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Voorwoord. 
Voor u ligt het rapport "Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene 
lozingen op oppervlaktewater - een orienterend onderzoek naar de zienswijze van de 
industrie, overheidsinstellingen en maatschappelijke groeperingen". Dit rapport maakt 
onderdeel uit van een reeks studies met betrekking tot de integratie van het beleid ten 
aanzien van risico's van onvoorziene lozingen. Naast deze studie zullen tevens 
rapportages verschijnen inzake de "de selectie van activiteiten" en de "beschrijving van 
de stand der veiligheidstechniek". 
De resultaten van de onderscheiden studies komen samen in het ClW-rapport 
"integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen". Dit rapport zal begin 2000 
verschijnen. 
De onderliggende studie is uitgevoerd onder begeleiding van de werkgroep "integratie 
milieurisicomodellen". Deze groep valt als subwerkgroep onder werkgroep VI van de 
Commissie Integraal Waterbeheer. Vanaf deze plaats wil de leden van de 
subwerkgroep bedanken voor de constructieve wijze van samenwerken. 

G.J. Stam 
Lelystad, november 1999 
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Samenvatting 

Sinds de wet verontreiniging oppervlaktewateren van kracht is geworden is de belasting 
van het oppervlaktewater met verontreinigingen vergaand teruggebracht. De aandacht 
is hierbij voornamelijk gericht geweest op de reguliere lozingen van afvalwater. Als 
gevolg hiervan maken onvoorziene lozingen een steeds groter deel uit van de belasting 
van oppervlaktewater met verontreinigende componenten. 

Onvoorziene lozingen kunnen op verschillende manieren een negatieve uitwerking op 
het oppervlaktewater uitoefenen. Naast verstoring van ecologische functies, een 
bekend voorbeeld hiervan is de vissterfte die optrad na de brand bij Sandoz, gaat het 
om verstoring van de bereiding van drinkwater en de vorming van drijflagen. Hierdoor 
kan het oppervlaktewater ongeschikt worden voor bijvoorbeeld recreatieve doeleinden 
en de inzet als koelwater voor de industrie. 
Sinds het voorval bij Sandoz is aandacht voor lozingen van afvalwater als gevolg van 
een ongewoon voorval gegroeid. Het beleid zoals dat door de Nederlandse overheid 
ten aanzien van deze onvoorziene lozingen gevoerd wordt komt wat betreft 
benadering overeen met de aanpak van reguliere lozingen van afvalwater. Onvoorziene 
lozingen dienen, door middel implementatie van de "stand der veiligheidstechniek" 
zoveel mogelijk voorkomen te worden. Vervolgens dienen eventuele restrisico's 
beoordeeld te worden op toelaatbaarheid. 

In de huidige situatie wordt door de overheid van bepaalde categorieen bedrijven een 
zogenoemd veiligheidsrapport verlangd. In dit rapport dient een beschrijving gegeven 
te worden van de situatie voor wat betreft de risico's van onvoorziene lozingen. De 
criteria die aan een dergelijk rapport worden gesteld zijn eenduidig vastgelegd in de 
wet- en regelgeving. Op dit moment schort het nog aan een referentiekader voor de 
beoordeling van de risico's voor het aquatisch milieu. Nederland staat hierin niet alleen. 
Voor zover bekend is op dit moment nergens een systeem voor de beoordeling op 
toelaatbaarheid operationeel. Zwitserland beschikt als enige over een concreet voorstel 
voor een dergelijk referentiekader. Andere landen, waaronder Nederland, zijn zich aan 
het orienteren. Duitsland kent een geheel eigen aanpak door te volstaan met een 
stringent regime op basis van de "stand der veiligheidstechniek". 

Binnen het voorliggende onderzoek is een verkenning uitgevoerd naar een 
referentiekader voor de beoordeling van de risico's van onvoorziene lozingen. Hiervoor 
is een literatuuronderzoek verricht en is een beperkte enquete onder 
milieucoordinatoren bij de industrie en de overheid (vergunningverleners) uitgevoerd. 
Uit het onderzoek is gebleken dat gelet op de diversiteit in de door de bedrijven 
gevolgde aanpak van risico's en de grote verschillen tussen de watersystemen waarop 
geloosd wordt. voor de Nederlandse situatie referentiekader voor de beoordeling op de 
toelaatbaarheid van de risico's van onvoorziene lozingen wenselijk is. Op grond van 
literatuurgegevens en de aanpak voor wat betreft externe veiligheid ligt een kans-effect 
relatie voor de hand. 

Door zowel de industrie als de overheid wordt aan de directe negatieve beinvloeding 
van de ecologische functie van het oppervlaktewater het meeste gewicht toegekend. 
Daamaast wordt in het bijzonder belang gehecht aan het (tijdelijk) verlies van de 
drinkwaterfunctie. 
De vorming van drijflagen en het (tijdelijk) verlies van de natuurfunctie worden als 
minder belangrijk beschouwd. Tenslotte wordt het (tijdelijk) verlies van recreatieve 
functies van oppervlaktewateren niet van belang gevonden bij de beoordeling op de 
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toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen. Deze aspecten zijn verwerkt in 
een milieuschade-index (MSI). 
Door een koppeling aan te brengen tussen een bepaalde milieuschade en de 
waarschijnlijkheid dat deze zal optreden is een referentiekader worden verkregen. 
Vervolgens dient, analoog aan de aanpak bij externe veiligheids-risico's, een toename 
van het effect met een bepaalde factor gecompenseerd te worden met een 
kwadratische afname van de waarschijnlijkheid. 
Als referentiepunt bij het opstellen van het voorstel voor een referentiekader is gebruik 
gemaakt van het voorval bij Sandoz. Voor dit voorval geldt dat MSI = 1. Een dergelijke 
milieuschade wordt als ontoelaatbaar beschouwd wanneer de waarschijnlijkheid groter 
is dan eens in de miljoen jaar. 
Het voorstel voor een referentiekader is toegepast op de resultaten van een aantal 
risico-analyses. Hieruit is gebleken dat het voorgestelde kader voldoende selectief is 
om situaties waarbij op voorhand duidelijk is dan niet aan de "stand der 
veiligheidstechniek" is voldaan als ontoelaatbaar te beschouwen. 

Uit de resultaten van de enquete mag worden afgeleid dat de beoordeling van risico's 
van onvoorziene lozingen brede aandacht heeft. Dit geldt voor zowel de industrie als 
ook de overheid. Het is opvallend dat vertegenwoordigers van de industrie en de 
overheid hierbij een vergelijkbaar referentiekader nanteren. Wat betreft dit 
referentiekader is gebleken dat de herkenbaarheid van (de omvang van de) effecten 
een in dit verband een belangrijke rol speelt. Om deze reden is in het voorgestelde 
referentiekader gebruik gemaakt van een schade-index. 

Hiernaast is gebleken dat de chemische industrie niet anders omgaat met risico's van 
onvoorziene lozingen dan met andere (traditionele) milieu-aspecten. 
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available at the moment. However, in the Netherlands the call for such criteria by 
industry and the legislative authorities is becoming louder and louder. 
Recently a new risk assessment model is finished based on experiences with VERIS and 
RISAM. This model, Proteus, is generally seen as the state-of-the-art with respect to 
the assessment of risks for the aquatic environment. Nevertheless criteria for risk 
evaluation are not part of the model. 

Aim. 
With respect to risks for the aquatic environment several aspects can be taken into 
account depending on the perception of risk as such. From literature it is a well known 
fact that the perception of risk depends on a complex set of factors. Mentioned factors 
involve societal functions, such as own experiences of the actor as well as the 
reversibility of the adverse effect involved. Hence it might be expected that industry 
and legislative authorities have different perceptions of risk to the aquatic environment 
resulting in different views on environmental risk criteria. 

This study is carried out in order to investigate the perception of industry and legislative 
authorities concerning risk to the aquatic environment. 

Methods and techniques. 
First step of the study involved a literature search on any information concerning 
evaluation of risk to the aquatic environment. This search lead to a list of aspects that 
might be relevant with respect to risk evaluation. In order to determine what aspects 
should be considered relevant for the Netherlands situation a survey of environmental 
managers in the Netherlands chemical industry and legislative employees of the 
government was held. 
The survey consisted of four parts. At first questions concerning the background were 
asked. The second part consisted of a number of propositions to be judged with a value 
in such a way that in case of complete disagreement the value "one" should be given 
and a "seven" in case of complete agreement with the proposition. The survey 
included a list of definitions of values between "one" and "seven" corresponding with 
certain levels of agreement. 
The third section included some propositions to agree or disagree upon. The results of 
this section are used in order to check the results of the former part. 
The last part included a set of pairs of statements in order to determine a possible 
ranking of relevant adverse effects on aquatic ecosystems as well as an other check on 
the results of part two. 
The results of the survey were accumulated in an excell-file in order to calculate 
arithmetic averages and median values. For comparison of these values statistical 
methods like variance analysis and the CHI-squared method, applying 95% confidence 
intervals, were used. This inquiry resulted in weighing factors for relevant aspects. 
Due to the small extent of the survey it is not possible to derive strict conclusions. Still 
the results should give a adequate impression of the perception of risk by industry and 
legislative authorities. 

Results. 
As mentioned earlier no criteria are available by the authorities in the Netherlands at 
the present in order to determine whether or not the assessed risks are acceptable or 
intolerable. From the literature search it is concluded that none of the European 
Member States has such a system operational. Within Switzerland a proposal for risk 
criteria is elaborated. Other countries, like the Netherlands and the United Kingdom, 
are still studying on this subject. 

The basic concepts of these three countries are highly similar. Environmental risk criteria 
all are based on a combination of probability and some adverse effect in such way that 
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Summary 

Introduction. 
In 1970 the Waste Pollution Act came into force. The consequence of this Act was that 
a range of activities was obliged to have a permit in order to discharge waste water. At 
first the regular discharges were dealt with and less attention was paid to accidental 
spills. Since 1970 the abatement of discharges of waste water has been quite 
successful. In comparison with the situation occurring at that time, the discharge of 
pollutants is now reduced to low levels. In consequence of this approach the 
contribution of accidental spills has become more and more important. In some cases 
accidental spills resulted in discharges of such magnitude that the year load of the 
substance involved was exceeded. 

In general, accidental spills have a negative influence on the quality of surface water. 
Toxic effects on aquatic organisms, as was the case after the Sandoz fire, is one of the 
most drastic consequences. Formation of a layer on the surface of a watercourse, often 
leading to coating of the skin of organisms living in or feeding on the water or pollution 
of the bank of the watercourse, is an other example. In addition tot these biotic effects 
accidental spills may render surface water unfit for the preparation of drinking water or 
unfit for recreational purposes. 

The Sandoz fire made it clear that the Seveso Directive needed addition. Since then 
more emphasis is placed on the management of environmental risks. 
In the Netherlands the approach of accidental spills is similar to the abatement of 
regular discharges of wastewater. Implementation of the so called "best available 
techniques (BAT)" should lead to a high level of prevention of accidental spills. The 
remaining risks should not lead to severe harm to the aquatic environment. 
In order to assess the potential risk to the aquatic environment two models, VERIS and 
RISAM are available in the Netherlands. Both models generate a so-called frequency-
consequence curve (figure A). Such a log-log plot is an useful tool to evaluate processes 
on a site or to compare sites as a whole. 

Figure A 
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^ 
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I I I I I 
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In literature a frequency-consequence curve is generally seen as a good basis for risk 
evaluation. Criteria for the evaluation of risk to the aquatic environment are not 
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Figure B 

an increase of the effect should be balanced out with an decrease of the probability. 
This approach highly compares to systems used with respect to evaluation of the so-
called external risk. 
Previous mentioned adverse effects concern toxicity, loss of production of drinking 
water, loss recreational purposes of surface water as well as the loss of economic 
values. 
Germany however intends not to use criteria in order to decide on the acceptability of 
risks to the aquatic environment but will suffice with a stringent system based on the 
"best available techniques". 

Main result of the survey was that the perception of risk to the aquatic environment of 
industry and legislative authorities is highly comparable. This made it possible to derive 
a mutual set of weighing factors for five possible adverse effects. Direct intoxication of 
aquatic organisms was unanimously considered most relevant. Moreover the loss of use 
of surface water for the production of drinking water was considered relevant. 
Formation of floating layers was considered less relevant. Loss of recreation functions of 
surface water was considered irrelevant with respect to evaluation risk of accidents. 
Industry and legislative authorities agreed on the fact that variations in surface waters, 
like differences in size or type, should be taken into account. 

With respect to adjacent items, both industry and legislative authorities have a strong 
preference for gearing approaches for evaluation of environmental risk and so-called 
external risk to one another. 
Fianlly, it was considered very important that environmental risk criteria are transparent. 
Based on the results of the literature search and the survey an index to express adverse 
effects to the aquatic environment is elaborated. This environmental harm index (MSI) 
takes into account for range of adverse influenced surface water and variations in types 
of surface water. Moreover the MSI is coupled with a reference accident: the Sandoz 
accident. This accident compares to MSI = 1. It is suggested that such an accident 
should be considered intolerable in case the probability is higher then once in a million 
years. Consequently a criterion scheme concerning environmental risk is devised as 
presented in figure B. Proposed scheme evaluated to have sufficient distinguishing 
capacities. 
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Furthermore the relative high response on the survey can be seen as an indication that 
industry as well as legislative authorities have high attention for environmental risk as 
well as environmental risk criteria. The fact that efforts by industry concerning the 
abatement of accidental discharges are highly similar to regular discharges of 
wastewater. 

Conclusions. 
Evaluation of risk to the aquatic environment is a complex matter. However the main 
conclusion of this study is that the perception of risk to the aquatic environment of 
industry and legislative authorities is highly comparable. Using statistical methods it was 
possible to derive mutual weighing factors for relevant aspects of risk. These factors, 
completed with information from literature made it possible to devise a proposal for a 
risk criterion scheme. 

Discussion. 
The results of this study can be useful for the Netherlands government with respect to 
the evaluation of risk to the aquatic environment. Due to the small extent of the 
survey it is advisable to elaborate a thorough check with the relevant actors. 
Due to limited scope of time it was necessary that the literature search an the survey 
had some overlap. Although this caused no severe problems it would be wise to 
prevent such a situation in future studies since it is inevitable that during reporting the 
literature search new insights arise that might worthwhile investigating in the survey. 
Moreover a sequential performance gives a better prospect with respect to the planning 
of the study. 
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1. Inleiding 

1.1 Introductie 

Sinds de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van kracht is geworden is de 
belasting van het oppervlaktewater met verontreinigingen verregaand teruggebracht. 
De aandacht is hierbij voornamelijk gericht geweest op de reguliere lozingen van 
afvalwater (CIW, 1996). Als gevolg hiervan maken onvoorziene lozingen een steeds 
groter deel uit van de belasting van oppervlaktewater met verontreinigende 
componenten. Er zijn voorvallen bekend waarbij in enkele dagen de jaaremissie voor 
een bepaalde component met een factor 10 is overschreden (WOCB, 1996). 
Dit fenomeen is eind jaren '80 door het RIZA en VROM onderkend (CIW, 1996). Beide 
instanties hebben, mede naar aanleiding van het ongeval bij Sandoz in 1986, 
onderzoek verricht naar risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewateren en 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op basis hiervan zijn aanzetten tot beleid ten aanzien 
van onvoorziene lozingen opgesteld, zie ondermeer de nota "Geluk of ongeluk" van de 
Functionele werkgroep verontreiniging oppervlaktewateren van Rijkswaterstaat 
(FWVO, 1991). Als vervolg op deze aanzetten zijn initiatieven ontplooid om tot een 
inschattingsmethode voor de risico's van onvoorziene lozingen te komen. Dit heeft 
geresulteerd in twee risico-analysemodellen: RISAM en VERIS. Met behulp van deze 
modellen is het mogelijk om zicht te krijgen op de aard van de risico's in termen van 
waarschijnlijkheid en de omvang van de effecten. 

De modellen RISAM en VERIS zijn ontwikkeld ten behoeve van de twee beschikbare 
beleidskaders: de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Wet 
milieubeheer (Wm). 
Het model RISAM is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Commissie 
Integraal Waterbeheer/CUWVO (CIW). Het is bedoeld om toegepast te worden bij de 
Wvo-vergunningverlening. VERIS is in samenspraak met het Interprovinciaal Overleg 
(IPO), ontwikkeld door het Ministerie van VROM. Het model is bedoeld als hulpmiddel 
bij het opstellen van de milieuparagraaf van een extern veiligheidsrapport (EVR). Een 
aantal Nederlandse bedrijven is op grond van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 
(Brzo), verplicht tot het opstellen van een EVR. Met het Brzo zijn de zogenoemde "post 
Seveso" en de "post Sandoz" richtlijnen van de Europese Commissie in de Nederlandse 
regelgeving gei'mplementeerd. 

Het huidige beleid is enerzijds gericht op het implementeren van de "stand der 
veiligheidstechniek". Onder het begrip "stand der veiligheidstechniek" wordt het stelsel 
aan maatregelen en voorzieningen, zowel technisch als organisatorisch, ter 
vermindering van de risico's van onvoorziene lozingen verstaan. In aanvulling hierop 
dient een aantal bedrijven een inventarisatie van de (rest)risico's van onvoorziene 
lozingen uit te voeren. Het gaat hierbij vooral om bedrijven die onder het Brzo vallen. 
Vanwege het feit dat binnen de industrie relatief grote hoeveelheden aan gevaarlijke 
stoffen gehanteerd worden heeft het voorgaande tot gevolg dat de aandacht is 
toegespitst op deze inrichtingen. Er is echter een groeiend besef dat een relatief kleine 
onvoorziene lozing op een klein ontvangend systeem tot significante schade kan leiden. 
Om deze reden is sinds kort de aandacht verbreed naar de kleinere bedrijven welke op 
een relatief klein oppervlaktewater of op een rioolwaterzuivering lozen. 
De modellen VERIS en RISAM hebben betrekking op stationaire (industriele) installaties. 
Beide modellen zijn vanuit een verschillende achtergronden ontwikkeld waardoor 
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verschillen zijn ontstaan in de aanpak om te komen tot een risico-schatting. Thans 
bestaat bij zowel VROM als de CIW het besef dat beide benaderingen ten opzichte van 
elkaar een meerwaarde vertonen. Hierop is het initjatief genomen om gezamenlijk een 
geintegreerd risico-analysemodel te ontwikkelen. Inmiddels heeft dit initiatief geleid tot 
de ontwikkeling van een nieuw model: Proteus. 

Een van de problemen van het bevoegd gezag is de beoordeling van uitgevoerde 
studies naar risico's van onvoorziene lozingen. Met name wordt hier gedoeld op de 
beoordeling van de risico's van installaties welke voldoen aan de "stand der 
veiligheidstechniek". De kern van het probleem is gelegen in het feit dat thans niet over 
een referentiekader voor de beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen wordt 
beschikt. Hoewel in de ClW-nota "risico's van onvoorziene lozingen (CIW, 1996) een 
poging is gedaan om extreme risico's te definieren, is er geen duidelijkheid over welke 
risico's acceptabel dan wel ontoelaatbaar zijn. Daamaast leven uiteenlopende ideeen 
over welke parameters een rol bij de beoordeling zouden moeten spelen. 
Het voorliggende onderzoeksvoorstel poogt in eerste instantie inzichtelijk te maken 
welke factoren bij de beoordeling van (rest)risico's een rol zouden kunnen spelen. 
Indien mogelijk zullen de bevindingen worden verwerkt in een voorstel voor een 
referentiekader. 

1.2 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het begrip risico en de aard en 
omvang van risico's van onvoorziene lozingen in Nederland. In hoofdstuk 3 wordt de 
opzet van dit onderzoek en daarin toegepaste methoden en technieken toegelicht. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de resultaten van het uitgevoerde literatuur-onderzoek 
beschreven. In hoofdstuk 5 komt de kern van dit onderzoek aan de orde. Hier worden de 
resultaten van een enquete onder vertegenwoordigers van de industrie en de overheid 
weergegeven. Op basis van de resultaten van het literatuur-onderzoek en de enquete 
wordt in hoofdstuk 6 een voorstel voor een referentiekader voor de beoordeling op de 
toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen uitgewerkt. In hoofdstuk 7 worden 
de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek weergegeven. Tenslotte zijn in 
hoofdstuk 8 en 9 lijsten van gebruikte termen en referenties weergegeven. 
In de bijlagen staan de resultaten van de enquete beschreven als ook de u i twerk ing 
ervan. 
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2. Risico's en onvoorziene lozingen 

2.1 Risico's 

Het begrip risico's is veelomvattend en wordt in een groot aantal verschillende kaders 
toegepast (TWK, 1989b). Voorbeelden daarvan zijn: 

Tabel 2.1 
Voorbeelden van risico's 
(TWK, 1989b) 

Omschrijving Kans op overlijden per jaar bij deelname aan 
gegeven activiteiten in Nederland 

verdrinking door dijkdoorbraak 
bijensteek 
door bliksem getroffen 
vliegen 
voetgangers 
fietsers 

10 7 

2 * 10-7 

5 * 10-' 
1.2 " 10 s 

1.85 * 10 6 

3.85 * 106 

autorijden 
bromfietsen 

1.75 * 10-" 
2 " 1 0 ' 

motor rijden 
roken van sigaretten (pakje per dag) 

10 ' 
5 * 10"' 

In de literatuur wordt onder het begrip risico het volgende verstaan: "elk ongewenst 
effect van een bepaalde activiteit met de kans dat dit zich zal voordoen" (TWK, 
1989b). Deze technische definitie wordt in dit onderzoek aangehouden. 
Vaak wordt het begrip risico als een functie van kans en effect gepresenteerd: 

risico = kans x effect 

Hieruit en uit de voorbeelden blijkt dat een risico altijd verbonden is met een (groot) 
nadelig effect. Mede hierdoor worden begrippen "risico" en "calamiteit" vaak gebruikt 
als synoniemen. Dit geeft aanleiding tot begripsonduidelijkheid. Een calamiteit wordt 
binnen dit onderzoek gezien als een onvoorzien voorval waarbij het effect een zekere 
omvang overschrijdt. 

Het bepalen van de risico's van een bepaalde activiteit is een complexe aangelegenheid 
vanwege het feit dat vele uiteenlopende aspecten op het risico inwerken. Te denken 
valt aan technische maatregelen, de invloed van het menselijk handelen en invloeden 
van buitenaf. Om deze reden wordt doorgaans gebruik gemaakt van een model. 
Met behulp van een model wordt een vereenvoudiging gemaakt van de werkelijkheid. 
In het geval van risicoanalyse-modellen wordt getracht de werkelijkheid zo goed 
mogelijk te benaderen door gebruik te maken van casui'stieke gegevens. Deze gegevens 
vormen de basis voor generieke situaties. Daamaast bevatten risicomodellen 
weegfactoren om de generieke (gemiddelde) situatie aan te passen aan de te 
modelleren situatie. Deze weegfactoren zijn afgeleid door dezelfde casuistieke 
gegevens statistisch te bewerken. 

Als gevolg van deze benadering zijn de resultaten van risicostudies omgeven door een 
bepaalde mate van onzekerheid. Het is evenwel onbekend hoe groot deze onzekerheid 
is. Persoonlijke mededelingen van risico-experts geven aan dat de onnauwkeurigheid 
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binnen een orde van grootte ligt. 
Een tweede beperking van risico-analyse is gelegen in het feit dat modellen zijn 
gebaseerd op casui'stiek uit het verleden. Aangezien de huidige risicomodellen geen 
rekening houden met de geboekte technologische vooruitgang betekent dit dat de 
risico's mogelijk overschat worden. 
Tenslotte wordt de waarde van een risicoschatting beperkt doordat het niet mogelijk is 
om de externe invloeden op een activiteit adequaat in te schatten. 
De bovenbeschreven beperkingen hebben tot gevolg dat de gemodelleerde risico's met 
de nodige omzichtigheid bezien moeten worden. 

De in tabel 2.1 weergegeven kansen zijn statistisch bepaald uit voorvallen die zich in 
het verleden hebben voorgedaan. Uit de tabel blijkt dat de kans op overlijden voor 
voetgangers 100 maal lager is dan voor autorijders. Toch zullen weinigen dit gegeven 
laten meewegen bij de keuze van het vervoermiddel. 
Het risico op overlijden is voor vliegen veel lager dan voor motorrijden. Toch is een 
vliegtuigongeluk voorpagina-nieuws en staat een fataal ongeluk met een motor ergens 
tussen het overige (regionale) nieuws. 
lemand in acute geldnood zal eerder genegen zijn om een risicovolle baan te 
accepteren dan iemand die nog enige financiele reserve heeft. 
Deze voorbeelden laten zien dat andere factoren dan statistische gegevens een even 
belangrijke, zo niet belangrijkere rol spelen bij de perceptie van risico's. Uit sociaal-
psychologisch is gebleken dat de aanvaardbaarheid van risico's afhankelijk is 
verschillende criteria. Voorbeelden hiervan zijn (Fraiture, 1989): 

• de ernst en omvang van het risico (zijn de effecten omkeerbaar); 
• de beheersbaarheid van het risico (de, vermeende, eigen invloed); 
• de mate van keuzevrijheid rond het nemen van het risico. 

