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De kwaliteit van het milieu moet
worden verbeterd, nationaal en
internationaal. Met de uitvoering van
maatregelen daartoe zijn diverse
(overheids)-instellingen reeds lange
tijd bezig. Zo zijn door diverse
waterkwaliteitsbeheerders al jaren
zuiveringsinrichtingen gebouwd voor
de zuivering van het afvalwater van
woonkernen alvorens lozing daarvan
plaats vindt op oppervlaktewater.
Ook zijn door gemeenten
rioleringssystemen aangelegd om
zoveel als mogelijk afvalwater in te
zamelen. Denk daarbij aan onder
andere drukriolering in het
buitengebied. Parallel daaraan
vinden saneringen van industrile
lozingen plaats. AI deze maatregelen
hebben echter niet voldoende effect
gehad om de gewenste
doelstellingen - verbetering van het
milieu - te bereiken.
Met de notitie 'zorgen voor morgen' is
een algemene nationale milieuverkenning
uitgevoerd voor de periode 1985 - 2010,
waarin is ingegaan op de maatregelen die
nodig zijn om de doelstellingen wei te
bereiken. De beleidsvoornemens zijn vervolge"s vastgelegd in het Nationaal Milieubeleids Plan (NMP), welk plan recent is
bijgesteld in een NMP+. In de 3de Nota
Waterhuishouding (NW3), getiteld 'Water
voor nu en later', zijn de beleidsvoorne-

mens specifiek voor het (oppervlakte) waterbeheer voor de middellange termijn
(1994), met een doorkijk naar 2010, aangegeven. Deze nota heeft als thema een
integraal waterbeheer, dat wil zeggen dat
rekening wordt gehouden met de tallozen
onderlinge samenhangen tussen allerlei tot dusver afzonderlijk behandelde - vormen van zorg voor water (waterkwaliteit,
waterkwantiteit, oppervlakte- en grondwaterbeheer, ruimtelijke ordening, natuurbeheer etc).De doelstelling is onder andere de
terugdringing van de belasting van het
oppervlaktewater met
• nutrienten (bemestende stoffen)
• zware metalen
• organische microverontreinigingen.
Dedoelstellingen zijn gebaseerd op internationale afspraken gemaakt onder andere
via het Rijn Actie Programma (RAP), het
Noordzee Actie Programma (NAP) en de
Europese Gemeenschap (EG).Op provinciaal niveau wordt het beleid ten aanzien
van water in hoofdlijnen geformuleerd in
een Waterhuishoudplan. Dit wordt gebaseerd op NW3 en afgestemd op het provinciaal milieu- en ruimtelijke ordeningbeleid.
De waterkwaliteitsbeheerders stellen op
basis van het Waterhuishoudplan een beheersplan op waarin een tastbaar programma van aanpak is opgenomen. Een en
ander betekent, dat de waterkwaliteitsbeheeders aanvullende maatregelen moeten
treffen om stikstof en fosfaat uit het te lozen
effluent van de zuiveringsinrichtingen te
verwijderen. De normen ten aanzien van
deze stoffen voor de kwaliteit van het
oppervlaktewater zijn flink verscherpt. Zo is
de norm ten aanzien van de algemene
milieukwaliteit (zeg basiskwaliteit waaraan

elk oppervlaktewater tenminste dient te
voldoen) van 10 mg/I aan nitraat + nitriet
vervangen door een norm van 2,2 mg/I aan
totaal stikstof als som van kjeldahl-stikstof,
nitraat + nitriet. De lozingen aan zware
metalen en organische microverontreinigingen zullen door maatregelen aan de
bron vergaand gesaneerd moeten worden .
Er zal meer aandacht komen voor diffuse
verontreiniging, dat wil zeggen verontreinigingen die niet direct procesmatig vrijkomen (zoals de verontreiniging via het regenwater, afspoeling van landbouwgronden en afvalwater van huishoudens). Van
belang voor onder andere vismesterijen is
dat ongezuiverde lozingen rechtstreeks op
oppervlaktewater zullen moeten worden
verminderd.

