ACHTERGROND

SOMMIGE MORELE VERANTWOORDELIJKHEDEN DREIGEN
TIJDENS ONDERZOEK TE 'VERDAMPEN

Ethiekinde
afvalwaterzuivering
DeTUDelft enheringenieursbureauDHVontwikkelenmomenreeleennieuwe ajvalwaterzuiveringstechniek,dezogehetenaërobekorrelreactor(ziedevorigeH2Oj.HetonderzoekwordtmedegefinancierddoorSTOWAendeStichtingToegepasteWetenschappen(STWj.Parallelaanditonderzoek
initieerdeSTWsamenmetdeNederlandseorganisatievoorWetenschappelijk Onderzoek(NWO)
onderzoekomextraaandachttekunnenschenkenaanethischeenmaatschappelijkeaspectenvan
technologieontwikkeling.Ditparallelonderzoek,waarbijrisico'scentraalstaan,wordtuitgevoerd
doorondergetekenden,filosofenvandeTUDelft. Geblekenisdatrisico-inschattingen nietsystematischwordenuitgevoerdendathetnietaltijd duidelijk iswievoorwelkerisico's(moreel)verantwoordelijk is.Hetparallelonderzoek hee/tgeleerddatbelangrijkeverantwoordelijkheden kunnen'verdampen'ondanksdatallebetrokkenenprofessioneel enintegerhandelen.Wieneemt,bijvoorbeeld,de
verantwoordelijkheid voordeuitstootvan(nog]niet-gereguleerdeemissies?
Ethiekisdeleervangoedenkwaad,van
juist enonjuist handelen.Velenassociëren
ethiek metgroteenlastige vraagstukken
zoalseuthanasieofabortus,maar ookinde
waterzuiveringspelenethischeofmorele
waardeneenrol.Hetgaatdaarimmers om
menselijkegezondheid enhetbehoud van
ecosystemen.Ditzijn beide nastrevenswaardigezakenendaarmeeethisch ofmoreel
geladen.Dewaterzuivering kandezeethischewaardenookingevaarbrengen.Alseen
rioolwaterzuivering onvoldoende functioneert,kunnen mensenziekwordenofvissen
sterven.Ditsoorteffecten wordt meestalals
ethisch onwenselijk beschouwd,hoewelze
inveelgevallenwordenafgewogen tegende
hoeveelheid moeiteofgelddieweonswillen
getroostenomzeteminimaliseren. Inhet
ethischparallelonderzoek concentreren we
onsopdevraaghoeonderzoekers met dit
oortmogelijke risico'svannieuwe technieken,endeethischevragen diezeoproepen,
omgaan enofdatmisschien opeen betere
manier zou kunnen gebeuren.

Risicoanalyse
Risico'swordenvaakbeschrevenalshet
product vandekansopendenegatieve
impact vaneenhandelingofgebeurtenis.
Meestalwilmenhetrisicozoklein mogelijk
houden.Ditkandoordeimpactofdefrequentievanoptreden teminimaliseren.Beideoptiesveronderstellen kennisvan het
onderliggendeproces,maar dezekennisis
nietaltijd voorhanden.Risicoanalyseiseen
belangrijk instrument voor risicoreductie,
maardebetrouwbaarheid vandeanalyse
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kandooronvolledige kennisbeperkt zijn.
Risicoanalysesworden uitgevoerdbijde
introductie vaneennieuwetechnologieof
aanpassingvaneenbestaande installatie.
Indewaterzuivering worden gedurende
deontwikkelingvan technologie meestal
geensystematische risicoanalyses uitgevoerd,omdat menervan uitgaat datderisico'sbeperktzijn ofgelijkwaardig aan reeds
bestaande technologie.Inzulke omstandigheden valleningenieursvaakterugopintuïtievemethoden omrisico'sinteschatten en
binnen aanvaardbaregrenzen tehouden.
Eenvoorbeeld ishet toepassen vananalogieredeneringen.Aangenomen wordtdatalser
eenovereenkomst bestaattussendeoudeen
denieuwetechnologievoorwat betreft
bekendeeigenschappen,datdieovereenkomstdanookvoorandere,niet nader
onderzochteeigenschappen vandeoudeen
nieuwetechnologiebestaat.Zoblijkt bijvoorbeeld uit interviewsdat betrokkenen
hetrisicovandeniet-gereguleerde stoffen of
secundaireemissies inschatten dooreenvergelijking tussenactiefslib- en korrelinstallaties.Conclusiestrekkenopbasisvananalogieredeneringen isechtereen hachelijke
aangelegenheid. Deanalogierussende
actiefslib-endekorrelreactorengaat mank
wat betreft deverblijftijd van het afvalwater.
Dieverblijftijd isindeeerstevijfkeerzo
g'ootalsineenaërobekotrelreactor.Alsnu,
^oalswordt aangenomen,deverblijftijd een
belangrijke factor isbij hetverwijderen van
bijvoorbeeld pathogènebacteriën,dan komr
hetuitgangspunt datbeidereactoreneven

goedpathogènebacteriënzullen verwijderenoplosseschroeven testaan.