Het belang dat aan bovengenoemde criteria wordt toegekend verschilt per individu. 
Eigen ervaringen spelen hierbij een grote rol. Zo zal iemand die te nauwernood een 
ongeluk met een fiets heeft overleefd sneller in een auto stappen ook al is fietsen, 
statisch gezien, minder risicovol. 
Binnen dit onderzoek zal de perceptie van risico's een rol spelen. Echter daar waar 
mogelijk en zinvol zal het begrip risico zo objectief mogelijk benaderd worden. 

Het beleid van de overheid, zie ook hoofdstuk 4, bedrijven en individuen is er op 
gericht om risico's zoveel mogelijk te reduceren. Om deze reden worden voor 
risicovolle activiteiten, zoals kerncentrales en ruimtevaartuigen, verregaande 
risicoreducerende maatregelen gevraagd. Desondanks gebeuren er nog steeds 
ongelukken. Vaak speelt het falen van het menselijk handelen hierbij een belangrijke rol 
(PAON, 1995). Risico's zijn kennelijk niet uit te sluiten. Om deze reden wordt binnen 
dit onderzoek het begrip risico's los gezien van de eventuele getroffen 
risicoreducerende maatregelen. 

In dit rapport wordt de term "risico's van onvoorziene lozingen" veelvuldig 
gehanteerd. Onder lozingen worden alle emissies van verontreinigende stoffen die 
door middel van een stationair werk op oppervlaktewater plaatsvinden verstaan. 
Onvoorziene lozingen zijn het gevolg van een ongewoon voorval. Het onvoorziene is 
hierbij niet zozeer gelegen in het ondenkbare maar meer in het feit dat een dergelijke 
gebeurtenis zich onverwacht, momentaan, en zeker niet vooraf gepland, voordoet. 
Hiermee krijgt het begrip "risico's van onvoorziene lozingen" de volgende inhoud 

pag. 14 



Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater & 

"elk ongewenst effect op oppervlaktewater als gevolg van een lozing 
vanuit een stationaire installatie welke is veroorzaakt door een ongewoon 
voorval verbonden met de kans dat dit zich zal voordoen ". 

Strikt genomen worden onvoorziene lozingen door vooraf over de mogelijk dat 
deze op kunnen treden te evalueren, voorzienbaar. Een betere terminologie voor deze 
lozingen zou de volgende kunnen zijn: "lozingen als gevolg van voorzienbare 
ongewone voorvallen". Aangezien deze term niet gangbaar is zal in dit rapport de term 
"risico's van onvoorziene lozingen" worden gehanteerd. 

2.2 Aard en omvang van onvoorziene lozingen 

In de introductie is aangegeven dat de beleidsmatige belangstelling sinds de gevolgen van 
de brand in 1986 bij Sandoz (Zwitserland) is gegroeid. Bij deze brand raakte circa 6000 kg 
chemicalien, waaronder 4200 kg bestrijdingsmiddelen, in de rivier de Rijn (van Leeuwen, 
1989). Als gevolg van deze onvoorziene lozing traden in het gehele benedenstroomse 
deel van de Rijn ongewenste effecten op. Het meest duidelijk zichtbaar was de massale 
vissterfte. Daamaast moest als gevolg van de lozing de inname van water voor de 
bereiding van drinkwater geruime tijd gestaakt worden. 

Sinds 1986 worden gegevens met betrekking tot onvoorziene lozingen geregistreerd 
(RIZA, 1995), Uit de thans beschikbare informatie blijkt dat een calamiteit als die van 
Sandoz een uitzondering vormt. Uit de rapportages is af te leiden dat de onvoorziene 
lozingen in het Nederlandse beheersgebied doorgaans een volume van minder 10 m3 

betreffen (WOCB, 1996). Slechts 7 van de 438 in 1995 geregistreerde onvoorziene 
lozingen op Rijkswateren afkomstig van de wal, waar ook industriele activiteiten onder 
vallen, kenden een volume groter dan 10 m'. Deze 7 voorvallen vertegenwoordigen 
evenwel 93 % van het geregistreerde totale gemorste volume aan verontreinigingen. Ook 
voor de niet-Rijkswateren geldt dat de totaal gemorste hoeveelheid in hoge mate bepaald 
wordt een enkele voorvallen (WOCB, 1996). 

In figuur 2.1 is een overzicht gegeven van de aantallen geregistreerde onvoorziene 
lozingen op Nederlands oppervlaktewater. 

Figuur 2.1 
Overzicht van het aantal 
onvoorziene lozingen op 
oppervlaktewater 
(WOCB, 1996) 2000 

1500 . 

1000 

1992 1993 1994 1995 
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Over het jaar 1995 zijn in totaal 1261 onvoorziene lozingen geregistreerd. Hiervan is een 
ongeveer een kwart (438) afkomstig van activiteiten op de wal. Naast lozingen van uit de 
chemische industrie gaat het hier om overige industriele activiteiten en de agrarische 
sector (WOCB, 1996). De bijdrage van de scheepvaart bedraagt circa 35 %. 

In figuur 2.2 is de aard van de onvoorziene lozing beschreven. Uit deze figuur is af te 
lezen dat het voor het overgrote deel van de voorvallen gaat om minerale olie of 
derivaten daarvan (WOCB, 1996). Dit aandeel is verklaren omdat olie reeds in zeer kleine 
hoeveelheden een visuele verontreiniging tot gevolg heeft. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld chemicalien, waarbij een onvoorziene lozing door middel van metingen of 
door het optreden van effecten, bijvoorbeeld vissterfte, geconstateerd moet worden. Het 
aandeel van olie in het aantal onvoorziene lozingen is gerelateerd aan het transport over 
water. De categorie "lozingen vanaf water" behelst namelijk vooral opzettelijke lozingen 
van bilgewater (een olie-water mengsel dat zich onderin een schip verzamelt). De totale 
omvang van de onvoorziene olielozingen bedraagt 840 m3 (circa 710 ton). 

Figuur 2.2 
Overzicht van de aard 
van de onvoorziene op 
oppervlaktewater 
(WOCB, 1996) 

M MM **'.. 

C*»mic«l*n *% 

PuntM«ng. ofc«n IX 

Dnrvtnd vutl S% 

Ob*k*nd 7% 

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat onvoorziene lozingen grote gevolgen voor 
het oppervlaktewater kunnen hebben. Grote onvoorziene lozingen zijn gelukkig meer 
uitzondering dan regel. Echter wanneer zich een grote onvoorziene lozing voordoet heeft 
dit verregaande consequenties voor de functies van het watersysteem. Dit maakt het 
aspect van risico's van onvoorziene lozingen vanuit beleidsmatig oogpunt relevant. 
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ciguur 3.1 
Schema 
/erbanden 

van causale 

3. Methode en technieken 

In de inleiding is aangegeven dat thans geen referentiekader voor de beoordeling van 
risico's van onvoorziene lozingen beschikbaar is. De roep om een dergelijk kader wordt 
steeds luider. Niet alleen de industrie vraagt hierom, ook het bevoegde gezag. Dit is af 
te leiden uit reacties van betrokken vertegenwoordigers (PTEAM, 1996). Een dergelijk 
kader is noodzakelijk om de resultaten van studies naar de situatie bij bedrijven wat 
betreft onvoorziene lozingen te kunnen toetsen aan objectieve criteria. 

In het projectplan voor dit onderzoek (Stam, 1996) is een aantal actoren en factoren 
onderscheiden. Deze staan de in de navolgende figuur schematisch weergegeven. In de 
figuur zijn alleen de relaties weergegeven die van belang zijn bij de beoordeling van 
risico's van onvoorziene lozingen. 

» Y k 

industries 
activiteit 

onvoorziene 
lozing • 

ontoelaatbaar 
effect 

maatregel 
industries 
activiteit 

onvoorziene 
lozing • 

ontoelaatbaar 
effect 

maatregel 

brandwet ir 

waterkwaliteits 
doelstellingen 

t 
t t 

bevoegd 
gezag gebruikers 

Uit figuur 3.1 blijkt dat de beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen een 
complexe aangelegenheid is. Een van de kernvragen is wat de verschillende actoren 
onder een ontoelaatbaar effect verstaan. Dit onderzoek is een poging om een 
antwoord op deze vraag te krijgen. 

In de literatuur staan enige ruwe concepten voor referentiekaders voor de beoordeling op 
de toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen beschreven (AEA, 1995 en 
BUWAL 1996). De beschreven referentiekaders zijn gebaseerd op wetenschappelijke 
concepten. Uit de rapportage's valt niet af te leiden of gedurende de ontwikkeling 
rekening is gehouden met verschillen in de perceptie van risico's. Op grond van de 
verschillen in belangen mag verwacht mag worden dat de verschillende actoren op dit 
beleidsterrein verschillend denken over de uitwerking van het referentiekader. 
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Op basis hiervan is de volgende probleemstelling gedefinieerd. 

Zijn de gewichten die wat betreft de beoordeling van de toelaatbaarheid van de 
risico's van onvoorziene lozingen door het bevoegd gezag, de industrie en 
maatschappelijke groeperingen aan ecologische en economische factoren en aan 
kansaspecten worden toegekend verenigbaar tot een benadering voor industriele 
installaties, en zo ja hoe. " 

Bovengenoemde probleemstelling is aan de hand van de causale verbanden tussen 
(f)actoren nader geanalyseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een zogenoemde relatie-
matrix. Met behulp van een dergelijke matrix kunnen de verbanden tussen (f)actoren 
systematisch inzichtelijk gemaakt worden (TOM, 1996). 
In bijlage 1 is de relatiematrix weergegeven. In iedere eel van de matrix wordt steeds de 
invloed van het eerste aspect (kolom) op het tweede (rij) beschreven. Zo wordt in eel 1.2 
de invloed van industriele activiteiten op onvoorziene lozingen beschreven. 
De inhoud van de cellen is uitgewerkt in het werkplan (Stam, 1996). Op grond hiervan is 
het mogelijk gebleken de reikwijdte van het onderzoek in te perken. Zo wordt aan de 
volgende aspecten geen aandacht geschonken binnen dit onderzoek: 

• de industriele activiteit als zodanig; 
• de onvoorziene lozing als zodanig alsmede de methode (model) om risico's in te 

schatten; 
• de rol van de brandweer om lozing van bluswater te voorkomen; 
• maatregelen om de risico's van onvoorziene lozingen te reduceren. 

Van de resterende cellen is bezien in hoeverre de betreffende relatie van belang is in het 
licht van de probleemstelling. In de matrix in bijlage 1 zijn de relaties die voor dit 
onderzoek relevant zijn geacht wit gemarkeerd. 
Met betrekking tot bovengenoemde inperking zij vermeld dat de invloed van de industrie, 
hetzij als bron van onvoorziene lozingen (en daarmee financier van de maatregelen 
conform het beginsel van "de vervuiler betaalt") hetzij als gebruiker van oppervlaktewater 
weldegelijk van belang is voor dit onderzoek. Zo zal de industrie een slechts een 
beoordelingssysteem accepteren waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat financieel 
economische consequenties opwegen tegen het risico dat weggenomen moet worden 
(AEA, 1995). 

Op basis van de nadere analyse van de probleemstelling zijn de volgende 
onderzoeksvragen geformuleerd: 

Wat is de huidige situatie wat betreft onvoorziene lozingen: 
1.1 welk aandeel hebben onvoorziene lozingen in de belasting van het 

oppervlaktewater in Nederland. 
1.2 welke beleidsmatige benadering wordt thans gevolgd. 
1.3 waar liggen raakvlakken met aanverwante beleidsterreinen. 
Welke van de onderstaande aspecten worden door het bevoegd gezag, de industrie 
en maatschappelijke groeperingen van dusdanig belang geacht dat deze in het 
beoordelingssysteem voor risico's van onvoorziene lozingen opgenomen dienen te 
worden: 
2.1 Ecologische functies. 
2.2 Volksgezondheid (drinkwater, recreatie). 
2.3 Veriies van de gebruiksfunctie (economische gebruiksfuncties). 
2.4 Visuele verontreiniging. 
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Wat wordt door de diverse partijen verstaan onder ecologische effecten: 
3.1 Alleen acute of ook chronische effecten. 
3.2 Sterfte van vis als gevolg directe toxische inwerking van stoffen. 
3.3 Sterfte van vis als gevolg van zowel direct als ook indirecte inwerking van stoffen. 
3.4 Welke indirecte effecten worden relevant geacht. 
3.5 Negatieve directe als ook indirecte beinvloeding van het gehele ecosysteem. 
Hoe moet het beoordelingssysteem volgens de individuele partijen verder ingevuld te 
worden. 
4.1 Welke maat voor effecten moet gehanteerd worden. 
4.2 Dient er een relatie tussen kans en effect gelegd te worden. 
4.3 Is het wenselijk dat onderscheid wordt gemaakt in een streefbeeld en maximaal 

toelaatbaar risico. 
Welke investering wordt acceptabel geacht om risico's van onvoorziene lozingen te 
reduceren. 

Het onderzoek spitst zich derhalve toe op de vraag welke factoren door de Nederlandse 
overheid en industrie van belang worden gevonden om effecten onvoorziene lozingen als 
ontoelaatbaar aan te merken. Om hier meer zicht op te krijgen is een literatuur-onderzoek 
uitgevoerd. Relevante artikelen zijn verzameld door: 

• een literatuursearch aan de hand van vooraf opgegeven trefwoorden 
• referentielijsten van rapporten na te gaan 
• regelmatige zoekacties op het internet 

De resultaten van het literatuuronderzoek staan beschreven in hoofdstuk 4. Gelet op de 
probleemstelling is de perceptie van de Nederlandse industrie (milieucoordinatoren) en de 
overheid (vergunningverleners) ten aanzien van risico's van onvoorziene lozingen een 
cruciaal aspect binnen dit onderzoek. Deze actoren vervullen een primaire rol in het traject 
van de beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen. Het staat op voorhand dan 
ook niet vast of referentiekaders uit het buitenland voor de Nederlandse situatie 
toepasbaar c.q. acceptabel zijn. Om hier meer zicht op te krijgen is een enquete 
uitgevoerd. Deze enquete is eens te meer uitgevoerd omdat in de openbare literatuur 
onvoldoende informatie is gevonden om de onderzoeksvraag adequaat te kunnen 
beantwoorden. 

De vragen die aan voornoemde actoren zijn voorgelegd zijn gebaseerd op een analyse 
van de resultaten van het literatuuronderzoek. In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven ieder 
individu een eigen perceptie van risico's heeft. Dit effect kan worden versterkt doordat het 
vakgebied van risico's van onvoorziene lozingen relatief jong is (CIW, 1996). Hierdoor zal 
de wijze waarop de vragen worden gesteld van invloed zijn op de beantwoording. Om dit 
effect zoveel mogelijk te voorkomen zijn de vragen zo objectief mogelijk verwoord en is in 
de toezendbrief geen achtergrondinformatie gegeven. 

In deel I van de enquete is gevraagd naar de achtergrond van de respondent. In deel II 
van de enquete is gevraagd een aantal stellingen te waarderen met een cijfer varierend 
van 1 (helemaal oneens) tot 7 (helemaal eens). De resultaten van de enquete zijn 
statistisch verwerkt. Verschillen in de beantwoording zijn onderzocht door de berekende 
gemiddelde score aan een variantie-analyse (Wijvekate, 1979) te onderwerpen. 
In deel II en IV is gevraagd een keuze te maken tussen twee stellingen. Verschillen in 
voorkeur zijn vastgesteld met behulp van de CHI-kwadraattoets (Wijvekate, 1979). 
De toezendbrief en de enquete zijn opgenomen in bijlage 2. Een uitgebreid overzicht van 
de antwoorden is weergegeven in bijlage 3. 

Tenslotte zijn de resultaten van de literatuurstudie en de enquete gebruikt bij de 
compilatie van een mogelijk referentiekader voor de Nederlandse situatie. 
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4. Literatuuronderzoek 

4.1 Inleiding 

Sinds enige jaren wordt nagedacht over hoe een referentiekader voor risico's van 
onvoorziene lozingen eruit zou moeten zien (Hobbelen, 1994). De discussies 
hieromtrent richtten zich met name op de selectie van activiteiten ten behoeve van 
risicostudies en de toetsing van risico's aan (kwaliteits)doelstellingen voor 
oppervlaktewater. 
Alvorens op de toetsing van risico's van onvoorziene lozingen voor watersystemen in te 
gaan wordt in paragraaf 4.2 de Nederlandse aanpak van reguliere lozingen van 
afvalwater beschreven. In paragraaf 4.3 wordt een overzicht gepresenteerd van de 
beschikbare informatie met betrekking tot referentiekaders voor risico's van 
onvoorziene lozingen. Tenslotte wordt in paragraaf 4.4 ingegaan op het beleid ten 
aanzien van externe veiligheid. 

4.2 De aanpak van reguliere lozingen van afvalwater. 

4.2.1 Beleidsmatig kader. 

De juridische basis voor het Nederlandse waterkwaliteitsbeleid is vastgelegd in de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren (Wvo). De reikwijdte van deze wet strekt zich uit 
tot zowel reguliere als ook onvoorziene lozingen van afvalwater. Het spreekt voor zich 
dat de uitwerking voor reguliere en onvoorziene lozingen verschilt. 
Een kernpunt van de Wvo is dat lozingen van afvalwater in beginsel vergunningplichtig 
zijn. De zogenoemde kleine lozingen vormen hierop een uitzondering. Voor bepaalde 
categorieen van kleine lozingen geldt geen vergunningplicht op grond van de Wvo 
maar zijn zogenoemde "Algemene regels" opgesteld, zie ook CIW (1995). 

De vertaling van de Wvo naar de praktijk is vastgelegd in verschillende 
beleidsdocumenten, zoals nota's waterhuishouding (TWK, 1989a) en Indicatieve 
Meerjarenprogramma's Water (TWK, 1985). De structuur van het beleid is in figuur 4.1 
weergegeven. 
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Figuur 4.1 
Globale structuur van het 
waterkwaliteitsbeleid 

Vooriuxnen van verontreiniging 

Saneren volgens de 
"stand der tedmiek" 

Belangrijk uitgangspunt van het beleid is 
dat verontreiniging zoveel als mogelijk 
voorkomen dient te worden; het 
voorzorgsprincipe. In die gevallen dat 
een lozing van afvalwater noodzakelijk 
is, dient deze gesaneerd te zijn volgens 
de uitgangspunten van de "stand der 
techniek". Bij de beoordeling of aan dit 
beginsel wordt voldaan spelen naast 
milieuhygienische aspecten ook 
technische en economische 

overwegingen een rol. 
In veel gevallen zal een zekere restlozing 
op oppervlaktewater plaatsvinden. De 
effecten van deze restlozing worden op 

toelaatbaarheid getoetst. In het geval dat de restlozing een ontoelaatbaar geachte 
negatieve bei'nvloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater tot gevolg heeft, zijn 
aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

Beoordelen restlozing 

4.2.2 Risicobenadering ten aanzien van reguliere lozingen van 
afvalwater. 

Bij de beoordeling op de toelaatbaarheid van een reguliere restlozing op 
oppervlaktewater vindt een toetsing plaats aan kwaliteitsnormen. Deze 
waterkwaliteitsnormen dienen verschillende doelen. Enerzijds dient het 
oppervlaktewater geschikt te zijn voor aquatische organismen. Anderzijds dienen 
andere gebruiksfuncties van het oppervlaktewater beschermd te worden, zoals 
bijvoorbeeld de functie als grondstof voor de bereiding van drinkwater. Voor het 
vaststellen van deze normen wordt een risicobenadering gevolgd, zie ondermeer TWK 
(1989b) en Min VenW (1998). In de Vierde Nota waterhuishouding worden de 
volgende risicogrenzen gedef in ieerd: 

Tabel 4.1 
Overzicht van de Soort risico aanduiding beleidsmatige implicate 
risicogrenzen voor reguliere 
emissies. ernstig risico ER interventie-waarde (waterbodem) 

maximaal toelaatbaar risico MTR maximaal toelaatbaar risico 
verwaarloosbaar risico VR streefwaarde 

Uitgangspunt is dat een stof geen nadelige invloed mag hebben op de omvang en 
samenstelling van een ecosysteem. De risicogrenzen worden vastgesteld op basis van 
concentraties waarbij 50% (ER) of 95% (MTR) van de soorten zijn beschermd, 
eventuele doorvergiftiging, het gedrag van de stof in het oppervlaktewater en de 
eventuele achtergrondgehaltes. Het verwaarloosbaar risico (VR) is gedefinieerd als 1 % 
van de waarde van het MTR (Min VenW, 1999). 

Bovengenoemde normen gelden voor het oppervlaktewater. Onderscrijding van de 
norm zal in dergelijke gevallen moeten plaatsvinden door middel van verdunning in het 
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oppervlaktewater. Als gevolg hiervan bestaat er in het oppervlaktewater een gebied 
waarin niet aan de normen wordt voldaan. Dit gebied wordt aangeduid als de 
mengzone (TWK, 1989a). 
Feitelijk betekent het hanteren van een mengzone dat de bescherming van aquatische 
organismen in het oppervlaktewater deels wordt opgeofferd. Dit wordt beperkt door 
aan te geven dat binnen de mengzone geen acuut toxische concentraties aan 
verontreinigingen mogen voorkomen. Deze aanpak wordt thans uitgewerkt door een 
subwerkgroep vallend onder de werkgroep V (Water(bodem)kwaliteit en -kwantiteit) 
en VI (Emissies en Diffuse Bronnen) van de Commissie Integraal Waterbeheer. 

Wat betreft de getalsmatige invulling van het ER, MTR en VR kan opgemerkt worden 
dat het bepalen van een ER en MTR voor een bepaalde stof een complexe 
aangelegenheid is. 
Voor het bepalen van het beschermingsniveau wordt gebruik gemaakt van de 
extrapolatiemethode van Aldenberg en Slob (1991). Deze methode gaat uit van 
toxicologische informatie voor vier soorten organismen die representatief zijn voor de 
ecologische functies (bijvoorbeeld vis, alg, watervlo en weekdieren). Er wordt gerekend 
met zogenoemde chronische "No Observed Effect Concentrations (NOEC)" omdat 
naast sterfte ook sublethale effecten, zoals verminderde groei, beweging en 
voortplanting van belang zijn voor ecosystemen. 

In veel gevallen is voor het toepassen van bovengenoemde methode onvoldoende 
informatie beschikbaar. Om toch een inschatting van het MTR te kunnen maken van 
het beschermingsniveau kan de gemodificeerde EPA-methode worden toegepast 
(Slooff, 1992). Met behulp van veiligheidsfactoren wordt op basis van gegevens met 
betrekking tot acute effecten een inschatting gemaakt van het MTR. Het voordeel van 
de methode is dat de noodzakelijke toxicologische informatie veel beter beschikbaar is 
in de openbare literatuur dan gegevens omtrent chronische toxiciteitsgegevens. 

rabel 4.2 
jemodificeerde EPA-
nethode (Slooff, 1992) 

Vereiste informatie Veiligheidsfactor 

Laagste acute L(E)C50' of QSAR-schatting' voor acute toxiciteit 
Laagste acute L(E)C50 of QSAR-schatting voor acute toxiciteit 
voor tenminste algen, kreeftachtigen en vissen 
Laagste NOEC' of QSAR-schatting voor chronische toxiciteit 
Laagste NOEC of QSAR-schatting voor chronische toxiciteit 
voor tenminste algen, kreeftachtigen en vissen 

1000 
100 

10" 
10 

Deze waarde wordt vergeleken met de ge&xtrapoleerde waarde gebaseerd op acute 
toxiciteitsgegevens. De laagste waarde wordt geselecteerd. 
Concentratie waarbij 50% van de testorganismen sterft (LC50) of effect (EC50) ondervindt. 
Quantitative Structure Activity Relationships: op basis van de chemische structuur wordt het effect 
van een stof berekend 
No Observed Effect Concentration: concentratie waarbij geen significant effect meer wordt 
waargenomen. 
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4.3 Referentiekaders voor de beoordeling van de 
toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen 
op oppervlaktewater 

In de navolgende subparagrafen wordt een overzicht gegeven van de in de literatuur 
beschreven ideeen en concepten zoals deze in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland en Zwitserland leven ten aanzien van de beoordeling van risico's van 
onvoorziene lozingen. 

Op het gebied van de kwantitatieve beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen 
is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan. Om deze reden heeft de EG (DG-XII) in 
1994 het Engelse bureau AEA Technology opdracht gegeven tot een verkennende 
studie. Uiteindelijk is deze studie samen met de Nederlandse overheid (DGM en RIZA) 
en een Hongaars bureau (AGEL-CBI) uitgevoerd. De bevindingen zijn vastgelegd in een 
discussiedocument (AEA, 1995). 

Deze studie is feitelijk een eerste poging om te komen tot een kwantitatief 
referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen. Uit deze studie is naar voren 
gekomen dat verschillende referentiekaders denkbaar en verdedigbaar zijn. De keuze 
voor de relevante parameters hangt nauw samen met de invalshoek van waaruit het 
referentiekader is ontwikkeld. 