Afvalwaterproblematiek vismesterijen
De term vismesterijen is gebruikt omdatsprake isvan hetvoorconsumptie dik maken
van vis door geregeld voedsel te geven, en
als onderscheid voor de productie van
pootvis. Vismesterijen houden zich als regel
bezig met de produktie van meerval,paling
en forel, doch ook siervistelers komen v~~r .
Doorgaans is sprake van zoetwatervis, maar
ook zoutwatervis komt v~~r . In zijn algemeenheid is een tendens naar grote bedrijven waarte nemen.Hetvismesten geschiedt
als regel in bakken waarin continu waterdoorstroming plaats vindt, maar ook vijvercu lturen komen voor met name bij forel. Bij
het mesten in bakken is sprake van 'intensieve vismesterij'. Het kweken van pootvis
komt voor in bakken en in vijvers.Bij de
intensieve vismeserij komt afvalwater vrij
dat verontreinigd is met afbreekbare organische stoffen, eutrofirende stoffen en, in
het geval van zoutwatervis, chloride . In
enkele gevallen is een verhoogd gehalte
aan zware metalen waargenomen . In tabel-1 is een overzicht gegeven van de
gemiddelde samenstelling van het afvalwater va n een 'intensieve' vismesterij .

Samenst elling afvalwater
vismesterijen in mg/I
Onopgeloste bestanddelen
< 100
20 - 100
BlV5

elV

N(Kj)
NH 4 -N
N0 2 + N0 3 --N
P(t)
CIlware metalen:
koper
zink
Ontsmettingsmiddelen
+ medicijnen

50 - 600
10 - 50
0- 30
50 - 200
5 - 40
50 0,05 0,05 -

0,10
0,20

p.m .

Bij de bestrijding van ziekten kunnen
restanten aan medicijnen en ontsmettingsmiddelen (met name formaline) in het
afvalwater voorkomen. De organische- en
eutrofirende stoffen zijn afkomstig van het
visvoedsel en de vismest. De mate waarin
deze stoffen voorkomen is sterk afhankelijk
van de grootte van het bedrijf en de wijze
van bedrijfsvoering, met name het toegepaste systeem van waterverversing. Doordat in Oost-Brabant een groeiend aantal
vismesterijen ontstaat zijn de maatregelen
die voor vismesterijen in aanmerking komen door de Oostbrabantse Waterschappen De Aa, De Dommel en De Maaskant in
een (concept) beleidsnotitie beschreven die
binnenkort in procedure wordt genom en
ter vaststelling. Er heeft afstemming met
enkele andere kwaliteitbeheerders plaats
gevonden. Het voornemen is om via de
Unie van Waterschappen een uniform beleid
in
geheel
Nederland
te
promoten .Hierna zal de inhoud van het
voorgenomen beleid nader worden toegelicht.

Uitgangspun ten van het beleid
In het algemeen wordt bij de beoordeling van de saneringsinspanning onder-
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scheid gemaakt tussen (potentieel) zware
lijststoffen en relatief schadel ijke
stoffen.Algemeen geldt als uitgangspunt
'vermindering van de verontreiniging', dat
wil zeggen dat verontreiniging ongeacht
de stofsoort zoveel als mogelijk moet worden tegengegaan.De afvalstoffen die in het
afvalwater van vismesterijen voorkomen
(zuurstofbindende stoffen, nitraat, fosfaat,
chloride en zware metalen) worden aangemerkt als relatief schadelijk. De emissie
daarvan moet worden beperkt met de
zogenaamde 'best uitvoerbare technieken'.
Hieronder worden die technieken verstaan
waarmee tegen voor een normaal renderend bedrijf redelijke kosten, de grootste
vermindering van deverontreiniging wordt
verkregen. Eventueel kunnen aanvullende
saneringsmaatregelen gewenst zijn indien
de waterkwaliteitsdoelstellingen voor het
betreffende oppervlaktewater als gevolg
van de lozing worden overschreden.Omdat
de maatregelen die vismesterijen kunnen
nemen ter beperking van de verontreiniging als regel niet leiden tot een kwaliteit
water dat onder aile omstandigheden
zonder bezwaren rechtstreeks naar oppervlaktewater kan worden afgevoerd, is het
(beleids-) standpunt ingenomen dat in
beginsel deze lozingen niet direct op oppervlaktewater mogen plaats vinden. Ais
onderdeel van de best uitvoerbare techniek
wordt aansluiting op de riolering beschouwd .
Te nemen maatregelen

