technologieën.
Bestrijding bij de bron blijft immers het
belangrijkste uitgangspunt voor de reductie

van emissies.Desondankszullen aanvullende
zuiveringsmaatregelen noodzakelijk blijven,
hetzij voor deelstromen, hetzij voor
eindstromen.
Uit de studie isgebleken dat relatief weinig
ervaringsgegevens over de in de eerste
instantie 15onderzochte zuiveringstechnieken voorhanden zijn. Slechts vooreen
zeer beperkt aantal technieken - waaronder
de voor deze studie relevante technieken waren kostenberekeningen te maken en
rendementen vast te stellen. Veel technieken
bleken niet verder ontwikkeld te zijn dan op
laboratorium- of pilotplantschaal.
Deze opmerkelijke constatering heeft ertoe
geleid dat recent een haalbaarheidsstudie is
gestart naar de mogelijkheden voor de
behandeling van industrieel afvalwater in de
toekomst. Het gaat hierbijomde verbetering
van bestaande technieken ende ontwikkeling
van nieuwe technieken. Ten aanzien van
nieuwe technieken wordt onder meer bezien
in hoeverre het gewenst islaboratorium- en
pilotplantonderzoek op te schalen.
De uitdaging hierbij ishet beschikbaar
krijgen van zuiveringstechnieken waarmee
tegen redelijke kosten een zeer verregaande
mate van verwijdering van organische microverontreinigingen uit afvalwaterstromen kan
plaatsvinden. De resultaten van deze
haalbaarheidsstudie die wordt uitgevoerd
door TNO en D.B.W./RIZA zullen indeeerste helft van 1988 worden gepubliceerd.
Tenslotte wordt opgemerkt dat onderkend
wordt dat de deelstudie een globaal en indie
zin ook een beperkt karakter draagt.
De bovengeschetste beschouwing heeft
direct met deze beperkingen te maken.
Zij moet daarom ook gezien worden alseen
eerste reflectie resulterend ineen beeld dat
zicht biedt op mogelijkheden om verdere
reductie van deemissie van milieugevaarlijke
stoffen te bewerkstelligen.
Het isgewenst en noodzakelijk dat de
gedachtevorming hieromtrent wordt voortgezet en verder wordt ontwikkeld.
7. Conclusies
- Vergaande verwijdering van milieugevaarlijke stoffen uit industrieel afvalwater
is mogelijk met bestaande technieken.
Met een stoffengerichte benadering kan
inzicht worden verkregen in haalbare
effluentconcentraties en globale
behandelingskosten,opgrond waarvan inelk
geval een onderlinge vergelijkinge van
technieken mogelijk is.
- Behandeling van kleine geconcentreerde
afvalwaterstromen geven aanzienlijk lagere
behandelingskosten dan grote verdunde
afvalwaterstromen.
- Wanneer de effluentconcentratie van
0,001 mg/l als maatgevend criterium wordt
beschouwd voor beste bestaande technieken.

kunnen de volgende technieken/systemen als
zodanig worden gekwalificeerd:
VOCl- verwijdering
- luchtstrippen
- actieve-kooladsorptie
- luchtstrippen/actieve kooladsorptie
- stoomstrippen/acticve-kooladsorptie
Chloor fenol-verwijdering
- ozonoxydatie
- actieve-kooladsorptie
- Kosten voor maatregelen die leiden tot
effluentconcentraties van ().()()1 mg/lzijn wel
significant maarniet extreem veel hoger dan
de kosten voor maatregelen die samenhangen met effluentconcentraties van een
factor 100-1.000hoger. Dit kan perspectieven
bieden om een concretere, verdere invulling
te geven aan hetbeleid inzake dereductievan
de emissies van microverontreinigingen.
- Voor de ontwikkeling van nieuwe en de
verbetering van bestaande zuiveringstechnieken is het van belang dat door de
overheid de richtingvan toekomstige lozingseisen duidelijk wordt gemaakt.
- Van een groot aantal zuiveringstechnieken
die in eerste instantie in beschouwing zijn
genomen zijn relatief weinig ervaringsgegevens beschikbaar. In dit licht zijn
D.B.W./RIZA en TNO gestart met een
haalbaarheidsstudie naarde ontwikkeling
van veelbelovende nieuwe technieken en de
optimalisatie van bestaande technieken voor
de toekomstige behandeling van industrieel
afvalwater.
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