Opschalen
Eenbeproefde manier omrisico'ste
beperken'somhetonderzoek uit tevoeren
inverschillendestappen van oplopende
schaalgrootten.ZoisaandeTUDelft eerst
aëroobkorrelslibop laboratoriumschaal
geproduceerd.Delaboratoriumopstelling is
beterhanteerbaar enminder kostbaar dan
deuiteindelijke installatie.Toenmen in het
laboratorium demogelijkheid vanaërobe
korrelshadbewezen,isbegonnen metde
ontwikkeling vaneeninstallatieopgrotere
schaal,depilotinstallatie inEde,dieisopgezet inopdracht vanSTOWA.Naast schaalvergrotingingeometrischezingingmen bij
degenoemdepilotinstallatie ookvaneen
gedeeltelijkgesloten naareenopensituatie;
zovarieerdendeomgevingsfactoren en
afvalwatersamenstelling buiten decontrole
vandeonderzoekers om.
Dederdeopschaalstap bestond uit het
commercieelinbedrijfnemen vandetechnologie,watnu voornamelijk inhanden is
vanDHV.Detechnologieverkeert dan
eigenlijk nogsteedsineen experimenteel
stadium.Dat isnietsnieuws,want ookde
actiefslibreactoren worden nogsteeds,sinds
deintroductie inhetbeginvande twintigste
eeuw,verdergeoptimaliseerd.Bijdekeuzes
dietijdens deovergangnaardecommerciële
installatiewordengemaakt,kunnenzich
gevarenvoordoen.Deinteressante vraagis
hoeonderzoekers hiermeeomgaan. Uiteraardgetroosten deonderzoekers zichde
meesteinspanningen omaandenu geldendewettelijke efïluenteisen tevoldoen,zoals
voldoendefosfaat- en nitraatverwijdering.
Ookderobuustheid vandenieuwe technologiekrijgt veelaandacht.

Robuustheid
Eénvandezakendieweindeinterviews
hebbenonderzocht,isdemanier waaropde
verschillende parrijen de'•obuustheid'
opvatten.Eenomschrijving van robuustheid
diewetegenkwamen, isdematewaarinde
technologie bestand istegen operationele
fouten. Meestalwerdrobuustheid echter
beschreven indetijdsdimensie, bijvoorbeeld
hoesneldereactor weci operationeel isna
eenverstoring.Dit laatste legitimeert de
vraaghoelanghetontwikkeltraject moet
zijn omeenduidelijk beeld tekrijgen vande
robuustheid vaneentechnologie.Deantwoorden indeinterviewsopdezevraag
varieerden;zewerdengesteldin termen van
seizoenenenintermen van korrelleeftijd.

AfvalwaunumringsinslcdlatieBeemster.

Volgenssommigedeelnemerszoudepilot
minstensallejaargetijden eenkeer moeten
hebbenmeegemaakt.Ookwerdgezegddat
allekorrelsindereactoreenmaalzouden
moetenzijn vervangenomtekijken hoe
oudekorrelszichgedragen.Het isdevraag
ofdezebeidecriteriazullenworden gehaald.

Secondaire emissies
Eenanderpunt isdeuitstoot vansecundaireemissies,waaronder wijdiestoften verstaan dienietgenoemd wordeninde
bestaande regelgeving,maardiewelvanwegemogelijkgevaarbeperkt moeten worden.
Gevraagd naardebelangrijkste secundaire
emissies noemden degeïnterviewden: hormoonverstorende sroffen, reststoffen van
medicijnproductie, pesticiden maarook
zwaremetalen, pathogènebacteriënen het
broeikasgasN 2 0. Inhet ontwikkeltraject
w
ordr naardezestoffen totophedengeen
onderzoekgedaan.Vangeenvandegenoemdestoffen wordtdeconcentratiegemeten in
heteffluent vandepilotinstallatie.Deels
wordtditmetdeeerdergenoemdeanalogietedeneringgerechtvaardigd, maarookde
(hoge)kostenvanmetingen enhetgebrek
a
angestandaardiseerde diagnostiekvoordie
stoffen wordenalsargument gebruikt.Zo
meetmendeconcentraties vanzware meta-

lenenhormonen niet,omdat in actiefslibreactoren hetslibdezwaremetalenbindten
hormonen afbreekt enadsorbeert.Dekorrelreactorzouinditopzichtvergelijkbaar zijn.
Ditwordtechternietgecontroleerddoor het
doenvanmetingen.Overigensisdezesituatienietuniekvoordeaërobe korrelreactor.
Hetafschatten vanrisico'swordtvaakop
basisvananalogieredeneringen gedaanen
dikwijls nietonterecht; men concentreert
zicheerstopdebelangrijkste stoffen.