Wat opvalt is dat de beschreven referentiekaders uitgaan van absolute risico's. Hier is 
voor gekozen vanwege het feit dat in een relatief systeem slechts een beoordeling op 
een hoog abstractie-niveau kan plaatsvinden. Verschillen tussen ontvangende 
watersystemen zouden in een dergelijk systeem onvoldoende tot uitdrukking gebracht 
kunnen worden. Het algemene concept voor een referentiekader is in figuur 4.2 
weergegeven. 

Figuur 4.2 
Schematische weergave 
van een referentiekader 
(AEA, 1995) 

O n t o e l a a t b a a r 

V e r w a a r l o o s b a a r 

Effect 
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In de voorgaande figuur worden risico's ingedeeld in ontoelaatbare en verwaarloosbare 
risico's. Gelet op de onzekerheid is de resultaten van risico analysemodellen wordt 
daamaast vaak een overgangsgebied aangehouden kunnen worden (AEA, 1995). 

De AEA-studie heeft geleid tot een aantal ruwe concepten die uitgangspunten kunnen 
zijn bij de ontwikkeling van een referentiekader. Deze concepten zijn alle primair 
ingegeven door ecologische overwegingen; voorkomen moet worden dat het aquatisch 
ecosysteem (blijvend) nadelig bei'nvloed wordt. Daamaast wordt aandacht geschonken 
aan de negatieve beinvloeding van andere functies van watersystemen, zoals de 
bereiding van drinkwater, gebruik voor recreatieve doeleinden et cetera. 
Meer recent is een Zwitsers voorstel voor een referentiekader gepubliceerd (BUWAL, 
1996). Het gaat hier om een concreet uitgewerkt referentiekader voor zowel humane 
als ook ecologische risico's. Interessant hierbij is dat een relatie is gelegd met de kosten 
welke het herstel met zich meebrengt. 

4.3.1 Nederland 

Het Nederlandse beleid ten aanzien van risico's staat voor een belangrijk deel 
beschreven in de nota "Omgaan met risico's" (TWK, 1989b). Voor wat betreft de 
risico's van onvoorziene lozingen staat het beleid beschreven in de gelijknamige ClW-
nota (CIW, 1996). 
Wat betreft de beoordeling van onvoorziene voorvallen zijn Nederland alleen normen 
over risico's voor de omgeving (humaan gerichte risico's) beschikbaar, zie hiervoor 
paragraaf 4.4. 

Figuur 4.3 
Globale aanpak van 
risico's van onvoorziene 
lozingen 

Dxrvoerenvandg 
"staxl dsr \eliffBcbtechniex" 

In de ClW-nota "risico's van onvoorziene lozingen" (CIW, 1996) is het beleid ten 
aanzien van onvoorziene lozingen uitgewerkt. De gevolgde aanpak is in grote lijnen 
hetzelfde als voor reguliere lozingen van afvalwater, zie ook figuur 4.3. Door middel 
van het implementeren van de "stand der veiligheidstechniek" moeten onvoorziene 
lozingen en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk voorkomen worden. 

De "stand der veiligheidstechniek" 
beschrijft het niveau van de 
voorzieningen om onvoorziene 
lozingen, of de gevolgen daarvan, 
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te 
voorkomen. Dit uitgangspunt geldt 
ongeacht de aard van de inrichting en 
de daar gehanteerde stoffen en 
processen. Om na te gaan of het 
algemene niveau van voorzieningen 
voldoende is om ongewenste negatieve 
invloeden als gevolg van onvoorziene 
lozingen te voorkomen, is een toets 
noodzakelijk waarin de locatie specifieke 
omstandigheden worden meegewogen. 
Hiervoor is het noodzakelijk om inzicht 
te verkrijgen in de restrisico's van een 
activiteit, installatie of locatie. Voor het 

Mxfelleren restrisico's 

Baccrcfeienrestri9co's 

inschatten van de restrisico's is door de Nederlandse overheid een tweetal risico-
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analysemodellen ter beschikking gesteld: VERIS en RISAM. Het toepassen van deze 
modellen heeft als belangrijk voordeel dat de risicoschatting volgens eenduidige 
methodes plaatsvindt. 
Op dit moment worden de modellen VERIS en RISAM geintegreerd tot een 
samenhangende methode. Hiertoe is besloten omdat uit opgedane ervaring met de 
individuele modellen is gebleken dat beide modellen ten opzichte van elkaar een 
meerwaarde vertonen. Het nieuwe model, PROTEUS, wordt ontwikkeld onder de 
verantwoordelijkheid van werkgroep VI van de Commissie Integraal Waterbeheer 
(CIW). 

Met behulp van de resultaten van risicostudies is het mogelijk om de risico's van de 
verschillende activiteiten op een bedrijfsterrein, dan wel van verschillende 
bedrijfsterreinen ten opzichte van elkaar te wegen. Een dergelijke kwalitatieve 
vergelijking biedt goede aanknopingspunten voor eventuele verdergaande 
risicoreducerende maatregelen. Deze aanpak geeft echter geen informatie over de 
mate waarin de (rest)risico's aanvaardbaar zijn. Hiervoor is een referentiekader 
noodzakelijk. Een dergelijk kader is, zoals eerder is aangegeven, op dit moment niet 
beschikbaar. 

Het Nederlandse standpunt is dat de ontwikkeling van het referentiekader voor risico's 
van onvoorziene lozingen in internationaal kader dient plaats te vinden (CIW, 1995). 
Belangrijk argument hierbij is dat de bestaande regelgeving op dit terrein ook in 
internationaal verband is ontwikkeld. Daamaast zal het systeem moeten aansluiten bij 
ander beleid op het gebied van risico's. In de nota "Omgaan met risico's" (TWK, 
1989b) wordt het beleid ten aanzien van risico's voor de mens, omgeving en milieu 
beschreven. Dit beleid is gestoeld op preventie en het uitgangspunt dat een toename 
van de waarschijnlijkheid van een ongewenst voorval gecompenseerd moet worden 
door een afname van de effecten. 

Met betrekking tot onvoorziene lozingen van afvalwater is geen referentiekader 
beschikbaar. De "Omgaan met risico's" (TWK, 1989b) geeft aan dat een voorval als 
een calamiteit wordt beschouwd als op basis van standaardtoetsen berekend wordt dat 
de EC50 of LC50 wordt overschreden voor het gevoeligste organisme of als de helft 
van de populatie (HC50) verdwijnt. De keuze voor acute toxiciteitstesten is ingegeven 
door het feit dat onvoorziene lozingen slechts kortstondig plaatsvinden en, gelet op het 
vereiste voorzieningenniveau, beperkt van omvang zijn. Mogelijke effecten beperkten 
zich dan ook veelal tot de directe omgeving van het lozingspunt. 
Overigens is het aandachtsgebied van risico's van onvoorziene lozingen voor 
watersystemen in Nederland verbreed. Inmiddels is duidelijk geworden dat een 
negatieve beinvloeding van het ecosysteem niet noodzakelijkerwijs het gevolg is van 
het acute toxiciteit. Ook zuurstofdepletie en/of de vorming van een drijflaag zijn 
relevant bij de beoordeling op de toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen 
(CIW, 1996). 

Binnen Nederland zijn zoals eerder aangegeven geen normen voor de beoordeling van 
risico's van onvoorziene lozingen op toelaatbaarheid beschikbaar. Wel is hier onderzoek 
naar verricht. 
In opdracht van het Ministerie van VROM is door Coopers & Lybrand Deloitte (CL&D, 
1990) een indeling van risico's uitgewerkt, zie ook figuur 4.4. Deze studie uitgevoerd in 
het kader van de ontwikkeling van het risicoanalysemodel VERIS. 
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Figuur 4.4 
Kwalitatieve indeling van 
risico's (CL&D, 1990) 
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De in figuur 4.4 weergegeven categorieen worden algemeen gehanteerd in het 
(inter)nationale beleid met betrekking tot waarschijnlijkheden van voorvallen (TWK, 
1989b). De gepresenteerde indeling van waarschijnlijkheden biedt aanknopingspunten 
bij het beoordelen van risico's. 
Het in figuur 4.4 gepresenteerde systeem beoordeelt de risico's alleen op basis van de 
waarschijnlijkheid. De omvang van het effect speelt hierbij geen rol. In het algemeen 
wordt bij de beoordeling van risico's de kans op een voorval gekoppeld aan een effect 
(TWK, 1989b). Hierbij geldt het uitgangspunt dat een toename van de 
waarschijnlijkheid gecompenseerd moet worden door een afname van de gevolgen, zie 
ook figuur 4.4. Deze benadering biedt goede aanknopingspunten voor een kwantitatief 
referentiekader. 

In paragraaf 2.1 is aangegeven dat naar mate het effect groter wordt ook andere 
aspecten een rol bij de beoordeling van risico's gaan speien. Hierbij kan gedacht 
worden aan gebeurtenissen met een onomkeerbaar effect, zoals bijvoorbeeld sterfte 
van groepen mensen die in de directe omgeving van een risicovolle activiteit wonen. 
Onder meer om deze reden is in het beleid ten aanzien van externe veiligheid gekozen 
voor een kwadratisch verband tussen kans en effect. Een toename van het effect met 
een factor k moet gecompenseerd worden met een afname van de frequentie met een 
factor k-kwadraat. 

Hiertegenover staat de perceptie van risico's zoals deze zich binnen een aantal 
milieugroeperingen gangbaar is. Binnen deze groeperingen wordt bij de beoordeling 
van risico's de waarschijnlijkheid van een voorval ondergeschikt geacht aan de schade 
aan het milieu. Naar mate de schade aan het milieu toeneemt doet dit uitgangspunt 
meer en meer opgang. 
Deze wijze van denken wordt niet gevolgd in het beleid ten aanzien van de externe 
veiligheid. Hier wordt een duidelijke relatie gelegd tussen de waarschijnlijkheid en het 
effect van ongewone voorvallen: hoe groter het effect hoe kleiner de kans moet zijn, 
zie ook figuur 4.2, 
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Ongeacht de invulling dient het referentiekader onderscheid te maken tussen 
ontoelaatbare en acceptabele risico's (TWK, 1989b). In geval van een ontoelaatbaar 
risico zijn op korte termijn (aanvullende) maatregelen noodzakelijk om het de kans op 
dan wel de gevolgen van onvoorzien voorval te verminderen. 
In die gevallen dat het risico als toelaatbaar wordt beoordeeld is de situatie anders. 
Omdat reeds voldaan wordt aan de "stand der veiligheidstechniek" liggen aanvullende 
maatregelen niet voor de hand. Echter op grond van het voorzorgsprincipe blijft de 
verplichting bestaan om voortdurend de mogelijkheden tot risicoreductie te 
onderzoeken. Conform het ALARA-beginsel zullen hierbij de kosten moeten opwegen 
tegen de baten. 

Het strikt toepassen van het ALARA-beginsel heeft volgens Bottelberghs (1995) tot 
gevolg dat er geen verwaarloosbare risico's te onderscheiden zijn. Het is echter de 
vraag in hoeverre deze stellingname reeel is. Zowel de industrie als ook het bevoegd 
gezag zal aan voorvallen met een zeer lage waarschijnlijkheid en beperkte gevolgen 
voor het milieu weinig prioriteit hechten. Dit zou pleiten voor de introductie van een 
categorie "verwaarloosbare risico's". Dit laatste is overigens in lijn met de beslissing van 
de Regering ten aanzien van het waterkwaliteitsbeleid (Min VenW, 1998). 

De beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen dient op eenzelfde wijze plaats te 
vinden als in geval van reguliere lozingen. Tot voor kort werd het aspect van incidentele 
lozingen als een separaat onderwerp beschouwd in beleidsmatige discussies. Geheel in 
lijn met de thans gehanteerde integrale benadering bij de ontwikkeling van nieuwe 
(inter)nationale regelgeving wordt dit onderwerp niet langer separaat beschouwd. 

In het kader van de eerder aangehaalde AEA-studie is door vertegenwoordigers van de 
Nederlandse overheid nagedacht over hoe een referentiekader voor de beoordeling op 
toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen er voor de Nederlandse situatie 
uit zou kunnen zien. Uit de Nederlandse inbreng kunnen randvoorwaarden en/of 
uitgangspunten herleid worden. Zo dient het te ontwikkelen systeem: 

• kwantitatief van opzet te zijn; 
• op alle relevante effecten betrekking te hebben (minimaal acute toxiciteit, 

zuurstofdepletie en de vorming van drijflagen); 
• rekening te houden met het (water)systeem waarop wordt geloosd; 
• gebaseerd te zijn op goed beschikbare en toegankelijke (basis)gegevens; 
• waar mogelijk een generieke benadering te volgen; 
• wat betreft toxiciteit op acute effecten gebaseerd te zijn; 
• aan het (inter)nationale risicobeleid gekoppeld te kunnen worden; 
• aan te sluiten bij bestaand beleid voor andere compartimenten als ook bij het beleid 

ten aanzien van externe veiligheid. 

Wat betreft de keuze voor toxiciteitsgegevens is nog het volgende op te merken. In 
beginsel kan gekozen worden tussen acute en chronische effecten. 
Uit de casuistiek is bekend dat onvoorziene lozingen beperkt zijn in ti jd. Indien een 
onvoorziene lozingen wordt geconstateerd wordt snel ingegrepen. In bijzondere 
situaties, bijvoorbeeld bij brand kan het zijn dat lozing van afvalwater niet te 
voorkomen te komen. In dergelijke gevallen kan de lozing gedurende enkele uren 
plaatsvinden. 

Met de onvoorziene lozing worden verontreinigingen in het oppervlaktewater 
gebracht. Als gevolg hiervan zal rond het lozingspunt verhoogd gehalte aan 
verontreinigingen aanwezig zijn. Door middel van verdunning en eventueel afbraak 
en/of adsorptie zal het gehalte afnemen. Gelet op het kortstondige karakter van de 
onvoorziene lozing betekent dit dat na korte tijd de kwaliteit van het oppervlaktewater 
niet langer door de onvoorziene lozing bepaald. Hoewel chronische effecten niet zijn 
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uit te sluiten zal een onvoorziene lozing van toxische verontreinigingen in eerste 
instantie als acuut zijn aan te merken. Om deze reden is gekozen om een eventueel te 
ontwikkelen te baseren op acuut toxische effecten. 

4.3.2 Verenigd Koninkrijk 

Beschrijving. 
De in het Verenigd Koninkrijk voorgestane aanpak gaat uit van kwantitatieve kansen en 
effecten. Het effect wordt hierbij uitgedrukt in een zogenoemde environmental harm 
index (EHI). In de EHI is een drietal aspecten verwerkt: 

• het initieel toxisch potentieel; 
• het bei'nvloed areaal; 
• de hersteltijd voor ecosystemen. 

Het EHI-concept is vervat in de navolgende formule: 

Formule 4.1 
Berekening va effecten 
volgens het EHI-concept EHI = 

PFC ^ T 
max JJJ

 J max jj, re cov 
GC re/ ref 

Hierin is: EHI de index voor de schademaat; 
P E C ^ de maximale concentratie in het ontvangende oppervlaktewater, 
GC de gevaarconcentratie; 
Sm» n e t oppervlak van het bei'nvloedde oppervlaktewater; 
S„, een oppervlaktewater specifiek referentie-areaal; 
Treew de hersteltijd voor het voor het ecosysteem; 
T„, standaard hersteltijd (5 jaar). 

Op de grens van Smax is de concentratie in het oppervlaktewater (PEC) gelijk aan de 
GC. De parameters PECm„ en Sm„ worden in de regel modelmatig bepaald omdat het 
experimenteel bepalen van deze parameters op praktische bezwaren stuit. De in het 
Verenigd Koninkrijk hiervoor toegepaste modellen zijn specifiek voor een watersysteem 
ontwikkeld. Op dit moment is een dergelijk model alleen voor de Dee. een middel 
grote rivier, beschikbaar. 

Voor de gevaarconcentratie (GC) wordt uitgegaan van de minimale LC50 voor 
organismen die in het desbetreffende watersysteem voorkomen. Gelet op de beperkte 
beschikbaarheid van deze specifieke toxicologische gegevens is dit een belangrijk 
nadeel. Om dit te ondervangen is voorgesteld om veiligheidsfactoren toe te passen 
wanneer van gegevens afkomstig van standaard testorganismen gebruik is gemaakt. 
De factor PECm„/GC is bedoeld om effecten binnen het negatief bei'nvloedde areaal 
(Sm„) te verdisconteren. Naar mate de GC verder overschreden wordt zal het effect 
toenemen. De gekozen rechtevenredige relatie gaat voorbij aan de grote verschillen die 
zich in de praktijk voordoen in dosis-respons relaties (RIZA, 1996a). Daamaast kan 
sprake zijn van een dubbeltelling. Er mag immers verwacht worden dat een groter 
effect binnen het bei'nvloedde areaal gekoppeld is aan een langere hersteltijd. 
Het EHI-concept is bruikbaar voor stoffen met een toxische werking, zuurstofbindend 
vermogen of een drijflaagvormende werking. Voor de laatste categorieen wordt de 
term PECm„/GC in de vergelijking gelijk gesteld aan 1. 
In het Verenigd Koninkrijk wordt het referentie-areaal (S,el) gedefinieerd als het gebied 
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Figuur 4.5 
AEA-concept voor een 
referentiekader voor risico's 
van onvoorziene lozingen 
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waarbinnen 1 - 10 % van een soort als gevolg van een calamiteit sterft. Voor rivieren is 
het areaal gekoppeld aan 10 km lengte en voor estuaria bedraagt het areaal 2 ha. 
In de hierboven beschreven benadering wordt een voorval met een EHI = 1 
aangemerkt als een "major environmental accident". Met betrekking tot externe 
veiligheid wordt voor "major accidents" een frequentie van 1 0 " getolereerd (HSE, 
1992). In het AEA-document wordt vervolgens gesteld dat voorvallen met een EHI = 
0,01 ("small accidents") op grond van ervaring in de stroomgebieden van de Rijn en de 
Dee eens per 100 jaar (frequentie = 10"2) toelaatbaar zouden zijn. 
Wat betreft de relatie tussen omvang van de schade en frequentie wordt in het 
Verenigd Koninkrijk een toename van de schade met een factor 10 slechts toelaatbaar 
geacht wanneer de frequentie met een zelfde factor afneemt. 
Op basis van het bovenstaande en een aantal keuzen is het volgende schema 
voorgesteld in het AEA-rapport. 
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Discussie. 
De uitgangspunten van het referentiekader zoals dat in het Verenigd Koninkrijk 
voorgestaan wordt, sluiten goed aan bij hetgeen in Nederland als relevant worden gezien. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen ontoelaatbare en toelaatbare risico's. Wat betreft de 
toelaatbare risico's wordt evenals in de nota "Omgaan met risico's (TWK,1989b)" 
onderscheid gemaakt in verwaarloosbare risico's en situaties waarbij in beginsel een 
verdere risicoreductie wenselijk wordt geacht. 

Het voorgestane systeem staat of valt met de beschikbaarheid van de noodzakelijke 
gegevens. Een nadeel van de aanpak is de veelvuldige toepassing van toxicologische 
gegevens voor organismen die specifiek in het betrokken oppervlaktewater voorkomen. In 
geval deze data niet beschikbaar zijn kan worden uitgegaan van andere, vaak standaard-, 
organismen. Om verschillen in gevoeligheid uit te kunnen sluiten dient dan wel een 
veiligheidsfactor toegepast worden. In de praktijk kan dit leiden tot een zeer conservatieve 
benadering van de effecten. 

Daamaast kleven aan het verdisconteren van de hersteltijd nadelen. Op dit moment is 
onvoldoende wetenschappelijke informatie beschikbaar omtrent deze parameter. 
Bovendien zal het in de praktijk moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om de feitelijke hersteltijd 
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vast te stellen. Vaak zal zich een nieuw evenwicht instellen dat pas in een later stadium als 
stabiel en waardevol gezien wordt. 

4.3.3 Zwitserland 

Beschrijving. 
De Zwitserse benadering van normering van onvoorziene voorvallen gaat uit van 
absolute kansen en effecten. Deze benadering is vastgelegd in een nationale richtlijn 
(BUWAL, 1996). Uitgangspunt is dat onvoorziene lozingen zo veel mogelijk voorkomen 
dienen te worden. 
Het effect wordt hierbij uitgedrukt in een zogenoemde Storfallwert (SFW). Dit concept 
heeft betrekking op verschillende effecten van onvoorziene voorvallen waaronder 
verontreiniging van oppervlaktewater. Oppervlaktewater wordt als vervuild aangemerkt 
wanneer aan een of meerdere van de navolgende criteria wordt voldaan: 

• met de normaal beschikbare technieken geen drinkwater kan worden bereid dat aan 
de criteria voldoet; 

• de E(L)C50 voor vis of daphnia wordt overschreden; 
• er meer dan 15 g/m2 aan olieprodukten op het water drijft (uitgaande van een 

soortelijk gewicht van 900 kg/m3 is dit een laag van 17 mm). 

De SFW voor ecologische risico's wordt berekend aan de hand van de volgende 
vergelijking: 

Formule 4.2 
Berekening van effecten 
volgens het SFW-concept 

SFW = - 0 , 9 + 0 ,2* log Vow 

Hierin is: SFW index voor de schademaat; 
V w volume vervuild oppervlaktewater. 

Door uit te gaan van deze logaritmische relatie wordt feitelijk een driedeling gemaakt in 
de volumina verontreinigd oppervlaktewater (de twee asymptoten en het 
overgangsgebied). De navolgende categorieen zijn te onderscheiden: 

Tabel 4.3 
Overzicht van kentallen in 
le Zwitserse benadering 

Categorie Range SFW V O W (m3) 

Unfall (ongeluk) < 0,3 
Grossunfall (calamiteit) 0,3 - 0,5 
Katastrophe (ramp) 0,5 - 0,9 

< 1 * 106 
< 1 • 107 
< 1 • 1 0 9 

Bovenstaande categorie-indeling sluit goed aan bij de beperkte variatie in 
oppervlaktewateren in Zwitserland. 
Voorvallen met een SFW kleiner dan 0,3 worden als ongelukken aangemerkt. 
Dergelijke voorvallen worden niet in het referentiekader betrokken. 
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Figuur 4.6 
Zwitsers concept voor een 
referentiekader voor risico's 
van onvoorziene lozingen 

Bovenstaande systematiek wordt ook toegepast voor sterfte onder de bevolking. Een 
SFW van 0,3 correspondeert met 106 m3 verontreinigd oppervlaktewater terwijl een 
SFW van 0,6 overeenkomt met 3,5*107m3 . De toelaatbaar geachte frequenties 
bedragen respectievelijk 10 5 en 107 . De achtergronden van deze frequenties zijn niet 
beschreven. 
Het gebied tussen ontoelaatbaar en acceptabel bedraagt in termen van 
waarschijnlijkheid 2 decades. 

Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten is het volgende referentiekader 
voorgesteld. 

1 •' 

S ^ nicht akzeptablen Bereich 

Bereich der nicht 
schweren 
Schadigungen 

akzeptablen Bereich ^ s . 

1 • , ...—i . ^ 

0.4 0 5 0,6 

Auimatl (SFW) 

Discussie. 
De uitgangspunten van het referentiekader zoals dat in het Zwitserland voorgestaan 
wordt, sluiten goed aan bij hetgeen in Nederland als relevant worden gezien. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen ontoelaatbare en toelaatbare risico's. Wat betreft de 
toelaatbare risico's wordt evenals in de nota "Omgaan met risico's" onderscheid gemaakt 
in verwaarloosbare risico's en situaties waarbij in beginsel een verdere risicoreductie 
wenselijk wordt geacht. 
Een onderbouwing van de (beleidsmatige) grens tussen ongelukken enerzijds en 
calamiteiten en rampen anderzijds in termen van Storfallwerte is niet gegeven. 

4 . 3 . 4 Dui ts land 

Beschrijving. 
In Duitsland wordt bij de beoordeling van onvoorziene voorvallen geen gebruik 
gemaakt van een (expliciet) referentiekader. De gevolgde benadering is strikt die van 
"realisatie van de stand der veiligheidstechniek" (IRC, 1998). Vergunninghouders 
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dienen te streven naar een nulrisico; inrichtingen dienen zo veilig te zijn dat naar 
menselijke maatstaven gerekend onvoorziene lozingen uitgesloten kunnen worden. 
De te treffen maatregelen zijn afhankelijk van de stof (hoeveelheid en bezwaarlijkheid) 
en de activiteit. Voor iedere combinatie zijn specifieke maatregelen gedefinieerd wat 
betreft de bedrijfsvloer, opvangvoorzieningen en communicatie. 
In Duitsland wordt wat betreft de bezwaarlijkheid van stoffen uitgegaan van 
zogenoemde "Wassergefahrungsklassen (WGK)". In het WGK-systeem worden 
verschillende (milieu)effecten verdisconteerd. Naast acute aquatische toxiciteit gaat het 
om carcinogeniteit en inhibitieconcentraties voor bacterien (Hommel, 1997). 
Genoemde aspecten worden omgerekend naar een zogenoemde 
Wassergefahrdungspotential (WGF). Op basis van de waarde van de WGF wordt een 
stof ingedeeld in een Wassergefahrungsklasse. 