In het algemeen is het vergunningenbeleid georinteerd op bestrijding van de verontreiniging zo dicht mogelijk bij de plaats
waar die ontstaat. De lijn die hierbij wordt
gevolgd is, dat achtereenvolgens worden
toegepast:
• bronmaatregelen,
• procesge·'ntegreerde maatregelen
• zuiveringstechnische maatregelen.
Ais bronmaatregelen kunnen worden
aangemerkt onder andere maatregelen in

de sfeer van good-housekeeping zoals het
droog opnemen van gemorste voederresten in plaats van het wegspuiten daarvan,
het zoveel als mogelijk voorkomen van het
gebruik van medicijnen door het toepassen
van preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes en het zuinig omspringen
met water door selectief gebruik en het
zoveel als mogelijk hergebruik daarvan,
zonodig via een buffer. Zo is het gewenst
dat water dat gebruikt is bij ontsmetting
niet direct te lozen maar opnieuw in te
zetten als proceswater.
Om optimale condities bij het vismesten
te handhaven wordt in het algemeen gerecirculeerd via een intern zuiveringssysteem
dat gericht is op de verwijdering van organische stof en oxidatie van ammoniumstikstof tot nitraat. Dit systeem wordt vanuit
het waterkwaliteitsbeheer aangemerkt als
een proces-geintegreerde maatregel en
wordt beschouwd als best uitvoerbare
techniek.Het interne systeem bestaat uit
een afscheider voor onopgeloste bestanddelen (vismest en niet opgenomen voederresten) en een biologische zuivering. Er zijn
verschillende uitvoeringsvormen bekend.
Afscheiding van onopgeloste bestanddelen moet in de regel plaatsvinden om een
optimale oxidatie van ammoniumstikstof
te krijgen. Deze afscheiding kan plaats vinden door bezinking of door zeven in een
van de biologische zuivering gescheiden
danwel gecombineerd systeem.
Vanuit het recirculatiesysteem vindt een
spui plaats om het gehalte aan verontreinigingen met name nitraatstikstof in het circulerende water niet te hoog op te laten
lopen. De hoeveelheid spui is afhankelijk
van de visdichtheid, de mate van gebruik
aan medicijnen e.d. en de goede werking
van het interne zuiveringssysteem. In de
regel kan met circa 10 % worden volstaan,
doch spuihoeveelheden tot 30 % van de
bakinhoud per dag komen v~~r. Vanuit
waterkwaliteitsbeheer is het gewenst dat
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zodanige maatregelen wo rden genom en,
dat de spuihoeveelheid wordt beperkt en
dat de hoeveelheid afvalstoffen in het spuiwater wordt verminderd.
Daarom verdient een recirculatiesysteem
met voorafscheiding van onopgeloste bestanddelen, alvorens biologische zuivering
plaats vindt, de voorkeur en is zomogelijk
het gebruik van een zuiveringssysteem met
stikstofverwijdering gewenst. Een ruime
dimensionering van het interne zuiveringssysteem lijkt noodzakelijk om deze doelstellingen te realiseren .
Maatregelen ter behandeling van het
afvalwater dat uiteindelijk moet worden
geloosd bestaan uit het terughouden van
onopgeloste bestanddelen . De volgende
afvalwaterstromen kunnen worden onderscheiden:
a. spuiwater recirculatiesysteem
b. (actief) slib/watermengsel zuiveringssysteem
c. slib/watermengsel afscheider
onopgeloste bestanddelen
d. reinigingswater bakken en vloeren .
Bij lozing op de (gemeentelijke) riolering
kan verwijdering van de onopgeloste bestanddelen het eenvoudigste plaats vinden
door aile afvalwaterstromen via een doelmatig werkende bezinkinrichting of mechanisch verwijderingssysteem van voldoende capaciteit te voeren. In de situatie dat
lozing op oppervlaktewater wordt toegestaan dienen de slibstoffen die vrijkomen
direct teruggehouden te worden bij de
bron (bezinking recirculerend water, actief/slib/watermengsel etc) teneinde zoveel
als mogelijk uitloging te voorkomen en
daarmee de lozing aan afvalstoffen te beperken .