Netwerk
Voorpraktischethisch parallelonderzoekishet belangrijkdathetonderzoek naar
endeontwikkeling vandeaërobekorrelreactorenwordtuitgevoerd ineennetwerkvan
actorenmetverschillendeagenda's.DeTU
Ddft, DHV,STOWAenSTWzijn hiervande
belangrijkste.Dezeactorenstreven langniet
altijd dezelfdedoelenna.DeTUDelft bijvoorbeeldstreeft hoofdzakelijk naarvermeerderingvanwetenschappelijk technologischekennis.Vooreen ingenieursbureau
alsDHVishetuiteraard vanfinancieel
belangdeeltenemenaanenteinvesteren in
veelbelovendeinnovatieve ontwikkelingen.
DHVisvooreengrootdeelverantwoordelijk
vooihetopstarten van,het metenaanen het
inbedrijfhouden vandepilotinstallatie.De

STOWAstreeft naarafsremming tussen vragenvandewaterbeheerders enaanbodvan
toegepastwateronderzoek.Vandaardat zij
depilotinstallatie inEdeheeft gefinancierd.
STWalsoverheidsinstelling is medefinancier;zijsteltzichtendoel wetenschappelijk
onderzoekenhaartoepassingte financieren
entestimuleren.Ditleidttotpraktisch toepasbareresultaten voorzowelprive'-als
overheidsinstellingen en,volgenseigenzeggen,nietzelden toteen exploiteerbaar
octrooi.Geziendeverschillende agenda's van
deactorenisverdelingvandeverantwoordelijkheden eenbelangrijk punt van aandacht.
Formeleofjuridische verantwoordelijkhedenbinnen het netwerk worden vastgelegd
metcontracten.Voormorele veranrwoordelijkheden bestaanzulkecontracten nieten
dezeverdienendaaromextra aandacht.

'Verdampen'van
verantwoordelijkheid
Wieisverantwoordelijk voorhet tijdig
inventariseren vandemogelijke risico's,
zoalsdepotentieel hogeresecundaireemissies,enwanneer moetdezeinventaris.-.ric
wordenuitgevoerd?Deantwoorden opdeze
vragenhangen medeafvanwanneer tijdens
deontwikkelingderisico'shetbeste kunnen
wordenaangepakt.Mogelijk kandithetbesi-zooé