Tabel 4.4 
Overzicht van WCK-klassen 
(Hommel, 1997) 

WCK-klasse Omschrijving 

0 
1 
2 
3 

im algemeinen nicht wassergefahrdend 
schwach wassergefahrdend 

wassergefahrdend 
stark wassergefahrdend 

Figuur 4.7 
Visualisatie van de Duitse 
benadering van risico's van 
onvoorziene lozingen 

Naarmate de bezwaarlijkheid en/of de hoeveelheid van de stof toeneemt worden 
verdergaande maatregelen verlangd. Aangezien het voorzieningenniveau nauw 
samenhangt met de kans op onvoorziene voorvallen, wordt met deze aanpak impliciet 
een kwalitatief referentiekader gehanteerd. 

Discussie. 
In vergelijking met het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland volgt Duitsland een eigen 
benadering door niet uit te gaan van een kwantitatief referentiekader. Het 
uitgangspunt van "es soil nicht sein" zou in eerste gezien kunnen worden als een soort 
"hazard-approach". Echter vanwege het feit dat het gevraagde voorzieningenniveau 
gerelateerd is aan de milieubezwaarlijkheid van de stof wordt feitelijk een kwalitatief 
referentiekader gehanteerd. Op de x-as staan de WGK-klassen (effecten) en op de y-as 
staan de verschillende voorzieningen niveaus (kansen), zie ook figuur 4.7. Het Duitse 
systeem heeft als voordeel de duidelijke koppeling met de "stand der 
veiligheidstechniek". Belangrijke nadelen zijn het kwalitatieve karakter en het ontbreken 
van een koppeling met het ontvangende watersysteem. 

3 W C K , 
h o e v e e l h e i d 
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4.3.5 Resume 

In de voorgaande subparagrafen is een beknopte beschrijving gegeven van de 
referentiekaders voor de beoordeling op de toelaatbaarheid van risico's van 
onvoorziene lozingen zoals deze in een aantal ons omringende landen gehanteerd 
worden. In tabel 4.5 worden de voor- en nadelen van deze benaderingen nog eens kort 
weergegeven. 

Tabel 4.5 
Overzicht van de voor- en 
nadelen van in het 
buitenland gehanteerde 
referentiekaders voor 
onvoorziene lozingen. 

Land Eigenschappen referentiekader 

Nederland 

Verenigd Koninkrijk 

Zwitserland 

Duitsland 

• Geen referentiekader 

• Voorstel voor een kwantitatief referentiekader 
• Mogelijkheid voor meewegen van meerdere effecten 
• mogelijke opstapeling van veiligheidsfactoren in geval onvoldoende 

toxicologische gegevens beschikbaar zijn 
• hersteltijd is als factor dominant 
• Voorstel voor kwantitatief referentiekader 
• Mogelijkheid voor meewegen van meerdere effecten 
• Onduidelijk is hoe de omvang van effecten berekend moet worden 
• Geen referentiekader 
• "Stand der veiligheidstechniek" is uitgangspunt 

4.4 Beleid met betrekking tot de externe veiligheid 

Het aandacht voor het beleidsterrein externe veiligheid is na de calamiteit bij een 
fabriek in het Italiaanse Seveso fors toegenomen. Naar aanleiding van deze calamiteit is 
door de EG een richtlijn uitgevaardigd op grond waarvan inrichtingen informatie aan de 
overheid en aan omwonenden dienen te overleggen over de risico's die aan de 
gevoerde activiteiten zijn gekoppeld. Deze richtlijn staat bekend als de Seveso-richtlijn 
(EEC, 1982). 

Op basis van de opgedane ervaringen is deze richtlijn aangepast (EG, 1996b). Een 
belangrijke wijziging betreft de verplichting voor inrichtingen die onder de richtlijn 
vallen om een preventiebeleid voor risico's te voeren. Deze richtlijn wordt ook 
aangeduid als SEVESO-II. Deze richtlijn is met het Besluit risico's zware ongevallen in de 
Nederlandse regelgeving gei'mplementeerd (Brzo, 1999). 
Op grond van SEVESO-II dienen exploitanten diverse voorzorgsmaatregelen te treffen. 
Het gaat onder andere om het opstellen van veiligheidsrapporten en noodplannen. 
Door deze informatie tussen lidstaten uit te wisselen wordt harmonisatie van 
veiligheidsniveaus nagestreefd. De richtlijn beperkt zich hiertoe. 
In de SEVESO-II richtlijn wordt geen onderscheid gemaakt tussen humane en 
ecologische risico's. In artikel 3, lid 6 wordt een zwaar ongeval gedefinieerd als: 

een gebeurtenis zoals een zware emissie, brand of explosie als gevolg 
van onbeheerste ontwikkelingen tijdens de bedrijfsuitvoering in een 
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onder deze richtlijn begrepen inrichting, waardoor hetzij onmiddellijk, 
hetzij na verloop van tijd ernstig gevaar voor de gezondheid van de 
mens binnen of buiten de inrichting en/of voor het milieu ontstaat 
waarbij een of meer gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 

Door Pikaar en Seaman is een vergelijkende studie uitgevoerd naar de methoden voor 
de beheersing van externe risico's (Pikaar, 1996). In de rapportage is een overzicht 
opgenomen van de in het buitenland gehanteerde normen voor de beoordeling van 
externe risico's. Deze staan in de navolgende tabel weergegeven. 

abel 4.6 
)verzicht van normen zoals 
leze (inter)nationaal 
;ehanteerd worden bij de 
leoordeling van externe 
isico's (Pikaar, 1996). 

Land Norm Land 

Aantal slachtoffers Kans Omschrijving 

Verenigd Koninkrijk 1 
10 

100 
1000 

1 0 ' 
1 0 5 

1 0 * 
1 0 ' 

major accident 

Zwitserland 10 
50 

1 0 7 ! gross unfall 
5 M 0 * katastrophe 

Nederland 10 
100 

1000 

1051 
io-7i 
io-'i 

In vergelijking met de situatie in het Verenigd Koninkrijk worden in Nederland relatief 
strenge normen gehanteerd. In geen enkel land echter zijn normen voor de beoordeling 
van externe risico's wettelijk vastgelegd. 
In andere landen zoals Duitsland en de Verenigde Staten worden geen normen 
gehanteerd bij de beoordeling op toelaatbaarheid van externe risico's. 

4.5 Deelconclusies 

In de voorgaande paragrafen is ingegaan op het beleid ten aanzien van risico's van 
onvoorziene lozingen wordt gehanteerd in Nederland en in een aantal ons omringende 
landen. Gelet op de samenhang is tevens het Nederlandse beleid ten aanzien van 
reguliere lozingen van afvalwater beschreven als ook de aanpak van risico's op het 
gebied van externe veiligheid. 

Het Nederlandse beleid ten aanzien van risico's is gericht op preventie. Deze aanpak 
wordt ook in het buitenland gevolgd. Wat betreft risico's van onvoorziene lozingen 
dient aan de "stand der veiligheidstechniek" voldaan te worden. Onder dit begrip 
vallen technische en organisatorische maatregelen om risico's zoveel mogelijk te 
beperken. Deze maatregelen gelden algemeen. 
Implementatie van de "stand der veiligheidstechniek" betekent doorgaans niet dat de 
risico's tot nul zijn gereduceerd. Het begrip kenmerkt zich door het generieke karakter 
van de maatregelen. Dit betekent dat lokaal de combinatie van aard en hoeveelheid 
chemicalien gecombineerd met het type ontvangend oppervlaktewater er sprake kan 
zijn van een aanzienlijk risico ook al wordt voldaan aan de uitgangspunten van de 
"stand der veiligheidstechniek". Om na te gaan in hoeverre het voorzieningenniveau 
voldoende bescherming biedt is een risicobeoordeling noodzakelijk. 
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Op dit moment is weinig literatuur beschikbaar over de beoordeling van risico's van 
onvoorziene lozingen. Voor zover nu kan worden nagegaan is nergens een 
referentiekader operationeel voor de beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen 
op toelaatbaarheid. 
De twee voorgestelde referentiekaders gaan uit van absolute risico's. Deze aanpak sluit 
goed aan bij de kwantitatieve aanpak zoals die binnen de externe veiligheid gehanteerd 
wordt. Bovendien sluit deze aanpak goed aan bij de systematiek van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren. Belangrijk uitgangspunt van de Wvo is de 
bescherming van de lokale kwaliteit van het oppervlaktewater als gevolg lozingen van 
afvalwater. 

Er is gekozen voor absolute risico's vanwege het feit dat in een relatief systeem slechts 
een beoordeling op een hoog abstractie-niveau kan plaatsvinden. Daamaast kunnen 
verschillen tussen ontvangende watersystemen alleen op een generieke wijze 
verdisconteerd worden. 

Om de resultaten van de beoordeling goed te kunnen gebruiken bij de uitvoering van 
het beleid dient in ieder geval onderscheid aangebracht te kunnen worden tussen 
ontoelaatbare en acceptabele risico's. Daamaast zou overwogen kunnen worden om 
acceptabele risico's onder te verdelen in verwaarloosbare en niet verwaarloosbare 
risico's. Met een dergelijke constructie wordt duidelijkheid geboden aan exploitanten 
van inrichtingen en aan andere belanghebbenden. 

Uit de beschrijvingen kunnen de navolgende conclusies getrokken worden: 

1. Er is geen referentiekader voor de beoordeling op toelaatbaarheid van risico's van 
onvoorziene lozingen operationeel. Wel is een aantal voorstellen voor een 
referentiekader uitgewerkt. 

2. Een referentiekader voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van risico's van 
onvoorziene lozingen nadat de stand der veiligheidstechniek is toegepast dient een 
relatie te leggen tussen de waarschijnlijkheid van de lozing en de nadelige effecten 
ervan. 

3. Het referentiekader dient onderscheid te maken tussen acceptabele en 
onacceptabele risico's op basis van kwantitatieve criteria. 

4. In het referentiekader moeten alle relevante negatieve invloeden op de kwaliteit van 
het oppervlaktewater ondergebracht kunnen worden. Genoemd kunnen worden: 

negatieve ecologische effecten. 
verlies van de mogelijkheid om oppervlaktewater in te zetten bij de 
bereiding van drinkwater. 
verlies van recreatieve functies. 

5. De opzet van het referentiekader dient zoveel mogelijk afgestemd te zijn op de 
aanpak van reguliere lozingen van afvalwater en het beleid ten aanzien van de 
externe veiligheid. 

6. In het buitenland voorgestelde referentiekaders voor risico's van onvoorziene 
lozingen gaan uit van het feit dat een toename van het ongewenste effect 
gecompenseerd dient te worden door een lagere waarschijnlijkheid. 
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5. Praktijkonderzoek 

5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 4 is stilgestaan bij de ontwikkelingen met betrekking tot de beoordeling 
op de toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen zoals deze in de openbare 
literatuur staan beschreven. Uit de conclusies in paragraaf 4.5 blijkt dat er 
overeenkomsten zijn in de opbouw van de beschreven referentiekaders: er is altijd een 
combinatie van "kans" en "effect" die tegen elkaar worden afgewogen. Belangrijke 
verschillen bestaan in de wijze waarop aan de effecten invulling wordt gegeven en hoe 
met kansen wordt omgegaan. De verschillende referentiekaders hebben als 
overeenkomst dat ze zich beperken tot de "technische" aspecten van risico's. 
In paragraaf 2.1 is aangegeven dat naast technische aspecten, zoals kansen en effecten 
en in zekere zin ook maatregelen, ook andere factoren een rol spelen bij de perceptie, 
en daarmee ook de beoordeling, van risico's. De eventuele onomkeerbaarheid van 
effecten als ook eerder opgedane ervaringen zijn in dit verband relevant. In dit verband 
is ook de relatie met verwante beleidsterreinen van belang. In het bijzonder geldt dit 
voor het algemene waterkwaliteitsbeleid en het beleid ten aanzien van externe 
veiligheid. De rol van rampenbestrijders zou tevens van invloed kunnen zijn. 

Met betrekking tot de voorstellen voor referentiekaders moet beseft worden dat deze 
voornamelijk gebaseerd zijn op de perceptie van beleidsmakers. Nergens is melding 
gemaakt van afstemming met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de industrie of de 
uitvoerende overheden. Hierover is dan ook nauwelijks informatie beschikbaar. Een 
dergelijke notie bestaat wel voor externe (veiligheids)risico's (Pikaar, 1996). 
Om zicht te krijgen op de perceptie van risico's van onvoorziene lozingen is gericht 
onderzoek uitgevoerd door middel van een enquete. Daamaast dient de enquete om 
de conclusies uit paragraaf 4.5 te verifieren. 
De enquete is gehouden onder vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de 
overheid. 

5.2 Resultaten van de enquete. 

5.2.1 Algemeen. 

Begin juli 1997 zijn 35 enquete formulieren verzonden naar vertegenwoordigers vanuit 
het bedrijfsleven (17) en van de diverse overheidslichamen (18). Van de verzonden 
formulieren zijn er 23 ingevuld terug ontvangen. De respons bedraagt derhalve 66 %. 
Tussen de respons van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven de overheid als geheel 
bestaan geen grote verschillen, zie ook figuur 4 .1 . Binnen de categorie "overheid" 
doen zich wel verschillen voor. Met name Rijkswaterstaat vertoont een relatief hoge 
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Figuur 5.1 
Respons op de enquete. 

respons. Dit kan veroorzaakt worden door het feit dat vanuit het RIZA de afgelopen 
jaren gerichte voorlichting bij de verschillende beheersdirecties heeft plaatsgevonden. 
Dit is veel minder het geval geweest bij regionale waterkwaliteitsbeheerders en 
nauwelijks bij provincies. Hierdoor kan een verschil in betrokkenheid bij het onderwerp 
zijn ontstaan. 

100% 

75% 

50% 

25% _ 

0% 

Categor ie I 

Gelet op het onderwerp en de relatieve onbekendheid ervan is de respons hoog te 
noemen (Bartelds, 1989). Hieruit mag echter niet zondermeer worden afgeleid dat het 
onderwerp actueel is, c.q. dat de problematiek op zich leeft. Immers, de 
enqueteformulieren zijn verstuurd aan vertegenwoordigers waarvan verwacht werd dat 
deze betrokken zijn bij het onderwerp dan wel erin zijn geinteresseerd. Hierdoor is de 
steekproef niet aselect. 

Uit de resultaten van de enquete zijn geen voorvallen van inconsequent invullen van 
het antwoordformulier gei'dentificeerd. Wel kan uit de antwoorden worden afgeleid dat 
er een verloop in inzicht in de materie is naarmate meer vragen zijn beantwoord. Dit 
effect is te verklaren aangezien slechts de helft heeft aangegeven betrokken te zijn 
geweest bij de beoordeling van milieurisico's. 

5.2.2 Betrouwbaarheid van de enquete. 

Vanuit de industrie zijn 12 formulieren terug ontvangen en vanuit de overheid 11 . Het 
statistisch onderzoek heeft steeds betrekking gehad op de categorieen van 
geenqueteerden. Gelet op de beperkte omvang van de datasets mag aan de getrokken 
conclusies geen absolute waarde worden gehecht. De resultaten van dit onderzoek 
geven naar verwachting een goede eerste indruk omtrent de beleving van risico's van 
onvoorziene lozingen binnen de geenqueteerde categorieen in Nederland. 
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5.2.3 Inhoudelijk. 

De resultaten van de enquete staan beschreven in bijlage 4. In bijlage 5 zijn deze 
resultaten verwerkt. 

5.3 Deelconclusies 

In het voorgaande is uitgebreid ingegaan op de resultaten van de enquete onder 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid over de perceptie van risico's 
van onvoorziene lozingen. 

De Nederlandse aanpak van risico's van onvoorziene lozingen gaat uit van het 
voorzorgsprincipe, zie ook hoofdstuk 4. Dit principe geldt ongeacht de bezwaarlijkheid 
van de stoffen. Bij de helft van de vertegenwoordigers van de industrie bestaat evenwel 
twijfel over de zinvolheid om voor activiteiten zonder significante milieurisico's te 
investeren in risicoreducerende maatregelen teneinde te voldoen aan de "stand der 
veiligheidstechniek". Een belangrijk deel van de overige vertegenwoordigers van de 
industrie alsmede een ruime meerderheid van de vertegenwoordigers van de overheid 
is van mening dat inrichtingen die niet voldoen aan de "stand der veiligheidstechniek" 
op termijn maatregelen zullen moeten nemen om alsnog aan dit uitgangspunt te 
voldoen, ook wanneer er geen significant milieurisico aanwezig is. Gelet op de beperkte 
aantal waarnemingen kunnen hier geen conclusies aan verbonden worden. Wel zal dit 
aspect in de communicatie naar de betrokken partijen aan de orde dienen te komen. 

Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat de ondervraagde vertegenwoordigers 
van de overheid als ook van het bedrijfsleven in hoofdlijnen gelijk denken wat betreft 
de beoordeling van onvoorziene lozingen. Zo dient het referentiekader op 
kwantitatieve kansen en effecten gebaseerd te zijn. Dit is in lijn met deelconclusie 3 van 
het literatuuronderzoek. 
Wat betreft effecten is de relevantie onderzocht van het verlies van de ecologische 
functie, de vorming van drijflagen, het verlies van de functie "natuur", "drinkwater" en 
"recreatie". Bij de beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen op toelaatbaarheid 
wordt door de vertegenwoordigers van de overheid als ook van het bedrijfsleven het 
behoud van de ecologische functie van het oppervlaktewater en de functie 
"oppervlaktewater geschikt voor de bereiding van drinkwater" belangrijk gevonden. 
Verlies van deze functies is of irreversibel (dode vis) of tast een basale maatschappelijke 
behoefte aan. De waardering van deze effecten is hiermee in lijn met de bevindingen 
van de Fraiture (1988). 

De vorming van drijflagen als ook het verlies van de functie "natuur" wordt minder 
belangrijk gevonden. Dit kan verklaard worden doordat (eventuele) nadelige effecten 
als gevolg hiervan minder duidelijk herkenbaar zijn (de Fraiture, 1988). Tenslotte wordt 
door de respondenten het tijdelijk veriies van recreatieve functies van een 
oppervlaktewater van ondergeschikt belang gevonden. De keuzevrijheid van recreanten 
zal hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld. 
Bij de beoordeling op toelaatbaarheid dient behalve van aard en de omvang tevens de 
waarschijnlijkheid meegewogen worden. Uit het onderzoek is af te leiden dat er een 
evenredige relatie dient te bestaan tussen de toename van het effect en de afname van 
de waarschijnlijkheid. 

pag 39 



& Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater 

Daamaast is onderzocht of verschillen tussen watersystemen meegewogen dienen te 
worden; een voorval kan op een klein ontvangend oppervlaktewater van grotere 
invloed zijn dan op een groot ontvangend watersysteem. Door de vertegenwoordigers 
van de industrie en de overheid is eensluidend aangegeven dat de relatieve grootte bij 
de beoordeling van belang is. 
Een aspect dat hiermee verband houdt is de hersteltijd. Een ruime meerderheid van de 
respondenten is van mening dat dit aspect meegewogen dient te worden bij de 
beoordeling op toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen. 

Tenslotte is gevraagd in hoeverre derden bij de beoordeling op toelaatbaarheid van 
risico's van onvoorziene lozingen betrokken dienen te worden. Bij vertegenwoordigers 
bestaat er een voorkeur om alleen gebruikers van het oppervlaktewater, bijvoorbeeld 
een drinkwaterbedrijf, bij de beoordeling te betrekken. Op basis van de respons van de 
vertegenwoordigers van de industrie kan geen uitspraak worden gedaan. 

Uit de resultaten van de enquete kunnen de navolgende conclusies getrokken worden: 

1. Op grond van de beperkte omvang van deze enquete mag aan resultaten slechts 
een indicatieve waarde worden toegekend. 

2. De respons op de enquete bedroeg 65 %. Hierbij deden zich geen significante 
verschillen voor tussen overheid en de industrie. 

3. Op basis van de resultaten van de uitgevoerde enquete mag gesteld worden dat 
vertegenwoordigers van de industrie en de overheid bij de beoordeling van de 
risico's van onvoorziene lozingen een vergelijkbaar referentiekader hebben. 

4 . Uit de resultaten van de enquete komt naar voren dat wanneer gevraagd wordt 
concrete voorbeelden van onvoorziene lozingen te beoordelen op toelaatbaarheid 
de herkenbaarheid van (de omvang van de) effecten een belangrijke rol speelt voor 
zowel de ondervraagden bij de industrie als ook voor vertegenwoordigers van de 
overheid. 

5. Door zowel de industrie als de overheid wordt aan het verlies van de ecologische 
functie van oppervlaktewateren het meeste gewicht toegekend. Daamaast wordt 
bijzonder belang gehecht aan het (tijdelijk) verlies van de drinkwaterfunctie. De 
vorming van drijflagen en het (tijdelijk) verlies van de natuurfunctie worden als 
minder belangrijk beschouwd. Tenslotte wordt het (tijdelijk) verlies van recreatieve 
functies van oppervlaktewateren niet van belang gevonden bij de beoordeling op de 
toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen. 

Met het trekken van bovenstaande conclusies is de onderzoeksvraag zoals verwoord in 
hoofdstuk 3 grotendeels beantwoord. Op grond van het uitgevoerde onderzoek mag 
geconcludeerd worden dat het mogelijk is om tot een referentiekader voor risico's van 
onvoorziene lozingen te komen dat zowel door het bedrijfsleven als ook de overheid 
gedragen wordt. 
In het volgende hoofdstuk is een eerste voorstel voor een Nederlands referentiekader 
uitgewerkt. 
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Figuur 61 
Schematische weergave 
van een referentiekader 

6. Voorstel voor een referentiekader. 

In de hoofdstukken 4 en 5 zijn de resultaten van het uitgevoerde literatuur- en 
praktijkonderzoek weergegeven. Op basis van deze resultaten wordt onderstaand een 
voorstel voor een referentiekader voor de beoordeling op de toelaatbaarheid van 
risico's van onvoorziene lozingen uitgewerkt. 

In hoofdstuk 4 is aangegeven dat bij de toetsing op de toelaatbaarheid van 
onvoorziene gebeurtenissen gebruik wordt gemaakt van zogenoemde F(N)-
diagrammen (TWK, 1989b). In een dergelijk diagram wordt de kans op een 
onvoorziene gebeurtenis tegen de daaraan verbonden negatieve effecten uitgezet, zie 
ook figuur 6.1. Bij de beoordeling van deze gebeurtenissen wordt vervolgens 
onderscheid gemaakt tussen toelaatbare en acceptabele voorvallen. 

O n t o e l a a t b a a r 

V e r w a a r l o o s b a a r 

Effect 

Uit de literatuurstudie is gebleken dat de gevolgen van onvoorziene lozingen veelal 
worden uitgedrukt in schade-indexen. Deze indices zijn zodanig gedefinieerd dat 
verschillende relevant geachte effecten verdisconteerd worden. Daamaast biedt het 
gebruik van een schade-index tevens de mogelijkheid om te differentieren naar 
watersystemen. Dit laatste is als een wens uit de enquete naar voren gekomen. 
In het navolgende zal eerst worden ingegaan op de effect-as van het F(N)-diagram. 
Vervolgens zal in paragraaf 6.2 een voorstel voor een referentiekader uitgewerkt 
worden. 
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6.1 De milieuschade-index. 

Bij de beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen kunnen verschillende nadelige 
effecten voor het ontvangende watersysteem onderscheiden worden (CIW, 1996). Uit 
de enquete is gebleken dat vertegenwoordigers van de industrie en de overheid met 
name ecologische effecten en het (tijdelijk) verlies van de mogelijk om 
oppervlaktewater in te zetten bij de bereiding van drinkwater als belangrijke parameters 
aanmerken bij de toetsing. In mindere mate geldt dit ook voor de vorming van 
drijflagen en natuurfunctie van het oppervlaktewater. 
Het tijdelijk verlies van recreatieve functies van oppervlaktewater zou op grond van de 
enquete als weinig relevant beschouwd kunnen worden. 

Uit de literatuurstudie is gebleken dat gevolgen van onvoorziene lozingen uitgedrukt 
worden in een volume oppervlaktewater dat nadelig is bei'nvloed: het effectvolume 
V o w - In de AEA-studie zijn voor ecotoxicologische effecten verschillende benaderingen 
uitgewerkt (AEA, 1995). 
In het risicoanalysemodel Proteus is het effectvolume gerelateerd aan de acute toxiciteit 
van de geloosde stof (L(EC)50) en het ontvangende watersysteem. Gelet op de relatief 
korte duur van (het effect van) onvoorziene lozingen is gekozen voor acute toxiciteit. 
Deze aanpak wordt ook in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland gehanteerd. 
Het volume wordt berekend aan de hand van Gaussische dispersievergelijkingen. Met 
behulp van deze vergelijkingen wordt het punt bepaald waar de concentratie van de 
stof gelijk is aan 0,1 * L(E)C50. De factor 0,1 wordt gehanteerd om onzekerheden in 
de waarde voor de acute toxiciteit uit te sluiten. Door de afstand tot het lozingspunt te 
vermenigvuldigen met de breedte en diepte wordt het effectvolume bepaald. 
Naast de directe invloed van stoffen op het ecosysteem is een ook ander 
werkingsmechanisme relevant: zuurstofdepletie. Als gevolg van een te laag gehalte aan 
zuurstof treden ongewenst effecten in het watersysteem op. Effecten als gevolg van 
zuurstofdepletie lijken sterk op de directe toxische inwerking van stoffen. O m deze 
reden worden deze effecten in de ClW-nota "risico's van onvoorziene lozingen" naast 
elkaar gehanteerd. Bij de berekening van het effectvolume als gevolg van 
zuurstofdepletie is het gebied waar de zuurstofconcentratie minder dan 5 mg/ l 
bedraagt maatgevend. 