Uit voering van het beleid
Het beleid zal primair worden vervat in
een actief vergunningenbeleid. Voor lozingen op de riolering is het regiem van de
gemeentelijke lozingsverordening riolering

(LVR) van toepassing. Voor lozingen op
oppervlaktewater, voorzover toegestaan, is
het regiem van de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater (WVO) van toepassing
waarvoor de waterkwaliteitsbeheerders
bevoegd gezag zijn.
Het beleid zal worden gevoerd voor
bestaande en voor nieuwe situaties, alsmede ten aanzien van uitbreidingen van bestaande situaties. In nieuwe situaties zal direct aan de gestelde eisen moeten worden
voldaan, dat wil zeggen dat aile gewenste
voorzieningen getroffen dienen te worden
en dat aansluiting op een gemeentelijke
riolering moet worden gerealiseerd. Deze
bedrijven zullen dus geen vergunning krijgen voor lozing op oppervlaktewater.Bij
bestaande situaties en uitbreidingen van
bestaande situaties wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met de reeds genomen
maatregelen en investeringen ten aanzien
van de gewenste voorzieningen. In elke
situatie zal, met inachtneming van de uitgangspunten van het beleid, worden bezien welke vervangende danwel aanvullende voorzieningen nodig zijn. Hierbij zal
rekening worden gehouden met de tijd die
nodig is voor het maken van plannen, het
verkrijgen van financile middelen etc. In het
algemeen zal dit gerealiseerd kunnen worden binnen 2 jaar.
Wat betreft de lozing op oppervlaktewater wordt het volgende onderscheid gemaakt. Bestaande lozingen op oppervlaktewater dienen op zo kort mogelijke termijn te worden beeindigd. Aileen indien
slechts tegen onevenredig hoge kosten
aansluiting op een riolering is te verwezenlijken (dat wil vooralsnog zeggen meer dan
f 2.000,- per ton vismestcapaciteit per jaar)
zal worden bezien of rechtstreekse lozing
op oppervlaktewater voor een beperkte
afbouwperiode toch toelaatbaar is. In geen
geval zal lozing van afvalwater op oppervlaktewater worden toegelaten voor bedrijven met een vervuilingswaarde boven

25 inwonerequivalenten en/of een capaciteit van 25 ton vis of meer per jaar.
Bij uitbreiding van bestaande bedrijven
ongeacht de grootte, dient de rechtstreekse lozing op oppervlaktewater van het totaIe bedrijfsafvalwater op het moment van de
ingebruikname van de uitbreiding te worden beeindigd.

moeten zijn van de eigen milieuzorg van
het bedrijf. Grote bedrijven dienen te beschikken over een meetvoorziening die
overigens ook ten behoeve van de verontreinigingshefting benut kan worden . Bij
kleine bedrijven kan worden volstaan met
een controleput.

Vergunningsvoorschriften

Voor de lozing van afvalwater is een
verontreinigingshefting aan de waterkwaliteitsbeheerder verschuldigd ongeacht of
direct op oppervlaktewater of indirect via
de (gemeentelijke) riolering wordt geloosd.
Deze hefting wordt vastgesteld door een
gemeten of berekend aantal vervuilingseenheden (v.e.) te vermenigvuldigen met
een jaarlijks vast te stellen bed rag per v.e.
De wijze waarop het aantal v.e. wordt vastgesteld is afhankelijk van de omvang van de
lozing. Voor de grate bedrijven (100 v.e. of
meer) vindt primair vaststelling van de
hefting plaats op grond van meet- en
bemonsteringsgegevens die door de bel astingplichtige moeten worden verstrekt. Voor
kleine bedrijven (in dit geval kleiner dan
100 v.e.) kan de hefting forfaitair worden
vastgesteld aan de hand van een tabel
afvalwatercoefticienten. In het geval van
het gebruik van de cofticintentabel geldt
voor vismesterijen de afvalwatercofticint
'overige bedrijven', zijnde 0,023 v.e . per
kubieke meter ingenomen water per jaar.
In het geval van meting en bemonstering
geldt in principe dat elke dag gemeten en
bemonsterd moet worden. De mogelijkheid bestaat om met een beperkt aantal
dagen te volstaan mits aangetoond kan
worden dat met dat beperkt aantal dagen
een representatief beeld van de vervuilingswaarde kan worden verkregen. Om met
een beperkte frequentie te mogen meten
en bemonsteren dient een gemotiveerd
schriftelijk verzoek te worden ingediend bij
de waterkwaliteitsbeheerders. Tevens dient
de wijze van meting en bemonstering te