23

tevroeginhetontwikkeltraject gebeuren,
bijvoorbeeld tijdens deontwikkelfase opde
TUDelft; dan kanmen immersdetechniek
nogaanpassen enbepaaldeeffecten voorkomen.Anderzijds bestaatdetechniekdan nog
nietechtenzijn depotentiëlerisico'snog
onbepaald.Deonderzoekerszijn dan vooral
bezigmet hetoppotenzettenvandetechnologische kern,zoalsbijdeaërobekorrelreactor hetcreëren vandekorrelsineen
opensysteem.Misschienzoumenjuist de
verantwoordelijkheid tochbijdegebruikers,
hierdewaterschappen, moeten neerleggen.
Zijzijn hetimmers dieoptermijn metde
aërobekorrelreactor hetafvalwater moeten
zuiverenvolgens indetoekomst van kracht
zijnde wetgeving.
Tijdens eensessieindeGroupDecision
Roomvandefaculteit Techniek,Bestuur en
Management vandeTUDelft waaraan de
meestebetrokkenen deelnamen,werdenbeidetypenantwoordengegeven.Opvallend
wasdatdaarwaarhetgingomhet aanpakkenvanderisico'svansecundaireemissies,
deonderzoekers naardegebruikersende
gebruikers naardeonderzoekerswezen.Dit
wijst opeenlacuneinde verantwoordelijkheidsverdeling,omdat bijdemeesteandere
verantwoordelijkhedendeonderzoekers en
degebruikers hetwelmetelkaareenswaren.
Hoeweltijdens onlangsgehouden interviewsditbeeldenigszinswerd genuanceerd,
blijkt hetvoordemeestebetrokkenen toch
onduidelijk waarde verantwoordelijkheid
voorsecundaireemissiesligtofhoort teliggen.Sommigenontkennenzelfsdateenverantwoordelijkheid bestaatom secundaire
emissiestevoorzienenteminimaliseren.Ze
wijzen bijvoorbeeld ophetfeitdatditgeen
onderdeelvandeonderzoeksopdracht wasof
menendarjenietverantwoordelijk kunt
zijn vooronvoorzienerisico's.Zelfsalzoudit
laatstehetgevalzijn, dannogblijft devraag
gerechtvaardigd in hoeverreernieteen
oreleplichtbestaatompotentiële risico's
goedmogelijk tevoorzien.Ietssoortgeijksgeldtookvoorhetargument dat secundaireemissiesgeenonderdeel uitmaakten
vandeopdracht.Alleberrokkenen, inclusief
specialisten vandewaterschappen, hebben
medeinvloedgehadopdeonderzoeksopdrachtvanSTOWAenmen kanzich terecht
afvragen ofhetmeten vansecundaireemissiesgeenonderdeel vandieopdracht had
moetenzijn.Deverantwoordelijkheid voor
eendergelijke,potentieelbelangrijke kwestieblijkt ineentechnologisch onderzoeksetwerkgemakkelijk te'verdampen'.Dit
lijkt onseenonwenselijke enproblematischesituatie.
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Conclusies
Dedoelstellingvanditonderzoek isniet
het inschattenvandeveiligheid vanaërobe
korrelreactoren.Watondergetekenden interesseert ishoedeonderzoekers omgaan met
ethischeaspectenvanhun technologie.Wij
hebbenonsdaarbij vooralgeconcentreerd op
mogelijke risico's.Hetblijkt datnietalle
risico'sbinnen hetaërobe korrelreactotprojectsystematisch wordengeadresseerd.Dit
geldtvooralvoorrisico'svandezogenaamde
secundaireemissies.Deverdelingvanverantwoordelijkheden ronddezerisico'sis
onduidelijk. Deverantwoordelijkheden lijkendaarom te'verdampen'. Hoewelwe
voorzichtigmoetenzijn met generaliseren,
denkenwedatdezeconstateringen waarschijnlijk ookgeldenvoorde ontwikkeling
vananderenieuwetechnologieën.Datis
echtergeenredenomdezesituatieals
onproblematischtebestempelen.Inde
onderzoeks-enontwikkelingstrajecten van
asbestenCFK'swerdookgeen aandacht
besteedaanmogelijke ongewenste effecten
enrisico's.Achterafbezien,hadzulkeaandacht mogelijk veelleedenellende kunnen
voorkomen.Uitonsonderzoek isniet naar
vorengekomendatdeindividueleonderzoekerszichonverantwoordelijk gedragen,
maar weldatmeergezamenlijk moet wordennagedacht overhoe verantwoordelijkhedenvoorditsoortzaken teverdelen.
Mogelijk ligthierookeenrolvooroverkoepelendeofoverheidsorganisaties,zoals
STOWAenSTW.Zijzijn misschien ineen
goedepositieomrisico'ssystematischer in
kaart telatenbrengen dan ophet ogenblik
bijdeontwikkelingvannieuwe technieken
gebruikelijk is.*T
Harald vanMil, lbo vande Poel
en Sjoerd Zwart

ACTUALITEIT

Vervolgonderzoek
polishingtechnieken
Hetonderzoeknaarpolishingtechniekenvan
afvalwater0 pa e rioolwaterzuiveringsinstallatie
inMaasbommel krijgteenvervolg. Uithet
ajgerondeonderzoekblijktdathetejjluentop
eenaantalpuntennietvoldoetaanhetmaximaaltoelaatbare risiconiveau.
Indeafgelopen tweejaar isheteffect van
hetgebruik vaneenmembraanbioreactoren
continuezandfiltratic onderzocht. WaterschapRivierenland,STOWAenRoyalHaskoninghebbenbesloteneen vervolgonderzoek
uit tegaanvoerendatzichvooralzalrichten
opdeverwijdering van pesticiden/herbiciden,hormoonverstorende stoffen,PAK's,
zwaremetalen ennutriënten.Dekeuzevoor
dezestoffen is(mede)ingegevendoordeprioritairestoffenlijst vande Kaderrichtlijn
Water.
Detechnieken diegetestgaan worden,
omvatten onder meereen actiefkoolkolom,
eenpoedetkoolteactoren polymeerdosering
voordeverwijdering vanzwaremetalen.
Dezetechnieken kunnen ooknoggecombineetdworden metdebestaande zandfiltets.
Voordepoederkoolreactotendereactorvoor
deverwijdering vanzwaremetalen isde
bestaandepilot-membraanbioreactotomgebouwdenwordendemembranen hergebruikt.
Hetonderzoek isbegin februari begonnenenduurt minimaal eenjaat.<f

DerwziMaasbommelwaarnieuwepolishingtechniekenwordenonderzocht.