Uit de enquete is naar voren gekomen dat ook de drinkwaterfunctie van 
oppervlaktewateren belangrijk is bij de toetsing op toelaatbaarheid van risico's van 
onvoorziene lozingen. 
In een studie voor het Maasstroomgebied is een inventarisatie uitgevoerd naar de 
gevolgen van onvoorziene lozingen op de inname van oppervlaktewater voor de 
bereiding van drinkwater (AVIV/Haskoning, 1994). Het accent van deze studie lag op 
het bepalen van de optimale locatie van een meetstation. De voornaamste functie van 
dat meetstation zou bestaan uit het bewaken van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. In geval van verslechtering van de kwaliteit worden 
drinkwaterbedrijven gealarmeerd dan wel geihformeerd. 

Drinkwaterbedrijven stoppen met het innemen van oppervlaktewater als niet wordt 
voldaan aan een minimum kwaliteit. In dit verband zijn voor diverse verbindingen 
drempelwaarden vastgesteld die niet overschreden mogen worden. Deze 
drempelwaarden komen overeen met de alarmeringswaarden zoals deze door het RIZA 
zijn gerapporteerd (RIZA, 1990). Naast alarmeringswaarden wordt gebruik gemaakt 
van signaleringswaarden. In geval van overschrijding van laatstgenoemde drempel 
wordt het drinkwater hiervan op de hoogte gebracht zodat eventueel preparatieve 
maatregelen genomen kunnen worden. 
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Voor de berekening van stofconcentraties in oppervlaktewater is gebruik gemaakt van 
Gaussische dispersievergelijkingen. De berekening van het effectvolume komt overeen 
met die voor ecologische risico's (zie hiervoor de vorige alinea). Als referentiewaarde is 
binnen de studie gebruik gemaakt van alarmerings- en signaleringswaarden. 
Wat betreft het aspect drinkwater zou bij de toetsing op de toelaatbaarheid van 
onvoorziene lozingen uitgegaan kunnen worden van de alarmerings-waarden. 

Tenslotte zou het referentiekader rekening dienen te houden met de vorming van 
drijflagen en de natuurfunctie van het oppervlaktewater. Beide effecten zijn in de 
enquete als minder relevant dan de ecologische en de drinkwaterfunctie van 
oppervlaktewater aangemerkt. 
De vorming van een drijflaag kan verschillende negatieve gevolgen hebben. Naast het 
esthetische aspect is dit vooral het besmeuren van de oevers en (water)vogels, 
bijvoorbeeld met olieproducten. Bovendien speelt de negatieve beinvloeding van de 
zuurstofhuishouding een rol. 
Met betrekking tot de vorming van drijflagen is een methode beschikbaar om het 
effectvolume te berekenen (RIZA, 1992a). De basis van deze berekening is de aanname 
dat een cirkelvormige plas wordt gevormd. Deze plas heeft een vast filmdikte. 
Vervolgens wordt deze plas omgerekend tot een volume door het plas-oppervlak te 
vermenigvuldigen met de diepte. 

In tegenstelling tot de eerdere functies is voor de natuurfunctie in de literatuur geen 
methode beschikbaar om het effect te kwantificeren. In de CUWVO-nota over 
doelstellingen voor oppervlaktewater (CUWVO, 1985) worden geen bijzondere eisen 
gesteld aan de kwaliteit voor oppervlaktewater met de functie "natuur". Wel wordt 
aanbevolen om ten aanzien van lozingen van afvalwater op oppervlaktewateren 
waaraan de functie "natuur" is toegekend een verdergaande inspanning te verlangen 
om het nadelig effect van de lozing te verminderen dan wanneer op een 
oppervlaktewater zonder deze functie zou zijn geloosd. 

Voor wat betreft onvoorziene lozingen zou eenzelfde, preventieve aanpak gevolgd 
kunnen worden. Dit betekent dat geen specifieke berekeningsmethode ten aanzien van 
de natuurfunctie ontwikkeld hoeft te worden. De functie "natuur" wordt gewaarborgd 
door een hoger voorzieningenniveau te verlangen. Hiermee krijgen oppervlaktewateren 
met de functie "natuur" ongeacht de aard van de nadelige beinvloeding een hoger 
beschermingsniveau dan de overige oppervlaktewateren. 

In het voorgaande is ingegaan op de relevant geachte effecten van onvoorziene 
lozingen: nadelige beinvloeding van de ecologische functie, het tijdelijk verlies van de 
drinkwaterfunctie en/of van de functie "natuur" en de vorming van drijflagen. In de 
onderstaande tabel wordt hiervan een beknopt overzicht gegeven. 

Tabel 6.1 
Overzicht van relevante 
effecten 

Effect Omschrijving Referentieparameter 

verlies ecologische functie 

verlies drinkwaterfunctie 

vorming van drijflagen 

acute sterfte door directe I LC50 of EC50 
toxische inwerking 
acute sterfte als gevolg van j minimaal zuurstofgehalte 
zuurstofdepletie 
staken van de inname van I alarmeringswaarde 
oppervlaktewater voor de j 
bereiding van drinkwater 
besmeuring van oevers en I -
(water)vogels 
beinvloeding van de I -
zuurstofhuishouding 
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Uit de bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat voor drijflagen geen 
referentieparameter beschikbaar is op basis waarvan het effectgebied berekend wordt. 
De berekeningswijze gaat uit van een standaard filmdikte van 4 mm. Hoewel op deze 
wijze inzicht wordt verkregen in de omvang van het effectgebied kan hieruit niet 
zondermeer een maat voor de relevantie van het effect uit afgeleid worden. Wat 
betreft besmeuring maakt het bijvoorbeeld uit of de drijflaag gevormd wordt door olie 
of door een andere verontreiniging. Daar staat tegenover dat de invloed op de zuurstof 
huishouding niet afhangt voor de soort drijflaag. Voor beide effecten geeft de omvang 
van de drijflaag een eerste indruk van de omvang van de schade. 
In tabel 6.1 is aangegeven dat voor het verlies van de natuurfunctie geen parameters 
beschikbaar zijn, Om deze reden dienen ook dergelijke risico's op een andere wijze 
benaderd te worden. Voor de ontwikkeling van een dergelijke benadering is aanvullend 
onderzoek nodig. Daarom wordt het verlies van de natuurfunctie in het vervolg van 
deze rapportage buiten beschouwing gelaten. 

Op basis van het bovenstaande wordt voorgesteld de beoordeling van de risico's van 
onvoorziene lozingen op toelaatbaarheid te baseren op het verlies van de ecologische 
functie, zowel door directe toxicologische inwerking als ook als gevolg van zuurstof 
depletie, en op het verlies van de drinkwaterfunctie. Op basis van de uitkomsten van de 
enquete kan aan deze effecten een gelijk gewicht worden toegekend. 

De in tabel 6.1 genoemde effecten kunnen gelijktijdig optreden zonder op elkaar in te 
werken, derhalve kunnen deze effecten beschouwd worden als onafhankelijke 
parameters. Dit is in lijn met de aanpak zoals deze in RISAM wordt gevolgd (RIZA, 
1992a). Eenzelfde aanpak wordt binnen Proteus gehanteerd (PTEAM, 1996). 
De eigenschappen van een stof kunnen zodanig zijn dat een voorval gelijktijdig leidt tot 
meerdere effecten. Een onvoorziene lozing van bestrijdingsmiddelen kan bijvoorbeeld 
aanleiding geven tot ecologische schade en het stopzetten van de inname van 
oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater. In figuur 6.2 is dit schematisch 
weergegeven. 
Bovengenoemde effectgebieden kunnen met behulp van de modellen RISAM en 
Proteus worden berekend. 
In het voorbeeld in figuur 6.2 wordt in situatie A de omvang van het effectgebied 
bepaald door het verlies van de ecologische functie. In het effectgebied zal sprake zijn 
van een schade aan aquatische organismen. De intensiteit van deze schade hangt af 
van het concentratieprofiel in de vlek en de dosis-effect relatie van de betrokken stof 
(RIZA, 1996a). 

Figuur 6.2 
Schematische weergave 
van het gelijktijdig 
optreden van effecten. 

v e i l l e s e c o l o g i s c h e runct le 

v e r l l e i d r l n k w a l e r l u n c t i e 
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Tabel 6.2 
Criteria voor het melden 
van ongevallen met 
significante of langdurige 
schade (EG, 1996a). 

Voor situatie B is tevens sprake van het verlies van de drinkwaterfunctie. Het is echter 
de vraag in hoeverre situatie B als meer ontoelaatbaar als situatie A moet worden 
aangemerkt. Immers op voorhand is niets te zeggen over de intensiteit van de effecten 
ten opzichte van elkaar. Om deze reden wordt voorgesteld om (vooralsnog) geen 
rekening te houden met de soort en de intensiteit van effecten binnen de vlek. 

Op zich bevat het berekende effectvolume geen bruikbare informatie. Bovendien 
spreekt een volume weinig tot de verbeelding. Om een uitspraak te kunnen doen of 
een berekend volume relevant is zal het aan een referentie getoetst moeten worden. 
Het ligt voor de hand om ook hier een volume voor te gebruiken. 
In het Rijnoverleg wordt een volume van 100.000 m3 gehanteerd. Dit volume is 
indertijd arbitrair gekozen als selectiecriterium om de noodzaak tot het uitvoeren van 
een risico-studie te bepalen. 
In het Verenigd Koninkrijk wordt voor rivieren een maximale effectlengte van 10 km 
gehanteerd. Deze aanpak is overgenomen in de recente EG-richtlijn over de risico's van 
zware ongevallen 96/82/EG (SEVESO-II). In deze richtlijn zijn tevens referenties voor 
andere watersystemen opgenomen, zie ook tabel 6.2. 

Ontvangend oppervlaktewater Criterium 

stroom, kanaal of rivier 
vijver of meer 
delta 
kustzone of zee 

10 km 
1 ha 
2 ha 
2 ha 

Met behulp van de gegevens met betrekking tot de geometrie van standaard 
watersystemen (RIZA, 1992) kunnen bovenvermelde criteria omgerekend worden tot 
referentie-volumina. Voor grote rivieren wordt zo een referentievolume (VREf) berekend 
van 1,5 * 107m3 . 

Uit de enquete is gebleken dat het type watersysteem van invloed dient te zijn bij de 
toetsing op toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen. De achterliggende 
gedachte hierbij is dat een lozing van bijvoorbeeld 10 ton benzeen op de Rijn tot een 
minder ernstige en minder langdurige negatieve beinvloeding leidt dan wanneer 
eenzelfde hoeveelheid op bijvoorbeeld de Donge wordt geloosd. 
Voor de weging van watersystemen onderling kan gebruik gemaakt worden van de 
gegevens uit tabel 6.2. Met behulp van gegevens met betrekking tot de standaard-
geometrie van watersystemen (RIZA, 1992a) kunnen factoren worden afgeleid 
waarmee verschillen in gevoeligheid voor schade kunnen worden uitgedrukt. De 
afgeleide weegfactoren (Fws) staan in tabel 6.3 weergegeven. 
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Tabel 6.3 
Factoren voor de weging 
van watersystemen 
binnen schade-index. 

Oppervlaktewater Breedte/Diepte 

(m)/(m) 

Volume 

(10 6m 3 ) 

Fws 

(-) Type Voorbeeld 

Breedte/Diepte 

(m)/(m) 

Volume 

(10 6m 3 ) 

Fws 

(-) 

Rivier groot i Maas, Rijn 300/5 15 1 
middel 1 Vecht 50/4 2 10 
klein Donge, Linge 10/3 0,3 100 

Kanaal, groot Noordzeekanaal 150/15 22,5 1 
middel 1 Twenthekanaal, 100/4 2,4 10 

i Zuid-Willemsvaart 
klein j afwateringskanaal 30/3 0,9 10 

Estuarium i Schelde, - /20 0,4 10 
I Eems Dollard 

Zeehaven j BotIek 500/18 18 1 
Meer 1 Usselmeer ~/3 0,03 1000 
Stagnant water 1 Stadsgracht 7 1 0,01 1000 

In het voorgaande is ingegaan op de berekening van het effectvolume voor 
verschillende relevant geachte effecten (V o w ) , het gebruik van een referentie-volume 
(VREF) en weegfactoren voor watersystemen (Fws). Op basis van deze gegevens kan de 
milieuschade-index berekend worden. Voorgesteld wordt om de milieuschade-index 
(MSI) te berekenen als volgt: 

Vergelijking 6.2 
Berekening van 
milieuschade-index. 

de 

Hierin is: MSI 

V» 

de milieuschade-index 
de weegfactor voor de gevoeligheid van watersystemen 
het referentievolume (= 1,5 "10' m') 
het effectvolume van een voorval 

6.2 Voorstel voor een referentiekader. 

In hoofdstuk 4 is overzicht gegeven van de thans gangbare concepten voor de toetsing 
van risico's van onvoorziene lozingen op toelaatbaarheid. Bij de toetsing wordt 
doorgaans gebruik gemaakt van een zogenoemd F(N)-diagram. Alleen de 
Bondsrepubliek Duitsland past een dergelijk systeem niet expliciet toe. 

Een belangrijk resultaat van de enquete is dat het referentiekader op kwantitatieve 
kansen en effecten gebaseerd dient te zijn. Ook hieraan is in paragraaf 6 .1 , op basis 
van het literatuur- en het praktijkonderzoek invulling gegeven. 
Een belangrijk aandachtspunt voor een te ontwikkelen referentiekader voor de 
beoordeling op toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen is de 
transparantie van het systeem. Dit geldt niet alleen voor het oordeel maar ook voor de 
kwantificering van de schade aan het milieu. In de voorgaande paragraaf is een voorstel 
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voor een milieuschade-index uitgewerkt. In beginsel is het hiermee mogelijk om een 
transparant referentiekader te ontwikkelen. 

Voor wat betreft de invulling van het referentiekader bieden de systemen zoals deze in 
het buitenland toegepast worden geschikte aanknopingspunten. Wel dient een 
afstemming met het Nederlandse beleid ten aanzien van lozingen op oppervlaktewater 
als ook met betrekking tot externe veiligheid plaats te vinden. Hier wordt in het 
navolgende op ingegaan. 

6.2.1 Beleidsmatige randvoorwaarden. 

De relatie met de "stand der veiligheidstechniek". 
Een van de uitgangspunten van het Nederlandse milieubeleid is het voorzorgsprincipe, 
zie ook paragraaf 4.2. Op grond hiervan worden eisen gesteld waaraan inrichtingen 
dienen te voldoen wat betreft het voorzieningenniveau. Wat betreft risico's van 
onvoorziene lozingen dient men te voldoen aan de "stand der veiligheidstechniek". Op 
deze wijze wordt de kans op en de omvang onvoorziene lozingen beperkt. 
In de ClW-nota "risico's van onvoorziene lozingen" (CIW, 1996) is vastgelegd dat 
risico-analyses plaats dienen te vinden in geval naar het oordeel van het bevoegde 
gezag wordt voldaan aan de "stand der veiligheidstechniek". Het referentiekader is dan 
ook niet primair bedoeld om de noodzaak van dergelijke maatregelen aan te tonen 
maar om de actuele situatie te evalueren. 

Op grond van het bovenstaande dient dan ook onderscheid gemaakt te worden tussen 
situaties waar wel of niet wordt voldaan aan de "stand der veiligheidstechniek". 
Hiervoor zou een bovengrens wat betreft waarschijnlijkheid gehanteerd kunnen 
worden. 

Samenhang tussen effect en kans. 
De systemen die in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden gehanteerd leggen 
een relatie tussen de waarschijnlijkheid van een voorval en de consequenties daarvan. 
In Nederland wordt eenzelfde benadering aangehouden bij de toetsing van risico's voor 
omwonenden (Pikaar, 1995). 
Het systeem van het Verenigd Koninkrijk gaat uit dat bij een toename van het effect 
met een factor 10 de kans op een dergelijk voorval met eenzelfde factor af dient te 
nemen. Wanneer kansen en effecten dubbel-logaritmisch tegen elkaar worden 
uitgezet, leidt dit tot een hellingsfactor van - 1 . Het Zwitserse systeem kent impliciet 
meerdere hellingsfactoren. Voor onvoorziene lozingen bedraagt deze - 1,33, terwijl 
voor humaan gerichte risico's een hellingsfactor van -2 wordt gehanteerd. In Nederland 
wordt bij risico's van omwonenden uitgegaan van een hellingsfactor van -2. 
Uit de enquete is gebleken dat een goede afstemming met het beleid voor de externe 
veiligheid essentieel is. Dit is de gezamenlijke mening van vertegenwoordigers van de 
industrie en overheid. Voorts dient de relatie tussen kans en effect vooral helder te zijn. 
Door uit te gaan van een hellingfactor van -2 wordt aan deze aspecten voldaan. 
Met deze aanpak wordt in zekere zin tevens invulling gegeven aan de wens om de 
hersteltijd in de beoordeling op de toelaatbaarheid van de risico's van onvoorziene 
lozingen te betrekken. Uitgangspunt hierbij is de aanname dat naarmate een groter 
gebied negatief bei'nvloed wordt, de periode om een nieuwe (gewenste) 
evenwichtssituatie hersteltijd te bereiken eveneens toeneemt. Het strenger beoordelen 
van grotere voorvallen zou derhalve betekenen dat voorvallen met grote hersteltijden 
eveneens strenger beoordeeld worden. 

pag. 47 



& Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater 

Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld een hellingsfactor van -2 te hanteren. 

Onderscheid tussen onvoorziene lozingen en kleine(re) ongelukken. 
In het voorgaande is de "stand der veiligheidstechniek" gerelateerd aan het 
voorzorgsprincipe. Hiermee worden risico's voor het milieu zo veel mogelijk 
voorkomen. 
Met behulp van modellering wordt vervolgens een evaluatie van de restrisico's 
uitgevoerd. Ten behoeve van de selectie van stoffen en activiteiten is een 
selectiesysteem ontwikkeld. Toepassing van dit systeem leidt tot beperking van de 
risico-evaluatie tot de meest risicovolle activiteiten. In het verlengde hiervan zou ook 
het toestingskader zich kunnen beperken tot de meest risicovolle activiteiten. Met 
andere woorden ongelukken, voorvallen met een relatief hoge frequentie maar met 
geringe consequenties voor het ontvangende systeem, zouden net als in de Zwitserse 
situatie niet binnen het kader hoeven te vallen. 

Voorvallen met een zeer geringe waarschijnlijkheid. 
In veel situaties zal ook na het doorvoeren van de "stand der veiligheidstechniek" 
sprake blijven van de mogelijkheid dat een onvoorziene lozing met verregaande 
consequenties voor het ontvangende systeem kan plaatsvinden. Dergelijke lozingen 
kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer een aantal maatregelen, voorzieningen en 
procedures falen. Hoewel de kans op een deze situatie in de regel erg klein is, kan een 
dergelijke onvoorziene lozing verregaande milieuhygienische consequenties hebben. 
Het ligt echter niet in de rede om op voorhand deze situaties als ontoelaatbaar te 
beoordelen. Er zal van geval tot geval bezien moeten worden of binnen ALARA 
verdergaande maatregelen mogelijk zijn. Het referentiekader zal hiermee rekening 
moeten houden. 

Het maximaal toelaatbaar en het verwaarloosbare risico. 
Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling is dat het referentiekader dient aan te 
sluiten bij het bestaande nationale beleid. In dit verband is de risicobenadering binnen 
het waterkwaliteitsbeleid (MinVenW, 1998) en het beleid ten aanzien van de externe 
veiligheid (TWK, 1989b) van belang. 

Binnen het waterkwaliteitsbeleid wordt verwaarloosbare risico wordt gedefinieerd als 
1 % van het maximaal toelaatbare risico (MinVenW, 1998). Het gaat hierbij feitelijk om 
een maten voor de schade aan het ecosysteem. Wat betreft het beleid ten aanzien van 
externe veiligheid wordt binnen de categorie van acceptabele risico's geen onderscheid 
gemaakt tussen verwaarloosbare en niet verwaarloosbare risico's (Bottelberghs, 1995). 
Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld om analoog aan de benaderingen zoals 
deze in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland gangbaar zijn, twee risiconiveaus in het 
referentiekader op te nemen. Hierbij dient beseft te worden dat binnen het te 
ontwikkelen referentiekader het "maximaal toelaatbaar risico" en het "verwaarloosbaar 
risico" vooral tot doel hebben om al dan niet prioriteit aan risico's toe te kennen. 
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6.2.2 Getalsmatige invulling van het referentiekader. 

Voor de getalsmatige invulling van het referentiekader is een referentiepunt 
noodzakelijk. Deze punten kunnen afgeleid worden uit de systemen van het Verenigd 
Koninkrijk en Zwitserland en de aanpak voor wat betreft de externe veiligheid. 
In het Verenigd Koninkrijk wordt een voorval waarbij een rivier over een lengte van 
meer dan 10 km negatief wordt bei'nvloed aangemerkt als een "major environmental 
accident" (AEA, 1995). De environmental harm index (EHI) voor dergelijke voorvallen 
bedraagt 1. Dergelijke voorvallen zijn volgens de Engelse wet- en regelgeving 
toelaatbaar wanneer de waarschijnlijkheid minder dan 1 0 " bedraagt. Eenzelfde 
gebeurtenis zou volgens het Zwitserse systeem toelaatbaar zijn wanneer de 
waarschijnlijkheid kleiner is dan 5*10"9. 

Voor de Nederlandse situatie zou eenzelfde aanpak kunnen gelden. Gelet op de 
analogie tussen het EHI-concept en de MSI-benadering zou de definitie van het "major 
accident" overgenomen kunnen worden. Voor wat betreft de maximaal toelaatbare 
waarschijnlijkheid dient, conform de Seveso-richtlijn (EG, 1996a), aansluiting gezocht te 
worden bij het beleid ten aanzien van externe veiligheid. Gelet op de definities in de 
nota "Omgaan met risico's" (TWK, 1989) voor individuele, groeps- en ecologische 
risico's ligt aansluiting bij het groepsrisico voor de hand. Immers er zijn op voorhand 
geen argumenten beschikbaar om groepen mensen en groepen organismen in 
ecosystemen anders te benaderen. 

Op grond hiervan zou een voorval met een MSI gelijk aan 1 slechts toelaatbaar kunnen 
zijn wanneer de waarschijnlijkheid minder dan 10 6 bedraagt. Dit sluit bovendien goed 
aan bij de door Coopers & Lybrand gehanteerde indeling van risico's, zie ook figuur 4.3 
(CL&D, 1990) 
Op basis van dit enkele punt kan, rekening houdend met de beleidsmatige 
randvoorwaarden zoals beschreven in paragraaf 6.2.1, het referentiekader systematisch 
uitgewerkt worden. 
1. Met behulp van de hellingshoek van -2 kan een lijn door het referentiepunt 

getrokken worden. Deze lijn vormt onderscheid tussen ontoelaatbare en toelaatbare 
risico's. 

2. Parallel aan deze lijn kan de lijn voor verwaarloosbare risico's getrokken worden 
door gebruik te maken van de relatie VR = 0,01 MTR. 

3. Vervolgens kunnen de overige aspecten in het systeem ingebracht worden. 

In figuur 6.3 is het aldus ontwikkelde voorstel voor een referentiekader voor de 
beoordeling op de toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen weergegeven. 
Het voorgestelde referentiekader sluit goed aan bij de resultaten van risico-analyses 
uitgevoerd met RISAM en Proteus. 
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Figuur 6.3 
Voorstel voor 
referentiekader. 

een 

© 
^̂ D Ontoelaatbaar ^̂ D Ontoelaatbaar 

®\ N^D 

Verwaarloosbaar 
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Legenda: 
1 
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5 en 6 

Het referentiepunt (milieuschade-index = 1, kans = 10"". 
Het maximaal toelaatbaar risico (MTR), vertrekkend uit het referentiepunt met een hellingsfactor = 
-2. 
Het verwaarloosbaar risico (VR, VR = 0,01 * MTR). 
Afkap met betrekking tot de "stand der veiligheidstechniek". Voorvallen met een kans groter dan 
10'3 zijn dusdanig waarschijnlijk dat deze niet als onvoorziene lozing aangemerkt kunnen worden. 
Afkapgrenzen voor voorvallen met een geringe kans maar met een significant milieu-effect. Deze 
dienen per geval beoordeeld te worden op toelaatbaarheid. 