Verontreinigingsheffing

Uitgangspunt bij de vergunningverlening
is, dat de maatregelen worden genomen
zoals beschreven. De vergunningsvoorschriften worden afgestemd op het verwachte resultaat van de juiste toepassing
van bedoelde maatregelen . De voorschriften kunnen worden beschouwd als maatstaf voor de eftectiviteit van de getroften
maatregelen. In het algemeen zullen de
navolgende eisen worden gehanteerd.
Tabel:lozings~isen vismesterijen in
mg/I in enig steekmonsters bij lozing op
riolering en oppervlaktewater (indien
toegestaan)

parameter
onopgeloste
bestanddelen
BZV5
CZV
Kjeldahl-N
Nitriet +
nitraat als N
P (totaal)
Chloride

riolerings- oppervlaktewater
stelsel
100

50
20
200
15
200
5
200

Naast emmlslenormen zullen onder
andere voorschriften worden opgelegd ten
aanzien van het gebruik van een controleput of een meetvoorziening teneinde controle te kunnen uitvoeren op het te lozen
afvalwater. Deze controle is noodzakelijk
om het interne zuiveringssysteem optimaal
te laten functioneren. Dit zou onderdeel

worden aangegeven. Indien een dergelijk
verzoek wordt gehoreerd, dan wordt dit
gedaan via een 'uitspraak ex artikel 8' van
de heffingsverordening. Dit is een document van de waterkwaliteitsbeheerders
waarin de frequentie wordt vastgelegd en
de wijze waarop de gegevens zullen worden herleid tot een jaargemiddelde
vervuilingswaarde .Met name indien aile
onopgeloste bestanddelen op afdoende
wijze worden teruggehouden, leidt meting
en bemonstering voor vismesterijen tot een
lagere heffing dan het gebruik van de
tabel. Met het volgende (praktijk) voorbeeld
wordt dit toegelicht.
Bedrijf a produceert 50 ton paling per
jaar.
Het water wordt gerecirculeerd via een
intern zuiveringssysteem. De slibhoudende
afvalwaterstroming worden via een centraal (goed) functionerende bezinkput op
de gemeentelijke riolering afgevoerd . De
hoeveelheid afvalwater bedraagt circa
25 .000 ml per jaar. Uit onderstaande berekening blijkt, dat de vervuilingswaarde

volgens de·tabel circa 575 v.e. bedraagt. De
vervuilingswaarde volgens meting en
bemonstering bed raagt gemiddeld circa
150 v.e.
a) tabel afvalwatercoefficienten
25.000 x 0,023 - 575 v.e.
575 v.e. f 50,- = f 28.750,b. meting en bemonstering
Q
136 CZV + 4,57 N) = 150 v.e .
150 v.e. f 50,-

=f

7.500,-

Uit de gegevens blijkt verder dat de vervuilingswaarde op dagen dat geen actiefslib/watermengsel wordt geloosd aanmerkelijk lager is « 100 v.e.) .
Uiteraard dient rekening te worden
gehouden met de kosten die gepaard gaan
met meting en bemonstering. Ais regel
kost een dag meting, bemonstering en
analyse dooreen extern adviesbureau gauw
circa f 500,-. De ervaring leert, dat rekening
gehouden moet worden met 1 a 2 weken
meten en bemonsteren per jaar.
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