Zoals in paragraaf 4.3 is aangegeven, zijn voor situaties waarbij het risico als 
ontoelaatbaar beoordeeld wordt op korte termijn (aanvullende) maatregelen 
noodzakelijk om het de kans op dan wel de gevolgen van onvoorzien voorval te 
verminderen. 
Voor de niet ontoelaatbare niet verwaarloosbare risico's dient, op grond van het 
voorzorgprincipe, eveneens verlaging van het risico plaats te vinden. Hierbij zullen de 
kosten moeten opwegen tegen de baten. Dit impliceert tevens dat van geval tot geval 
de mogelijkheden tot reductie van de risico's geevalueerd dient te worden. 

6.3 Evaluatie van het voorstel. 

In het voorstel voor een referentiekader voor onvoorziene lozingen is een aantal 
aannames en uitgangspunten gehanteerd. Deze punten dienen geevalueerd te worden. 
Hiervoor is een case-study uitgevoerd. 
In eerste instantie is aan de hand van een fictieve situatie de gevoeligheid van het 
referentiekader geevalueerd voor verschillende watersystemen. Achtereenvolgens gaat 
het om een grote rivier, een zeehaven, een groot en een gemiddeld kanaal. Als 
rekenvoorbeeld is een opslag van benzeen genomen. Deze case is doorgerekend met 
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het risico-analysemodel RISAM, versie 2.02. Er is uitgegaan van een situatie die voldoet 
aan de CPR-richtlijnen (= "stand der veiligheidstechniek"). Waar mogelijk en zinvol zijn 
de defaultwaarden van het model gehanteerd. 
Het meest risicovolle scenario is de situatie waarbij brand optreedt. De kans hierop is 
10 6. In de gemodelleerde situatie wordt met water geblust. De hoeveelheid bluswater 
die hierbij ontstaat is dusdanig groot dat deze niet op het bedrijfsterrein opgevangen 
kan worden. Uiteindelijk wordt 23 ton (van de opgeslagen 25 ton) met het bluswater 
op oppervlaktewater geloosd. De resultaten van de berekeningen staan in tabel 6.4 
opgenomen. 

Tabel 6.4 
Fictieve cases ten 
behoeve van de evaluatie 
van het voorgestelde 
toetsings- kader. 

Case 
nr. Ty jering Onvoorziene lozing 

Case 
nr. 

Omschrijving Watersysteem Vnw(m') Fw< (-) log MSI log kans 

1 
2 
3 
4 

fictief j grote rivier 
jhaven 
! groot kanaal 
j gem. kanaal 

4,3 103 

3,1 10* 
8,1 10* 
3,0 10* 

1 
1 
1 

10 

-3.54 
-0.68 
-0.27 
0.31 

-6.00 
-6.00 
-6.00 
-6.00 

Uit de gegevens in tabel 6.4 kan worden afgelezen dat gekozen systematiek voor de 
milieuschade leidt tot verschillende indexen. In figuur 6.4 zijn deze indexen uitgezet 
tegen de kans in het voorgestelde referentiekader. 

Figuur 6.4 
Beoordeling van fictieve 
cases. 
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Uit figuur 6.4 kan worden afgelezen dat het resultaat van de toetsing op 
toelaatbaarheid van de onvoorziene lozingen afhankelijk is van de lozingssituatie. Dit is 
in lijn met de wens van de ondervraagde vertegenwoordigers van de industrie en de 
overheid. Uit de figuur is tevens af te lezen dat voor cases 4 verlaging van de kans of 
omvang met een factor 10 leidt tot een ander oordeel. Genoemde reductie is in 
beginsel technisch mogelijk. Voorbeelden van technische oplossing zijn blussen met 
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schuim, het afsluiten van de lozing bij calamiteiten of het aanpassen van de installatie 
zodanig dat de kans op brand geminimaliseerd wordt. 
Naast fictieve cases is in de literatuur cijfermateriaal beschikbaar voor praktijksituaties 
(AEA, 1995, CIW, 1996). Het gaat hier om resultaten van risico-studies die met behulp 
van het model RISAM zijn uitgevoerd. In tabel 6.5 is een overzicht van de resultaten 
weergegeven. 

Tabel 6.5 
Praktijk cases ten 
behoeve van de evaluatie 
van het voorgestelde 
toetsings-kader. 

Case 
nr. Typering Onvoorziene lozing nr. 

Vracht 
Omschrijving Watersysteem Stof (kg) log MSI log kans 

5 Sandoz Rijn disulfon 2200 -1.03 -5.00 
6 " •• thiometon 2000 0.00 -5.00 
7 bulkopslag estuarium dichloorethaan 22400 -1.18 -5.40 
8 " groot kanaal dichloorbenzeen 200 -2.30 -2.30 
9 " grote rivier acrylonitril 3040 -0.83 -6.00 
10 •• gem. kanaal mest 100000 -0.18 -3.30 
11 productie groot kanaal tolueen 2000 -0.92 -4.00 
12 " gem. kanaal cyanides 90 0.94 -4.00 
13 " grote rivier dichloormethaan 1400 -2.90 -5.10 
14 " grote rivier benzeen 6400 -0.28 -6.00 

Figuur 6.5 
Beoordeling van cases uit 
de praktijk. 

Uit figuur 6.5 kan worden afgelezen dat de situatie bij Sandoz op grond van case 6 als 
ontoelaatbaar aangemerkt moet worden. Dit is in lijn met de gangbare opinie. Immers 
het voorval zelf heeft in internationaal verband geleid tot het ontwikkelen van beleid 
ten aanzien van milieurisico's. 
Voor wat betreft de cases 10, 11 en 12 het volgende. Het gaat hier om specifieke 
situaties. Case 10 betreft een mestopslag. Typisch voor een dergelijke opslag is dat er 
geen (secundaire) opvangvoorzieningen voor handen zijn. In de ClW-nota "risico's 
van onvoorziene lozingen" (CIW, 1996) is voor deze opslagen aandacht gevraagd. De 
oplossing voor dit knelpunt zou gevonden kunnen worden in het (ver)plaatsen van 
dergelijke opslagen op afstand van het (open) oppervlaktewater. 
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Uit de achterliggende informatie met betrekking tot case 11 en 12 kan worden afgeleid 
dat niet volledig wordt voldaan aan de "stand der veiligheidstechniek". In geval van 
case 11 zal om uit de ontoelaatbare situatie te geraken het voldoende zijn om de 
"stand der veiligheidstechniek" door te voeren. 
Voor case 12 hoeft dit niet zondermeer het geval te zijn. Hier is sprake van een kritische 
combinatie van factoren: de lozing van zeer giftige stoffen (cyanides, LC50 • 70 pg/l) 
op een gevoelig watersysteem. Het is dan ook op voorhand niet duidelijk of doorvoeren 
van de "stand der veiligheidstechniek" voldoende is. Wellicht dat op grond van de 
lokale omstandigheden verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn. 

In het bovenstaande is voor een 14-tal cases het voorstel voor het referentiekader voor 
risico's van onvoorziene lozingen toegepast. In tabel 6.6 is een vergelijking uitgevoerd 
tussen het onderliggende voorstel en de systemen zoals deze in het Verenigd Koninkrijk 
en Zwitserland opgang doen. 

Tabel 6.6 
Vergelijking 
referentiekaders 

cases 

van Case-nr Beoordeling 
a.dh.v 

Case-nr 

Nederlands Verenigd Koninkrijk Zwitserland 

1 acceptabel n.v.t. n.v.t. 
2 ALARA acceptabel ALARA 
3 ALARA ALARA ontoelaatbaar 
4 ontoelaatbaar ALARA ALARA 
5 ALARA acceptabel ontoelaatbaar 
6 ontoelaatbaar ALARA ontoelaatbaar 
7 ALARA acceptabel ALARA 
8 ALARA ALARA n.v.t. 
9 ALARA acceptabel ALARA 
10 ontoelaatbaar ALARA ontoelaatbaar 
11 ontoelaatbaar ALARA ontoelaatbaar 
12 ontoelaatbaar ontoelaatbaar ontoelaatbaar 
13 acceptabel acceptabel n.v.t. 
14 ALARA ALARA ALARA 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het onderliggende voorstel ten opzichte van het 
systeem van het Verenigd Koninkrijk strenger is. Dit is voornamelijk het gevolg van het 
toepassen van de correctiefactor voor watersystemen. Gelet op de resultaten van de 
enqueue en de grote diversiteit van watersystemen in Nederland (CUWVO, 1985) ten 
opzichte van het Verenigd Koninkrijk zou dit verschil niet op voorhand tot bezwaren 
hoeven te leiden. 

Op grond van tabel 6.3 kan de conclusie getrokken worden dat het Zwitserse systeem 
en het voorgestelde systeem doorgaans tot hetzelfde oordeel komen, De verschillen in 
case 3 en 4 zouden verklaard kunnen worden uit het feit dat het Zwitserse systeem niet 
is ingericht voor kanalen. 

6.4 Deelconclusies 

Voor wat betreft het ontwikkelde voorstel voor een referentiekader voor de 
beoordeling op de toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen kunnen de 
navolgende deelconclusies getrokken worden: 
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1. De ontwikkelde milieuschade-index (MSI) is een geschikte maat om de negatieve 
invloeden op de diverse functies van oppervlaktewateren uit te drukken. De MSI is 
zodanig gedefinieerd verschillen tussen watersystemen onderling tot uitdrukking 
komen. 

2. Het is niet mogelijk gebleken om het veriies van de natuurfunctie in het MSI-
concept onder te brengen. 

3. Door het voorval bij Sandoz te koppelen aan een MSI = 1 wordt een herkenbare 
maat voor effecten van risico's van onvoorziene lozingen verkregen. 

4 . Op grond van de resultaten van de enquete mag verwacht worden dat het MSI-
concept acceptabel is voor zowel de industrie als ook voor vertegenwoordigers van 
de overheid. 

5. Het voorgestelde kader is voldoende selectief om situaties waarbij op voorhand 
duidelijk is dan niet aan de "stand der veiligheidstechniek" is voldaan als 
ontoelaatbaar te beschouwen. 

6. In vergelijking met de referentiekaders uit de literatuur leidt de toepassing van het 
voorgestelde kader niet tot wezenlijk andere beoordelingen. 

7. Het voorgestelde referentiekader sluit goed aan bij de risico-analysemodellen RISAM 
en Proteus. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

In de voorgaande hoofdstukken zijn met betrekking to t het literatuur-onderzoek, de 
uitgevoerde enquete en het voorstel voor een referentiekader voor de beoordeling op 
de toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen reeds deelconclusies 
getrokken. Op basis hiervan zijn in de navolgende paragrafen conclusies getrokken en 
aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. 
Hierbij geeft conclusie grotendeels het antwoord op de probleemstelling van dit 
onderzoek. 

7.1 Conclusies 

1. Het nationale beleid ten aanzien van risico's van onvoorziene lozingen komt wat 
betreft de benadering overeen met de aanpak van reguliere lozingen van afvalwater. 
Onvoorziene lozingen dienen, door middel implementatie van de "stand der 
veiligheidstechniek" zoveel mogelijk voorkomen te worden. Vervolgens dienen 
eventuele restrisico's getoetst te worden op toelaatbaarheid. 
Voor deze aanpak bestaat bij de industrie draagvlak. 

2. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat momenteel geen referentiekader voor de 
beoordeling op de toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen 
operationeel is. Wel bestaan hiervoor enkele voorstellen. Deze voorstellen gaan alle 
uit van een kans-effectbenadering. Duitsland vormt als enige een uitzondering 
hierop door uit te gaan van een stringent regime op basis van de "stand der 
veiligheidstechniek" waardoor feitelijk de waarschijnlijkheid niet in beschouwing 
wordt genomen. 

3. Uit de enquete onder milieucoordinatoren binnen de industrie en 
vergunningverleners bij de overheid is gebleken dat de perceptie van risico's van 
onvoorziene lozingen in grote lijnen gelijk is. Beide categorieen zijn van mening dat 
aan ecologische risico's en aan het verlies van de drinkwaterfunctie prioriteit 
toegekend dient te worden. De vorming van drijflagen en het tijdelijk verlies van de 
natuurfunctie wordt van minder belang geacht. Verlies van recreatieve functies van 
het oppervlaktewater wordt van geen belang geacht. 

4 . Een referentiekader voor de beoordeling op toelaatbaarheid van de risico's van 
onvoorziene lozingen dient op herkenbare parameters gebaseerd te zijn. Hierbij 
dient aandacht geschonken te worden aan de verschillen tussen oppervlaktewateren 
in Nederland. Om hier aan tegemoet te komen is een milieuschade-index 
gedefinieerd. 

Daamaast dient het kader afgestemd te zijn op het beleid ten aanzien van reguliere 
lozingen van afvalwater dat voor externe veiligheid. 

5. Het ontwikkelde voorstel voor een referentiekader is voldoende selectief om 
situaties waarvan op voorhand duidelijk is dat niet aan de stand der 
veiligheidstechniek is voldaan als ontoelaatbaar aan te merken. De toepassing van 
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het voorstel leidt tot beoordelingen die goed overeenkomen met beoordelingen op 
basis van de in literatuur beschreven kaders. 

7.2 Aanbevelingen. 

1. Teneinde de herkenbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen te verbeteren zou 
een gerichte informatievoorziening naar zowel de industrie als ook 
vergunningverleners (en anderen die bij de ontwikkeling of uitvoering van het beleid 
betrokken zijn) ontwikkeld moeten worden. 

2. Omwille van eenheid in de toetsing van (milieu)risico's is het aan te bevelen van 
slechts een schademaat gebruik te maken. 

3. Teneinde een uitspraak te kunnen doen omtrent negatieve beinvloeding van 
onvoorziene lozingen op de natuurwaarde van watersystemen zou een specifieke 
aanpak ontwikkeld kunnen worden. 
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8. Verklarende woordenlijst 

ALARA 

Bevoegd gezag 

Calamiteit 

Effect 

Industriele installatie 

Inrichting 

Lozing 

Norm 

Ongeval 

Onvoorziene lozing 

Risico 

Risico's van onvoorziene 
lozingen 

As Low As Reasonable Achieveable. 

Bestuurslichamen die krachtens een 
verantwoordelijk zijn voor een beleidsmatige taak. 

wet 

Een voorval waarbij het effect een zekere omvang 
overschrijdt. 

Elke waameembare verandering van het 
oppervlaktewater (stank, verkleuring, functieverlies) en 
de daarin voorkomende soorten organismen (sterfte, 
besmeuring) of aan een rioolwaterzuiverings-installatie 
(alles wat buiten de normale gang van zaken plaatsvindt 
(CIW, 1996)). 

Een inrichting waar stationaire omhullingen voorkomen 
waarbinnen stoffen worden geproduceerd, bewerkt, 
opgeslagen, gebruikt of verwerkt. 

Zie de Wet milieubeheer. 

ledere emissie van verontreinigende stoffen die door 
middel van een stationair werk op oppervlaktewater 
geraken. 

Operationeel criterium waaraan getoetst kan worden. 

Een gebeurtenis, zoals een zware emissie, brand of 
explosie welke het gevolg is van een ongewoon voorval 
bij een activiteit die een ernstig, acuut of chronisch, 
gevaar oplevert voor de mens binnen of buiten de 
inrichting en/of het milieu (Hobbelen 1994). 

Een lozing van afvalwater als gevolg van een ongeval. 

Ongewenste effecten van een bepaalde activiteit 
verbonden met de kans dat deze zich zullen voordoen 
(TWK, 1989b). 

Elk ongewenst effect op oppervlaktewater als 
gevolg van een lozing vanuit een stationaire 
installatie welke is veroorzaakt door een 
ongewoon voorval met de kans dat dit zich zal 
voordoen. 
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Stand der veiligheidstechniek Stelsel van algemeen geldende maatregelen, waaronder 
werkvoorschriften, en voorzieningen voor een bedrijf 
dan wel een bedrijfstak waarmee de risico's van 
onvoorziene lozingen gereduceerd kunnen worden 
(CIW, 1996). 

Referentiekader 

Waterkwaliteitsdoelstellingen 

Beleidsmatige methode waarbij aan de hand van een of 
meerdere (milieuhygienische) normen en (financieel 
economische) uitgangspunten een kwalitatieve uitspraak 
over een onderwerp wordt gedaan. 

Criteria die aan oppervlaktewater worden gesteld zodat 
de toegewezen functies gehandhaafd kunnen worden. 

pag. 58 



Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater & 

9. Referenties 

AEA Technology (1995). "Environmental Risk Criteria For Accidents: A Discussion Document"; 
paper no. AEA/CS/16419000/Z/3.1, This document reports on the discussions which 
have taken place between AEA Technology, VROM (Ministry of Housing, Spatial 
Planning en Environment), AGEL-CBI and RWS-RIZA (Ministry of Transport, Public Works 
and Water Management, National Institute for Inland Watermanagement and 
Wastewatertreatement). 

Aldenberg, T. and W. Slob (1991). "Confidence Limits for Hazardous Concentrations Based on 
Logistically Distributed NOEC Toxicity Data"; RIVM-rapportnummer 719102002. 

AVIV/Haskoning (1994). "Risico-analyse Nederlands stroomgebied van de Maas"; studie in 
opdracht van Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 
RIZA, Rijkswaterstaat Directie Limburg en Samenwerkende Rijn- en Maas-
waterleidingbedrijven RIWA; AVIV en Haskoning BV. 

Bartelds, J.F. et al (1989). "Enqueteren: het opstellen en gebruiken van vragenlijsten"; 5 ' druk; 
Groningen, Wolters-Noordhoff; ISBN 90-01-05102-2. 

Biesboer, F (1997). "De democratisering van de risicoberekening - niet alleen ratio bepaalt het 
risico"; de ingenieur, n r 9 , 21 mei 1997. 

Bottelberghs, P.H. (1995). "QRA in the Netherlands"; Safety Cases Conference, London, 
february 1995. 

Brzo, (1999). "Besluit van 27 mei 1999 tot vaststelling van het Besluit risico's zware ongevallen 
1999 en tot herziening van enkele andere besluiten in verband met de uitvoering van 
Richtlijn nr. 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen zijn betrokken"; Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen 
Milieubeheer, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden en het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Staatsblad 1999, nr. 234. 

BUWAL(1996) . "Beurteilungskriterien I zur Storfallverordnung StFV - Richtlinien fur Betriebe mit 
Stoffen, Erzeugnissen oder Sonderabfallen"; Vollzug Umwelt, September 1996; 
Bundesamt fur Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL). 

CIW (1995). "Handboek Wvo-vergunningverlening"; Werkgroep VI van de Commissie Integraal 
Waterbeheer/CUWVO. 

CIW (1996). "Risico's van onvoorziene lozingen"; Werkgroep VI van de Commissie Integraal 
Waterbeheer/CUWVO. 

CL&D (1990). "A framework for the intermediate evaluation of risk to the surfacewater from 
chemical companies"; Coopers & Lybrand Deloitte project NE270M1, final report; 
may 1990. 

CUWVO (1985). "Ecologische kwaliteitsdoelstellingen voor Nederlandse oppervlaktewateren", 
Werkgroep V van de Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. 

EEG (1982). "Richtlijn van de Raad van 24 juni 1982 inzake de risico's van zware ongevallen bij 
bepaalde industriele activiteiten"; 82/501 /EEG; Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen. nr. L 2 3 0 / 1 . 

EG (1996a). "Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution 
prevention and control (IPPC-guideline)", No L 257/26, 10 October 1996. 

EG (1996b). "Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing 
van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken", 
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 10/13. 

Esbjerg (1995). "4 ' h International Conference on the Protection of the North Sea (Esbjerg 
Declaration), 4e Noordzee Ministersconferentie, Esbjerg, 8-9 juni 1995. 

Fraiture, G.A.M. de (1988). "Korte inleiding in de technische risiko-analyse"; HBO Milieukunde 
"Nieuw Rollecate', Rijkshogeschool Usselland, januari 1988. 

FWVO (1991). "Geluk of ongeluk? - Calamiteiten, wat doen we er mee of Never: hoe 
voorkomen we ze." ; rapportage van de werkgroep calamiteiten van de Functionele 
werkgroep verontreiniging oppervlaktewateren (FWVO). 

Geerts, R en Sikkema. K (1979). "Macht en onmacht van risiko-rekenaars"; Intermedial 15 
(1979), 20. pp 39 - 4 5 . 

pag. 59 



& Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater 

Hobbelen, M.C.M. (1994). "Ecologische normstelling grote ongevallen"; eindverslag externe 
stage, Universiteit van Utrecht, mei 1994; rapportnr. NW&S-94052. 

Hommel (1997). "Handbuch der gefahrlichen Guter"; Springer-Verlag, Berlin. Heidelberg, 
New York; ISBN 3-540-61851-1. 

HSE (1992). "The Tolerability of Risk from Nuclear Power Stations"; HMSO, Revised edition. 
IRC (1998). "Nationale berichten ten behoeve van "die Entwicklung einer Methode zur 

Beurteilung storfallrelevanter Anlagen"; Internationale Rijncommissie, werkgroep Storfall 
und Analagensicherheit (Cs) van de Internationale Commissie ter bescherming van de 
Rijn. 

Leeuwen, CJ . van and Urk, G. Van (1989). "De Sandoz-calamiteit, balans na 2 jaar"; H 2 0 (22), 
nr 9, pag 272-278. 

M in VenW (1998). "Vierde Nota Waterhuishouding - Regeringsbeslissing"; Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat in samenwerking met Ministerie van Landbouw, Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Unie van Waterschappen; 
december 1998. 

M in VROM (1994). "Uniform System for the Evaluation of Substances version 1.0 (USES 1.0), 
Ministery of Housing, Spatial Planning en Environment (VROM), National Institute of 
Public Health and Environmental Protection (RIVM) and Ministry of Welfare, Public 
Health and Cultural Affairs (WVC), Distribution No. 11144/150. 

M in VROM (1998). "Nationaal milieubeleidsplan 3" ; Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieuhygiene, Minister van Economische Zaken, Minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij, Minister van Verkeer en Waterstaat, Minister van Financien en 
de Minister van Buitenlandse Zaken; VROM 97591 /b /2 -98 ,13090 /168 ; februari 1998. 

Mobius, C.H. und M. Cordes-Tolle(1995). "Risicoanalyse und Mapnahmen zur Vermeidung 
unkontrollierter Emissionen in Gewasser und Kanalisation"; Das Papier, heft 10A. 

NRC (1996). "Understanding Risk - Informing Decisions in a Democratic Society"; Committee on 
Risk Charcterization, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education, 
National Research Counsil; Paul C. Stern and Harvey V. Fineberg, editors; National 
Acedemy Press, Washington DC; ISBN 0-309-05396-X. 

PAON (1995). "Human factors in risk management", Post Academisch Onderwijs. 
Pikaar, M J . en M.A. Seaman (1996). "Een studie inzake risicobeheersing"; VROM, 

Publicatiereeks SVS, nr. 1996 /31 . 
PTEAM (1996). "Projectplan Integratie Milieurisicomodellen", juni 1996, Rijksinstituut voor 

Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Directoraat Generaal 
Milieubeheer - Directie Stoffen, Veiligheid en Straling (DGM-DSVS), Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) en Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Reijnders, L. (1986). "Normering van risico's"; Milieu 1 (1986) ppp 26 - 27. 
RIZA (1990). "Alarmering en signalling bij plotselinge waterverontreinigingen op de 

rijkswateren"; RIZA notanr. 90.084 
RIZA (1992a). "Risicoanalyse methodiek oppervlaktewateren: Beslismodel voorde beoordeling 

voor het aquatisch milieu ten gevolge van incidentele lozingen vanuit stationaire 
installaties", RIZA nota nr. 92.028, Haskoning BV en AVIV. 

RIZA (1992b). "Orienterend onderzoek naar de samenstelling en behandelbaarheid van 
produktiewater afkomstig van een offshore-gasplatform"; RIZA nota nr. 92.050; 
ir. D. Bijstra. 

RIZA (1993). "Risico-analysemethodiek oppervlaktewateren: Enquete incidentele lozingen"; 
RIZA nota-nr. 93.007; Haskoning BV en AVIV. 

RIZA (1995). "Milieucalamiteiten op de Rijkswateren: periode 1990 - 1994" ; RIZA nota 
nr. 95.054; Ph.J. Huijser en T. Wierink, editors. 

RIZA (1996a). "Handboek Toxicologic en Lozingsvergunningen (concept)"; RIZA nota nr. 
96.045, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling; J. 
Botterweg (red.); ISBN 903695004X. 

RIZA (1996b). "Riooloverstorten en weideveedrenking"; RIZA nota nr. 96.052, Rijksinstituut 
voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA en Gezondheidsdienst 
voor dieren GD. 

RIZA (1997a). "Watersysteemverkenningen 1996 - WSV-verslag industrie-cases"; RIZA 
werkdocument 97.016X; F.H. Wagemakeren J. Hinfelaar. 

RIZA (1997b). "De beoordeling van stoffen en preparaten in het kader van de W v o " ; RIZA 
rapport 97.024; P. Benschop (ed). 

Slooff, W. (1992). "Ecotoxicological effect assessment: Deriving maximum tolerable 
concentrations (MTC) grom single species toxicity data" ; RIVM guidance document, 
rapportnummer 719102018. 

pag. 60 



Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater £ 
Stam, GJ. (1996). "Werkplan voor de onderzoeksopdracht - Naar een beoordelingssysteem voor 

risico's van onvoorziene lozingen"; werkplan voor het afstudeerproject ten behoeve van 
de Tweede Fase Opleiding Milieukunde (TOM), oktober 1996. 

TemaNord (1994). "Environmental Hazard Classification - data collection and interpretation 
guide"; TemaNord 1994:589; Nordic Council of Ministers; Copenhagen 1994; ISBN 92 
9120 515x 

TOM (1996). "Methoden van onderzoek"; Syllabus ten behoeve van afstudeerprojecten van de 
Tweede fase Opleiding Milieukunde; C. van den Borne en N. van Wageningen, editors. 

TWK (1985). "Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985 - 1989", Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1984-1985,19 153, nrs1-2. 

TWK (1989a). "Derde Nota Waterhuishouding - Water voor nu en later -"; Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1988-1989, 21 250, nrs 1-2. 

TWK (1989b). "Omgaan met risico's - De risicobenadering in het milieubeleid"; Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1988 -1989, 21 137, nr. 5. 

Verschueren, KJ. (1996). "Material Environmental Data Sheets"; 2nd edition, van Nostrand 
Reinhold, ISBN 0-442-01915-6. 

Vlek, C.A.J. (1987). "Risiko-beoordeling en beslissen in onzekerheid"; Syllabusbijdrage congres 
'techniek, veiligheid en maatschappij'; NIRIA, november 1987. 

Voeten, J.C.A.M. (1996). "Inventarisatie van uitgangspunten en instrumenten bij emissie-
immissie beoordelingen door Nederlandse waterkwaliteits-beheerders"; RIZA 
werkdocument 96.053X. 

Wijvekate, M.L. (1979). "Verklarende statistiek - het onderscheiden van toeval, schijn en 
werkelijkheid in cijfermateriaal"; AULA-pocket 39, Het Spectrum; 16' druk, 
ISBN 90 274 4824 2. 

WOCB (1996). "Morsingen Binnenwateren - jaaroverzicht 1995"; Werkgroep Olie- en 
Chemicalien Bestrijding, december 1996. 

pag. 61 



& Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater 

pag. 62 



Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater £ 

Bijlagen 

Bijlage 1 Relatiematrix 63 

Bijlage 2 De enquete: opzet en verwerking van de resultaten 65 

Bijlage 3 Enqueteformulier 67 

Bijlage 4 Resultaten uit de enquete 75 

Bijlage 5 Uitwerking van de resultaten 113 

pag 63 



& Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater 

pag. 64 



Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater £ 

B i j l a g e 1 Relatie matrix 

W i t * 
aduH 

Ofuxrafffare Wtelofdi*-
btercfer 

O luMUOl 
dfat 

Baogl 
8&% 

CebJe Vaccina MdiC^ 

IrddnaealNtot 

63 

Oiaraaebarg 

63 WjferiVatifcUl BSQ3 63 

("Hrrt*il HT ,41M 1 34 5-1 64 

Ebogigsag 35 45 55 

GiiiJer 46 as 
bar ter 

mrtregl 

pag. 65 



& Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater 

pag. 66 



Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater & 

Tabel B2.1 
Overzicht van de binnen de 
enquete gehanteerde 
waarderingsgetallen. 

D l j I a Q e 2 De enquete: opzet en verwerking van de resultaten 

Opzet van de enquete 

Op basis van de onderzoeksvragen (Stam, 1996) en de resultaten van het 
literatuuronderzoek (hoofdstuk 4) zijn vragen voor een enquete opgesteld. In de 
inleiding is aangegeven dat het beleidsterrein van risico's van onvoorziene lozingen 
relatief jong is. Dit zou kunnen betekenen dat de geenqueteerde niet altijd volledig op 
de hoogte is met de betekenis van de gehanteerde begrippen. Dit is een probleem dat 
meer voorkomt bij enquetes met een verkennend karakter (Barteld, 1989). 
In het algemeen wordt het vooraf definieren van begrippen als het meest wenselijk 
beschouwd (Bartelds,1989). In geval van een enquete bestaat hierbij echter de 
mogelijkheid dat in de vragen subjectieve elementen zijn besloten. Om deze reden is 
besloten vooraf geen definities te geven. Om te voorkomen dat antwoorden zijn 
gegeven op basis van een perceptie die niet overeenkomt met de definities zoals deze 
binnen dit onderzoek worden gehanteerd, zijn de vragen op meerdere manieren 
verwoord of gesteld, zie ook bijlage 3. 

De enquete is opgebouwd uit vier delen. Allereerst is gevraagd naar de achtergronden 
van de geenqueteerde. Behalve vragen over de aard van de organisatie waar de 
geenqueteerde werkzaam is, is geinformeerd naar de bekendheid met het beleidsterrein 
van risico's van onvoorziene lozingen. 
In deel II van de enquete is een aantal stellingen geponeerd. De beantwoording is hier 
gestandaardiseerd door middel van waarderingsgetal. In tabel B2.1 is een overzicht van 
de waarderingsgetallen en de betekenis ervan beschreven. De waarderingsgetallen en 
de beschrijving zijn ontleend aan Bartelds (1989). 

Waarde ring Omschrijving 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

helemaal oneens 
grotendeels oneens 
gedeeltelijk oneens 

geen mening 
gedeeltelijk eens 
grotendeels eens 

helemaal eens 

Per thema is een aantal stellingen opgenomen, waarbij van grof naar fijn wordt 
gewerkt. Hiermee is getracht een beeld te verkrijgen van de grenzen van individuele 
referentiekaders. 
In deel III zijn voor dezelfde thema's als in deel II stellingen geponeerd. Belangrijk 
verschil echter is dat de antwoord mogelijkheden beperkt zijn tot "eens" en "oneens". 
Hiermee is getracht bevestiging van de antwoorden op de open vragen uit deel II te 
krijgen. Bovendien bestaat optie 4 niet langer: de geenqueteerde moet een keuze 
maken. 
Tenslotte wordt in deel IV van de enquete aan de hand van paren van stellingen 
gezocht naar de achterliggende motieven op de eerder gegeven antwoorden. Hierbij 
dient de geenqueteerde de voorkeursstelling aan te geven. Deze methode is 
gebruikelijk om achter de voorkeuren en argumenten van geenqueteerden te komen 
(Bartelds, 1989). 
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Om na te gaan of de beantwoording van de enquete consequent is verlopen, is een 
aantal controlevragen opgenomen. 

Verwerkingen van de resultaten 

De resultaten van de enquete zijn verwerkt met behulp van het spreadsheet 
programma Excel (versie 7.0). In bijlage 4. staan de resultaten van de enquete 
beschreven. Om het inzicht in de resultaten te verhogen zijn de resultaten 
gecategoriseerd weergegeven. In de navolgende paragrafen zullen de resultaten nader 
belicht en uitgewerkt worden. 
De resultaten van de vragen in deel II zijn statistisch onderzocht op verschillen in de 
gemiddelde score voor de categorieen "bedrijf" en "overheid". Hierbij is gebruik 
gemaakt van variantie-analyse (Wijvekate, 1979). Hierbij werd als nulhypothese 
aangenomen dat de gemiddelde score voor beide categorieen gelijk is. Er is steeds 
tweezijdig getoetst met een betrouwbaarheid van 95%. 
Vervolgens zijn de resultaten van deel III en deel IV onderzocht op significante 
verschillen van mening. Hiervoor is gebruik gemaakt van de CHI-kwadraat toets 
(Wijvekate, 1979). Er is eenzijdig getoetst met 95% betrouwbaarheid van de uitspraak. 
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B i j I a Q e 3 Enqueteformulier 

DeeM 

In dit hoofdstuk wordt u een aantal vragen gesteld welke van belang (kunnen) zijn bij 
de verwerking van de resultaten. 

1. Tot welke categorie van instanties behoort u 

(chemische) procesindustrie 
midden of klein bedrijf 
provincie, regionale overheid 
gemeente 
rijkswaterstaat 
regionale waterkwaliteitsbeheerder 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

anders, nl. 

2. Bent u bekend met het beleidsveld milieurisico's 

o 
nee 

0 

3. Bent u betrokken (geweest) bij het uitvoeren van studies naar milieurisico's 

0 
nee 

0 

4. Bent u betrokken (geweest) bij het beoordelen van studies naar milieurisico's 

l'i 
0 

nee 
0 
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Deel 2 

Onderstaand is een aantal beweringen weergeven. Gevraagd wordt om voor iedere 
bewering aan te geven in welke mate u het eens/oneens bent met het gestelde. Hierbij 
dient u beweringen te scoren. Hierbij is de volgende scoringstabel van toepassing. 

1. helemaal mee oneens 

2. grotendeels mee oneens 

3. gedeeltelijk mee oneens 

4. geen mening 

5. gedeeltelijk mee eens 

6. grotendeels mee eens 

7. helemaal mee eens 

1. De opzet van een beoordelingssysteem voor risico's van onvoorziene lozingen dient 
atgestemd te zijn op de wijze waarop met andere risico's, zoals bijvoorbeeld externe 
veiligheid, wordt omgegaan. 

Helemaal mee oneens 
1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 

helemaal mee eens 
6 7 

0 0 

2. Bij de beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen mogen alleen toxische 
effecten op het ontvangende systeem ( bijvoorbeeld een rivier, haven, kanaal, 
RWZI) betrokken worden. 

Helemaal mee oneens 
1 2 3 '1 5 6 

helemaal mee eens 
7 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Bij de beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen mogen naast toxische 
effecten op het ontvangende systeem ook andere ecologische aspecten 
(bijvoorbeeld vorming van drijflagen, natuurwaarde) betrokken worden. 

Helemaal mee oneens 
1 2 

0 0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

helemaal mee eens 
6 7 

0 0 
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4. Bij de beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen mogen naast toxische 
effecten op het ontvangende systeem ook verstoring van niet-ecologische 
gebruiksfuncties (bijvoorbeeld koelwater, bereiding van drinkwater, recreatie) 
betrokken worden. 

Helemaal mee oneens 
1 2 3 4 5 6 

helemaal mee eens 
7 

0 0 0 0 0 0 0 

5. Het beoordelingssysteem voor risico's van onvoorziene lozingen moet op 
kwantitatieve kansen en milieu-effecten zijn gebaseerd. 

Helemaal mee oneens 
1 2 3 4 5 6 

helemaal mee eens 
7 

0 0 0 0 0 0 0 

6. Uitgangspunt van het beoordelingssysteem moet zijn dat een toename van het 
effect gekoppeld is aan een evenredige afname van de waarschijnlijkheid dat dit 
effect zal (kan) optreden. 

Helemaal mee oneens 
1 2 

0 0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

helemaal mee eens 
6 7 

0 0 

7. Inrichtingen die niet voldoen aan de "stand der veiligheidstechniek" zullen op 
termijn maatregelen moeten nemen om alsnog aan dit uitgangspunt te voldoen, 
ook wanneer er geen significant milieurisico aanwezig is. 

Helemaal mee oneens 
1 2 

0 0 

3 

0 

4 

0 

5 

0 

helemaal mee eens 
6 7 

0 0 

8. Uitgangspunt van het beoordelingssysteem moet zijn dat een toename van het 
effect gekoppeld is aan een kwadratische afname van de waarschijnlijkheid dat dit 
effect zal (kan) optreden. 

Helemaal mee oneens 
1 2 3 A 5 6 

helemaal mee eens 
7 

0 0 0 0 0 o 0 

9. Het beoordelingssysteem voor risico's van onvoorziene lozingen moet gekoppeld 
zijn aan de lozingssituatie van de beschouwde inrichting of installatie. 

Helemaal mee oneens 
1 2 3 4 5 6 

helemaal mee eens 
7 

0 0 0 0 0 0 0 
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lO.Effectgebieden van vergelijkbare omvang moeten in geval van kleine ontvangende 
watersystemen (kanalen, meren, stagnante wateren) strenger beoordeeld worden 
dan in geval van grote ontvangende systemen (Rijn, Maas, Noordzee). 

Helemaal mee oneens 
1 2 3 4 5 6 

helemaal mee eens 
7 

0 0 0 0 0 0 0 

11.Bij de beoordeling van milieurisico's dient de hersteltijd van het ecosysteem, dan wel 
de periode dat functieveriies optreedt betrokken te worden. 

Helemaal mee oneens 
1 2 3 4 r> 6 

helemaal mee eens 
7 

0 0 0 0 0 0 0 

12.Bij de beoordeling op de toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen 
moeten de kosten van risicoreducerende maatregelen betrokken worden. 

Helemaal mee oneens 
1 2 3 4 '2 6 

helemaal mee eens 
7 

0 0 0 0 0 0 0 

13.Bij de beoordeling van onvoorziene lozingen dienen gebruikers van het 
ontvangende watersysteem, bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven en/of 
maatschappelijke groeperingen, een rol te krijgen. 

Helemaal mee oneens 
1 2 3 4 5 6 

helemaal mee eens 
7 

0 0 0 0 0 0 0 

14.Het beoordelingssysteem voor risico's van onvoorziene lozingen moet op 
kwantitatieve kansen en milieu-effecten zijn gebaseerd. 

Helemaal mee oneens 
1 2 3 4 5 6 

helemaal mee eens 
7 

0 0 0 0 0 0 0 

15.Bij de beoordeling van onvoorziene lozingen dienen rampenbestrijders een rol te 
krijgen. 

Helemaal mee oneens 
1 2 3 4 (> 6 

helemaal mee eens 
7 

0 0 0 0 0 0 0 
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Deel 3 

In dit deel van de enquete is een aantal stellingen weergegeven waarmee u het of eens 
of oneens kunt zijn. 

1. Bij de beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen dienen alleen ecologische 
effecten meegewogen worden. 

eens oneens 
0 0 

2. De beoordeling op de toelaatbaarheid van een risico dient afhankelijk te zijn van het 
soort effect. 

eens oneens 
0 0 

3. De duur van het effect (functieverlies van het watersysteem, verstoord ecologisch 
evenwicht dient van invloed te zijn op de toelaatbaarheid van milieurisico's. 

eens oneens 
0 0 

4. Milieu-effecten moeten zwaarder meewegen dan (verslechtering van) niet 
ecologische aspecten. 

eens oneens 
0 0 

5. Onvoorziene lozingen op grote ontvangende systemen zullen eerder als acceptabel 
beoordeeld moeten worden dan wanneer deze op relatief kleine ontvangende 
systemen wordt geloosd. 

eens oneens 
0 0 

6. Bij de beoordeling van onvoorziene lozingen dient de doelmatigheid van 
maatregelen betrokken te worden. 

eens oneens 
0 0 

7. Risicoreducerende maatregelen kunnen alleen voorgeschreven worden wanneer is 
aangetoond dat het risico significant zal afnemen. 

eens oneens 
0 0 
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Deel 4 

In het navolgende wordt een aantal beweringen gedaan. Deze beweringen staan 
paarsgewijs weergegeven. Geef voor ieder paar aan met welke bewering/stelling u het 
(meest) eens bent. 

1. 0 Ecologische effecten zijn bepalend voor de beoordeling van risico's 
van onvoorziene lozingen. 

0 De kosten van risicoreducerende maatregelen zijn bepalend voor de 
mate waarin een risico op een onvoorziene lozing acceptabel is. 

2. 0 Het (tijdelijk) verlies van de drinkwaterfunctie van een watersysteem is 
acceptabel. 

0 Een investering van / 100.000,-- is acceptabel om het risico een orde 
grootte te reduceren. 

3. 0 1000 kg dode vis als gevolg van een onvoorziene lozing is te alien 
tijde onacceptabel. 

0 Het (tijdelijk) verlies van de drinkwaterfunctie van een watersysteem is 
acceptabel. 

4. 0 Een investering van / 100.000,-- om een risico een orde van grootte 
te reduceren is aanvaardbaar. 

0 1000 kg dode vis als gevolg van een onvoorziene lozing is te alien 
tijde onacceptabel. 

5. 0 Een onvoorziene lozing waarbij 10% van het watersysteem negatief 
wordt bei'nvloed is onacceptabel. 

0 Een investering van / 100.000,-- om een risico een orde van grootte 
te reduceren is aanvaardbaar. 

6. 0 Een onvoorziene lozing welke een zichtbare verontreiniging (bv. een 
oliefilm) van het oppervlaktewater tot gevolg heeft is onacceptabel. 

0 Het (tijdelijk) verlies van de drinkwaterfunctie van een watersysteem is 
acceptabel. 

7. 0 Een investering van / 1.000.000,-- om het (tijdelijk) verlies van de 
drinkwaterfunctie te voorkomen is acceptabel. 

0 Een investering van / 100.000,-- om 1000 kg dode vis te voorkomen 
is acceptabel. 

8. 0 Het risico dat een maal per jaar de communale zuivering als gevolg 
van een onvoorziene lozing uitvalt is acceptabel. 

0 Het risico dat de drinkwaterfunctie van een watersysteem eens per 10 
jaar (tijdelijk) wegvalt is acceptabel. 
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9. 0 Ecologische effecten zijn bepalend voor de beoordeling van risico's 
van onvoorziene lozingen. 

0 De natuurwaarde van het ontvangend systeem van invloed te zijn bij 
de beoordeling op de toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene 
lozingen 

10. 0 Het tijdelijk verlies van de drinkwaterfunctie van een watersysteem is 
onacceptabel. 

0 Het tijdelijk verlies van de recreatieve functie van een watersysteem is 
onacceptabel 

11. 0 Het type effect dient bepalend te zijn bij de boordeling op de 
toelaatbaarheid van een onvoorziene lozing. 

0 De omvang van het beinvloedde gebied dient bepalend te zijn bij de 
boordeling op de toelaatbaarheid van een onvoorziene lozing. 

12. 0 De kans dat als gevolg van een onvoorzien voorval eens per 100 jaar 
een drijflaag op het ontvangende watersysteem ontstaat, is 
ontoelaatbaar. 

0 De kans dat als gevolg van een onvoorzien voorval eens per 100 jaar 
toxische effecten in het ontvangende watersysteem optreden, is 
ontoelaatbaar. 

1 3 . 0 De duur van het effect (functieverlies, verstoord ecologisch evenwicht) 
dient bepalend te zijn bij de beoordeling op de toelaatbaarheid van 
een onvoorziene lozing. 

0 Het type effect dient bepalend te zijn bij de boordeling op de 
toelaatbaarheid van een onvoorziene lozing. 

14. 0 Een onvoorziene lozing als gevolg waarvan 10% van de Donge 
negatief wordt bei'nvloed is ontoelaatbaar. 

0 Een onvoorziene lozing als gevolg waarvan 10% van de Rijn negatief 
wordt bei'nvloed is ontoelaatbaar. 

15. 0 De kans op 1000 kg dode vis als gevolg van een onvoorziene lozing is 
ontoelaatbaar 

0 De kans op functieverlies in 10% van het ontvangende watersysteem 
is ontoelaatbaar. 

16. 0 De kans op het falen van een communale zuivering als gevolg van een 
onvoorziene lozing is ontoelaatbaar. 

0 De kans op 1000 kg dode vis als gevolg van een onvoorziene lozing is 
ontoelaatbaar 

17. 0 De kans dat 10% van de Donge negatief wordt bei'nvloed is 
onacceptabel. 

0 De kans op het falen van een communale zuivering als gevolg van een 
onvoorziene lozing is ontoelaatbaar. 
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18. 0 De kosten van risicoreducerende maatregelen zijn bepalend voor de 
mate waarin een risico op een onvoorziene lozing acceptabel is. 

0 De duur van het effect (functieverlies, verstoord ecologisch evenwicht) 
dient bepalend te zijn bij de beoordeling op de toelaatbaarheid van 
een onvoorziene lozing. 

19. 0 Een inrichting waarbij eens per 1.000 jaar 1.000 kg vis sterft als gevolg 
van een onvoorziene lozing vertegenwoordigt een ontoelaatbaar 
risico. 

0 Een risico waarbij eens per 1.000.000 jaar de communale zuivering 
uitvalt als gevolg van een onvoorziene lozing vertegenwoordigt een 
ontoelaatbaar risico. 

20. 0 Bij de beoordeling op de toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene 
lozingen dient de kans zwaarder te wegen dan het effect op het 
ontvangende systeem. 

0 Bij de beoordeling op de toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene 
lozingen dient een toename van het effect gecompenseerd te worden 
met een evenredige afname van de kans. 

Tenslotte 

Hoeveel tijd heeft u naar schatting besteed aan het invullen van deze enquete? 

minder dan 15 minuten 0 
15 a 30 minuten 0 
30 a 45 minuten 0 
45 a 60 minuten 0 
1 a 2 uur 0 
meer dan 2 uur 0 
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B i j l a g e 4 Resultaten uit de enquete 

Gerangschikte resultaten van de enquete. 

A. Deel I: achtergrondgegevens van de geenqueteerden. 

B. Deel II: verkenning naar meningen en voorkeuren. 

C. Deel III: validatie van meningen en voorkeuren. 

D. Deel IV: onderzoek naar motieven en argumenten. 
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2.1 

Vraag 2.1 
De opzet van een beoordelingssysteem voor risico's van onvoorziene lozingen dient afgestemd 
te zijn op de wijze waarop met andere risico's, zoals externe veiligheid wordt omgegaan. 

score bedrijf overheid score rws wkb prov 

0 1 1 0 1 
1 0 1 
2 1 2 1 
3 1 1 3 1 
4 0 4 
5 1 5 1 
6 4 5 6 2 2 1 
7 5 3 7 2 1 

aantal 11 12 5 3 4 
gem 6.20 5,55 6,20 4,67 5,33 
mediaan 6,50 6,00 

eens 82% 75% 100% 67% 50% 
oneens 9% 17% 0% 33% 25% 
gn mening 9% 8% 0% 0% 25% 
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2.1 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): 
arternatief(HI) 

beide gemiddelden zijn gelijk 
beide gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie overheid totale steekproef 

aantal 10 11 
gemiddelde 6,20 5,55 

sigma x 62,00 61,00 
sigma x2 398.00 365,00 
kwad.som K 13,60 26,73 
std afw 1,23 1,63 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdig) 
vrijheidsg raden 

1,46 

1,03 
2,09 

19 

conclusie nulhypothese aangenomen 



2.2 

Vraag 2.2 
Bij de beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen mogen alleen toxische effecten op het 
ontvangende systeem (bijvoorbeeld een rivier, kanaal haven, kanaal, RWZI) betrokken worden. 

score bedrijf overheid score rws wkb prov 

0 1 0 
1 0 3 
2 2 8 
3 3 0 
4 1 0 
5 1 0 
6 2 1 
7 1 0 

aantal 11 12 
gem 4.10 2,08 
mediaan 3,50 2,00 

eens 36% 8% 
oneens 45% 92% 
gn mening 18% 0% 

0 

1 2 1 
2 3 3 2 
3 
4 
5 
6 1 
7 

5 3 4 

1,60 2,00 2,75 

0% 0% 25% 
100% 100% 75% 

0% 0% 0% 

_ 3 

• 2 
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Q rws 

• wkb 

• prov 

0 1 2 3 4 5 6 

score 



2.2 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): 
altematief (H1) 

beide gemiddelden zijn gelijk 
beide gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie jverhekJ totale steekproef 

aantal 
gemiddelde 

10 
4.10 

12 
2,08 

sigma x 
sigma x2 
kwad.som K 
std afw 

41,00 
197.00 
28,90 
1,79 

25,00 
71,00 
18,92 
1,31 1,55 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdig) 
vrijheidsgraden 

• 

a 

20 

3,05 
2,09 

conclusie nulhypothese verworpen 



2.3 

Vraag 2.3 
Bij de beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen mogen naast toxische effecten op het 
ontvangende systeem ook andere ecologische aspecten (bijvoorbeeld vorming van drijflagen, 
natuurwaarde betrokken worden. 

score bedrijf overheid score rws wkb prov 

0 1 0 

1 0 

2 1 1 
3 1 
4 2 0 

5 3 1 
6 2 6 

7 2 3 

aantal 11 12 
gem 5,10 5,58 
mediaan 5,00 6,00 

eens 64% 83% 
oneens 9% 17% 
gn mening 27% 0% 

0 

1 
2 1 
3 1 
4 

5 1 
6 2 2 2 
7 1 1 1 

5 3 4 
4,80 6,33 6,00 

60% 100% 100% 
40% 0% 0% 

0% 0% 0% 
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2.3 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): 
altematief(HI) 

beide gemiddelden zijn gelijk 
beide gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie jverheid totale steekproef 

aantal 10 12 
gemiddelde 5.10 5,58 

sigma x 51,00 67,00 
sigma x2 281,00 401,00 
kwad.som K 20,90 26,92 
std afw 1,52 1,56 1,55 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdig) 
vrijheidsgraden 

0,73 
2,09 

20 

conclusie nulhypothese aangenomen 



2.4 

Vraag 2.4 
Bij de beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen mogen naast toxische effecten op het 
ontvangende systeem ook verstoring van niet ecologische gebruiksfuncties (bijvoorbeeld 
koelwater, bereiding van drinkwater, recreatie) betrokken worden. 

score bedrijf overheid score rws wkb prov 

o 1 0 
1 0 
2 2 1 
3 0 
4 1 
5 4 1 
6 2 4 
7 2 5 

aantal 11 12 
gem 5,00 5,83 
mediaan 5,00 6,00 

eens 73% 83% 
oneens 18% 8% 
gn mening 9% 8% 

0 
1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
6 2 1 1 
7 2 1 2 

5 3 4 
5,60 5,67 6,25 

80% 67% 100% 
20% 0% 0% 

0% 33% 0% 
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2.4 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): beide gemiddelden zijn gelijk 
altematief (H1) beide gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie overheid totale steekproef 

aantal 
gemiddelde 

sigma x 
sigma x2 
kwad.som K 
std afw 

10 12 
5,00 5,83 

50,00 70,00 
278,00 434,00 
28,00 25,67 
1.76 1,53 1,64 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdig) 
vrijheidsgraden 

1,19 
2,09 

20 

conclusie nulhypothese aangenomen 



2.5 

Vraag 2.5 
Het beoordelingssysteem voor risico's van onvoorziene lozingen moet op kwantitatieve kansen 
en milieu-effecten zijn gebaseerd. 

score bedrijf overheid score rws wkb prov 

0 1 0 0 

1 0 1 
2 1 1 2 1 
3 0 3 

4 1 4 1 
5 3 5 1 1 1 
6 3 3 6 2 1 
7 6 4 7 1 3 

aantal 11 12 5 3 4 
gem 6,20 5,58 4.60 6,00 6,50 
mediaa ii 7,00 6,00 

eens 82% 83% 60% 100% 100% 
oneens 9% 8% 20% 0% 0% 
gn mening 9% 8% 20% 0% 0% 
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2.5 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): beide gemiddelden zijn gelijk 
altematief (H1) beide gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie overheid totale steekproef 

aantal 10 12 
gemiddelde 6,20 5,58 

sigma x 62,00 67,00 
sigma x2 406,00 399,00 
kwad.som K 21,60 24,92 
std afw 1,55 1,51 1,53 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdkj) 
vrijhekJsg raden 

0,94 
2,09 

20 

conclusie nulhypothese aangenomen 



2.6 

Vraag 2.6 
Uitgangspunt van het beoordelingssysteem moet zijn dat een toename van het effect gekoppeld is 
aan een evenredige afname van de waarschijnlijkheid dat dit effect zal (kan) optreden. 

score bedrijf overheid score rws wkb prov 

0 1 0 

1 0 
2 1 
3 0 
4 2 3 
5 1 3 
6 3 4 

7 4 1 

aantal 11 12 
gem 5.90 5,00 
mediaan 6,00 5,00 

eens 73% 67% 

oneens 0% 8% 
gn mening 27% 25% 

0 
1 
2 1 
3 
4 1 2 
5 2 1 
6 2 2 
7 1 

5 3 4 
5,20 4.67 5,00 

80% 67% 50% 
0% 33% 0% 

20% 0% 50% 
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2.6 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): 
altematief(HI) 

beide gemiddelden zijn gelijk 
beide gerhiddelden zijn niet gelijk 

chemie averheid totale steekproef 

aantal 10 12 
gemiddelde 5,90 5,00 

sigma x 59,00 60,00 
sigma x2 361,00 320,00 
kwad.som K 12,90 20,00 
std afw 1,20 1,35 1,28 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdig) 
vrijheidsgraden 

1,64 
2,09 

20 

conclusie nulhypothese aangenomen 



2.7 

Vraag 2.7 
Inrichtingen die niet voldoen aan de "stand der veiligheidstechniek" zullen op termijn maatregelen 
moeten nemen om alsnog aan dit uitgangspunt te voldoen, ook wanneer er geen significant 
milieurisico aanwezig is. 

score bedrijf overheid score rws wkb prov 

0 1 0 0 

1 2 0 1 
2 3 1 2 1 
3 1 3 1 
4 1 1 4 1 
5 2 1 5 1 
6 1 3 6 3 
7 1 5 7 2 3 

aantal 11 12 5 3 4 

gem 3,50 5,58 4,60 6,33 6,25 

mediaan 3,00 6,00 

eens 36% 75% 60% 100% 75% 

oneens 45% 17% 40% 0% 0% 
gn mening 18% 8% 0% 0% 25% 
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• overheid 
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score 



2.7 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): beide gemiddelden zijn gelijk 
altematief (H1) bekJe gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie overheid totale steekproef 

aantal 10 12 
gemiddelde 3,50 5,58 

sigma x 35,00 67,00 
sigma x2 165,00 407,00 
kwad.som K 42,50 32,92 
std afw 2.17 1,73 1,94 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdig) 
vrijheidsgraden 

2.51 
2,09 

20 

conclusie nulhypothese verworpen 



2.8 

Vraag 2.8 
Uitgangspunt van het beoordelingssysteem moet zijn dat een toename van het effect gekoppeld 
is aan een kwadratische afname van de waarschijnlijkheid dat dit effect zal (kan) optreden. 

score jedrijf overheid 

o 1 0 

1 1 0 
2 2 1 
3 2 2 

4 4 5 
5 1 1 
6 2 

7 1 

aantal 11 12 
gem 3,20 4,33 
mediaan 3,50 4.00 

eens 9% 33% 
oneens 45% 25% 
gn mening 45% 42% 

score rws wkb prov 

0 

1 
2 1 
3 1 1 
4 3 2 
5 1 
6 1 1 
7 1 

5 3 4 
3,40 6,00 4,25 

0% 100% 25% 
40% 0% 25% 
60% 0% 50% 
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2.8 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): 
alternatief (H1) 

beide gemiddelden zijn gelijk 
beide gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie overheid totale steekproef 

aantal 
gemiddelde 

sigma x 
sigma x2 
kwad.som K 
std afw 

10 12 
3,20 4,33 

32,00 52.00 
116,00 248,00 
13,60 22.67 
1,23 1,44 1,35 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdig) 
vrijheidsgraden 

1.97 
2.09 

20 

conclusie nulhypothese aangenomen 



2.9 

Vraag 2.9 
Het beoordelingssysteem voor risico's van onvoorziene lozingen moet gekoppeld zijn aan de 
lozingssituatie van de beschouwde inrichting of installatie. 

score be drijf overheid 

0 1 0 

1 2 
2 I 
3 1 1 
4 2 1 
5 2 
6 5 3 
7 2 2 

aantal 11 12 
gem 5,50 4,42 
mediaan 6,00 5,00 

eens 64% 58% 
oneens 9% 33% 
gn mening 27% 8% 

score rws wkb prov 

0 
1 1 1 
2 1 
3 1 
4 1 

5 1 1 
6 1 2 
7 1 1 

5 3 4 
3,80 4,67 5,00 

40% 67% 75% 
40% 33% 25% 
20% 0% 0% 
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2.9 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): 
altematief(HI) 

beide gemiddelden zijn gelijk 
beide gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie overheid totale steekproef 

aantal 
gemiddelde 

sigma x 
sigma x2 
kwad.som K 
std afw 

10 12 
5,50 4,42 

55,00 53,00 
319,00 287,00 

16,50 52,92 
1,35 2,19 1,86 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdig) 
vrijhekJsgraden 

1.36 
2,09 

20 

conclusie nulhypothese aangenomen 



2.10 

Vraag2.10 
Effectgebieden van vergelijkbare omvang moeten in geval van kleine ontvangende watersystemen 
(kanalen, meren, stagnante wateren) strenger beoordeeld worden dan in geval van grote 
ontvangende systemen (Rijn, Maas, Noordzee) 

score bedrijf overheid score rws wkb prov 

o 1 1 0 1 
i 2 1 2 
2 1 0 2 
3 2 0 3 
4 0 4 

5 2 1 5 1 
6 4 2 6 1 1 
7 1 6 7 2 2 2 

aantal 11 12 5 3 4 
gem 4,90 5,55 4,20 6,67 6,67 
mediaan 5,00 7,00 

eens 64% 75% 60% 100% 75% 
oneens 27% 17% 40% 0% 0% 
gn mening 9% 8% 0% 0% 25% 
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i 6 
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score 

Drws 

• wkb 

• prov 



2.10 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): 
atternatief(HI) 

beide gemiddelden zijn gelijk 
beide gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie overheid totale steekproef 

aantal 
gemiddelde 

sigma x 
sigma x2 
kwad.som K 
std afw 

10 11 
4,90 5,55 

49,00 61,00 
265,00 393,00 
24,90 54,73 

1,66 2,34 2,05 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdig) 
vrijheidsgraden 

0,72 
2,09 

19 

conclusie nulhypothese aangenomen 



2.11 

Vraag2.11 
Bij de beoordeling van milieurisico's dient de hersteltijd van het ecosysteem, dan wel de periode 
dat functieverlies optreedt, betrokken te worden. 

score be drijf overheid 

0 1 o 
1 1 1 
2 1 0 
3 2 
4 1 0 
5 3 1 
6 3 3 
7 1 5 

aantal 11 12 
gem 4,70 5.42 
mediaan 5,00 6,00 

eens 64% 75% 
oneens 18% 25% 
gn mening 18% 0% 

score rws wkb prov 

0 
1 1 
2 
3 1 1 
4 
5 1 
6 2 1 
7 1 2 2 

5 3 4 
4,60 6.33 5,75 

60% 100% 75% 
40% 0% 25% 

0% 0% 0% 

10 

_ 6 

I 
3 4 
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I bedrijf 

I overheid 

2 3 4 5 6 7 

score 

_ 3 
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2.11 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): 
arternatief(HI) 

beide gemiddelden zijn gelijk 
beide gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie < jverheid totale steekproef 

aantal 10 12 
gemiddelde 4,70 5.42 

sigma x 47,00 65,00 
sigma x2 253,00 397,00 
kwad.som K 32,10 44,92 
std afw 1,89 2,02 1,96 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdig) 
vrijheidsgraden 

0.85 
2,09 

20 

conclusie nulhypothese aangenomen 



2.12 

Vraag 2.12 
Bij de beoordeling op de toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen moeten de kosten 
van risicoreducerende maatregelen betrokken worden. 

score bedrijf overheid score rws wkb prov 

0 1 0 
1 0 
2 1 1 
3 1 1 
4 0 
5 1 3 

aantal 11 12 
gem 5,60 5,50 
media an 6.00 6,00 

eens 73% 83% 
oneens 18% 17% 
gn mening 9% 0% 

0 
1 
2 1 
3 1 
4 
5 2 1 
6 1 1 1 
7 2 2 

5 3 4 
4,20 6,67 6,25 

60% 100% 100% 
40% 0% 0% 

0% 0% 0% 
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2.12 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): 
attematief(HI) 

beide gemiddelden zijn gelijk 
beide gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie overheid totale steekproef 

aantal 
gemiddelde 

sigma x 
sigma x2 
kwad.som K 
std afw 

10 12 
5,60 5,50 

56,00 66.00 
342,00 392,00 
28,40 29,00 
1,78 1,62 1,69 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdig) 
vrijheidsg raden 

0,14 
2,09 

20 

conclusie nulhypothese aangenomen 



2.13 

Vraag2.13 
Bij de beoordeling van onvoorziene lozingen dienen gebruikers van het ontvangende watersysteem 
bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven en/of maatschappelijke groeperingen, een rol te krijgen. 

score bedrijf overheid score rws wkb prov 

0 l 0 

1 1 
2 3 2 

3 1 
4 3 0 

5 2 3 

6 2 3 
7 2 

aantal 11 12 
gem 4,00 4,58 
mediaan 4,00 5,00 

eens 36% 67% 

oneens 27% 33% 

gn mening 36% 0% 

0 

1 1 
2 1 1 
3 1 
4 

5 3 
6 1 2 
7 i 1 

5 3 4 
3,60 5,00 5,50 

60% 67% 75% 
40% 33% 25% 

0% 0% 0% 



2.13 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): 
alternatief (H1) 

beide gemiddelden zijn gelijk 
beide gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie < iverheid totale steekproef 

aantal 10 12 
gemiddelde 4,00 4,58 

sigma x 40,00 55,00 
sigma x2 182,00 299,00 
kwad.som K 22,00 46,92 
std afw 1,56 2,07 1,86 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdig) 
vrijheidsgraden 20 

0,73 
2,09 

conclusie nulhypothese aangenomen 



2.14 

Vraag 2.14 
Het beoordelingssysteem voor risico's van onvoorziene lozingen moet op kwantitatieve kansen en 
milieu-effecten zijn gebaseerd 

score bedrijf overheid score rws wkb prov 

0 1 0 0 

1 0 1 
2 1 0 2 
3 0 3 
4 1 4 1 
5 3 5 1 1 1 
8 4 3 6 2 1 
7 5 5 7 1 1 3 

aantal 11 12 5 3 4 
gem 6,10 6,00 5,60 6,00 6,50 
mediaan 6,50 6,00 

eens 82% 92% 80% 100% 100% 
oneens 9% 0% 0% 0% 0% 
gn mening 9% 8% 20% 0% 0% 

I bedrijf 

I overheid 
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2.14 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): 
alternatief (H1) 

beide gemiddelden zijn gelijk 
beide gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie averheid totale steekproef 

aantal 10 12 
gemiddelde 6,10 6,00 

sigma x 61,00 72,00 
sigma x2 393,00 444,00 
kwad.som K 20,90 12,00 
std afw 1,52 1,04 1,28 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, tweezijdig) 
vrijheidsgraden 

0,18 
2,09 

20 

conclusie nulhypothese aangenomen 



2.15 

Vraag2.15 
Bij de beoordeling van onvoorziene lozingen dienen rampenbestrijders een rol te krijgen. 

score sedrijf overheid 

o 1 0 

1 2 

2 1 2 

3 1 4 

4 4 0 

5 1 1 
6 2 0 

7 1 3 

aantal 11 12 
gem 4,50 3,67 

mediaan 4,00 3,00 

eens 36% 33% 

oneens 18% 67% 

gn mening 45% 0% 

score rws wkb prov 

0 

I 1 1 
2 2 

3 2 1 1 
4 

5 1 
6 

7 1 2 

5 3 4 
3,00 3,67 4,50 

20% 33% 50% 
80% 67% 50% 

0% 0% 0% 

10 
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I overheid 

5 -

4 

_ 3 

1 
3 2 

1 

0 

5 -

4 

_ 3 

1 
3 2 

1 

0 

Qrws 

•wkb 

• prov 

5 -

4 

_ 3 

1 
3 2 

1 

0 

Qrws 

•wkb 
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2.15 

nulscore buiten beschouwing gelaten 

nul-hypothese (HO): 
altematief (H1) 

beide gemiddelden zijn gelijk 
beide gemiddelden zijn niet gelijk 

chemie sverheid totale steekproef 

aantal 10 12 
gemiddelde 4.50 3,67 

sigma x 45,00 44,00 
sigma x2 223,00 218,00 
kwad.som K 20,50 56,67 
std afw 1.51 2,27 1,96 

berekende t-waarde 
t-waarde tabel (95%, fweezijdig) 
vrijheidsgraden 

0,99 
2,09 

20 

conclusie nulhypothese aangenomen 
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Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater & 

D l j I d C J G O Uitwerking van de resultaten 

Onderstaand wordt een beschrijving gegeven van de resultaten van de enquete. Hierbij 
is onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieen: 

• de (waardering van) effecten; 
• de omvang van effecten; 
• de relatie tussen kans en effect; 
• de relatie met (de kosten van) risicoreducerende maatregelen; 
• de relatie met verwante beleidsterreinen; 
• overige aspecten. 

Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat de ondervraagde vertegenwoordigers 
van de overheid als ook van het bedrijfsleven in hoofdlijnen gelijk denken wat betreft 
de beoordeling van onvoorziene lozingen. Zo dient het referentiekader op 
kwantitatieve kansen en effecten gebaseerd te zijn (vraag 2.5). Op enkele onderdelen, 
met name daar waar een duidelijke relatie met maatregelen wordt gelegd, bestaan 
verschillen van mening. 

De (waardering van) effecten. 
Wat betreft effecten van onvoorziene lozingen op de kwaliteit van het ontvangende 
oppervlaktewater, zijn de volgende aspecten belicht: 

• toxische effecten; 
• de toepassing van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater; 
• het gebruik van oppervlaktewater voor recreatieve doeleinden; 
• de vorming van drijflagen. 

Uit de resultaten van de enquete is af te leiden dat de verschillende mogelijke 
onderdelen van het referentiekader onderling verschillen wat betreft importantie c.q. 
relevantie. ledere respondent heeft aangegeven het eens te zijn met de stelling dat de 
beoordeling op toelaatbaarheid afhankelijk dient te zijn van het soort effect. 
Uit de gegeven antwoorden kan worden afgeleid dat het referentiekader naast (direct) 
toxische effecten aandacht dient te schenken aan de vorming van drijflagen en de 
natuurwaarde van het betrokken watersysteem. De overheid is hier een grotere 
voorstander van dan het bedrijfsleven. Respectievelijk 83% en 64% van de 
respondenten is van mening dat de beoordeling op toelaatbaarheid op deze aspecten in 
dient te gaan. 

Meer overeenstemming bestaat er over de vraag of niet ecologische functies van het 
ontvangende watersysteem, zoals de bereiding van drinkwater, koelwater en 
recreatieve functies, meegewogen zouden moeten worden. Van het bedrijfsleven en de 
overheid is 73% respectievelijk 83% het hier mee eens. 
Opvallend is dat van de respondenten van het bedrijfsleven in eerste instantie de helft 
(43%) aangeeft dat het referentiekader alleen betrekking dient te hebben op (directe) 
toxische effecten. In de vervolgvragen wordt aangegeven dat andere effecten 
weldegelijk relevant zijn. Blijkbaar is er sprake van een veranderende beeldvorming 
gedurende de beantwoording van de vragen. Om dit aspect te onderzoeken is in de 
enquete een controle (vraag 3.1) opgenomen. Uit de antwoorden blijkt dat een mime 
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& Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater 

Tabel B5.1a 
Overzicht van de 
waardering van negatieve 
effecten op oppervlakte
water als gevolg van 
onvoorziene lozingen. 

meerderheid (82%) van de respondenten van het bedrijfsleven het (alsnog) eens over 
het opnemen van andere effecten in het referentiekader dan alleen toxiciteit. 

Uit de reacties op de stellingen in Deel IV van de enquete kan een voorkeursvolgorde 
worden afgeleid. Hiervoor zijn per aspect de procentuele scores van de stellingen 
opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal maal dat dit item aan de orde is 
geweest. Deze bewerking is uitgevoerd voor die stellingen waarbij twee effecten en/of 
functies van watersystemen met elkaar zijn vergeleken. De resultaten staan beschreven 
in tabel B5.1a. Deze wijze van verwerken zou gezien kunnen worden als een variant op 
de Wilcoxon toets (Wijvekate, 1979). 

Effect 
Aantal 

stellingen Respons(% I Effect 
Aantal 

stellingen 

Totaal Industrie Overheid 

verlies ecologische functie 
vorming drijflagen 
verlies natuurfunctie 
verlies drinkwaterfunctie 
verlies recreatieve functie 

4 
2 
1 
4 
1 

72 73 70 
30 37 23 
32 27 42 
55 52 58 
0 0 0 

Uit tabel B5.1a kan direct de voorkeursvolgorde worden afgelezen. Het is duidelijk dat 
de ecologische functie van het oppervlaktewater als meest belangrijk door zowel de 
industrie als ook de overheid in vergelijkbare mate wordt ervaren. Dit is in lijn met de 
aandacht voor ecologische functies binnen de Wvo-vergunningverlening: de noodzaak 
voor het treffen van (aanvullende) lozingsbeperkende maatregelen worden meer en 
meer beargumenteerd vanuit de overschrijding van ecologische normen. 
Als tweede relevante effect komt het mogelijke verlies van de drinkwater-functie naar 
voren. Ook hier verschillen industrie en overheid nauwelijks van mening. Bovendien 
lijkt er, voor zover dat is na te gaan uit de poststempels, geen verschil in mening te 
bestaan tussen respondenten uit de stroomgebied van de Maas en de rest van 
Nederland. Een dergelijk verschil zou verwacht kunnen worden aangezien de Maas als 
enige rivier in Nederland de functie "geschikt voor de bereiding van drinkwater" heeft. 
Uit tabel B5.1 kan geconcludeerd worden dat de vorming van drijflagen en het 
mogelijke verlies van de natuurfunctie gelijkwaardig gewaardeerd worden. Op basis 
van het beperkte aantal stellingen kan omtrent de significance van de verschillen in de 
volgorde geen uitspraak gedaan worden. De voorkeur van de industrie voor de 
vorming van drijflagen zou verklaard kunnen worden uit het feit dat een drijflaag de 
inzet van oppervlaktewater als koelwater frustreert. Bovendien is een drijflaag een 
zichtbare verontreiniging welke eenvoudig terug is te traceren naar de bron. 
Het verlies van de recreatieve functie wordt niet als belangrijk ervaren. In het paar 
drinkwater/recreatie gaf niemand de voorkeur aan het verlies van de recreatieve 
functie. Hoewel dit aspect in slechts een stelling aan de orde kwam kan hier 
significantie aan toegekend worden. 

In een ander paar worden de ecologische en de natuurfunctie aan elkaar gekoppeld 
(vraag 4.9). Hoewel de ecologische functie hoog gewaardeerd wordt, geven 7 
respondenten de voorkeur aan de natuurwaarde. 

In tabel 4.2b zijn de gegevens uit tabel 4.2a genormaliseerd. Op basis hiervan zijn 
vervolgens gewichtsfactoren voor de effecten bepaald. Aangezien deze 
gewichtsfactoren zijn gebaseerd op een beperkt aantal waarnemingen geven de 
getalswaarden slechts een eerste indicatie omtrent de waardering van de effecten. Om 
dezelfde reden is het aantal categorieen beperkt tot drie: 
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1. belangrijk 
2. matig belangrijk 
3. onbelangrijk 

1 
0,5 
0 

Tabel B5.1b 
Overzicht van de gewogen 
waardering van negatieve 
effecten op oppervlakte
water als gevolg van 
onvoorziene lozingen. 

Effect Respons 
Voorgestelde 
gewichtsfactor Effect 

Score (%) Gewogen (-) 

Voorgestelde 
gewichtsfactor 

verlies ecologische functie 
vorming drijflagen 
verlies natuurfunctie 
verlies drinkwaterfunctie 
verlies recreatieve functie 

72 
30 
32 
55 

0 

100 
41 
44 
76 

0 

1 
0.5 
0.5 
1 
0 

De_relatie tussen kans en effect. 
Alle in de literatuur beschreven referentiekaders voor de beoordeling op toelaatbaarheid 
van risico's van onvoorziene lozingen gaan uit van een koppeling tussen kans en effect. 
Bij een toenemende waarschijnlijkheid dient (de omvang van) het negatief effect af te 
nemen. De afname van het effect is hierbij verschillend ingevuld. 
Uit de resultaten van de enquete kan worden afgeleid dat een koppeling tussen kans en 
effect wenselijk geacht wordt door de geenqueteerden. Op dit punt bestaan tussen de 
industrie en overheid geen verschil van mening. Omtrent de invulling van de relatie 
tussen kans en effect geeft het overgrote deel van de respondenten de voorkeur aan 
een systeem waarbij de toename van de waarschijnlijkheid wordt gekoppeld aan een 
evenredige afname van het effect. In de enquete is nader onderzoek verricht aan een 
vorm van evenredigheid: een kwadratische koppeling. Bij de beoordeling van externe 
veiligheid in Nederland wordt een dergelijk systeem gehanteerd (zie ook de resultaten 
van de literatuurstudie). 

De afstemming op het beleid met betrekking tot de externe veiligheid is onderzocht in 
vraag 2 .1 . Een ruime meerderheid, 80% van de respondenten, geeft aan voorstander 
te zijn om de wijze van beoordelen van de risico's van onvoorziene lozingen af te 
stemmen op een aanpak van externe veiligheid. 

Een ander aspect wat betreft de kans-effect relatie is het volgende. Bij de toetsing op 
de toelaatbaarheid van een effect met een zekere mate van waarschijnlijkheid zou 
rekening gehouden kunnen worden met de verschillen tussen watersystemen 
onderling. Hier is onderzoek naar verricht binnen de onderliggende enquete. 
Uit de antwoorden op de vragen 2.9, 2.10, 3.5 en 4.14 kan worden afgeleid dat niet 
alleen de absolute omvang van het negatief be'invloedde gebied relevant is ook, de 
relatieve omvang. Dit is schematisch weergegeven in figuur B5.1. 

Vanzelfsprekend wordt een voorval waarbij aM > aD eerder als ontoelaatbaar 
aangemerkt. Een ruime meerderheid, 80% van de respondenten, heeft aangegeven 
hier mee eens te zijn. 
Op grond van de respons op vraag 2.10 zou hierbij een uitzondering gemaakt kunnen 
worden voor de situatie bij kleine watersystemen waarbij een relatief groot deel van het 
systeem negatief beinvloed wordt. Met name vertegenwoordigers van de regionale 
waterkwaliteitsbeheerders en de provincie voelen hiervoor. Rijkswaterstaat is meer 
verdeeld omtrent dit onderwerp. In figuur 4.B5.1 is getracht dit inzichtelijk te maken. 
In dit voorbeeld is een relatief groot deel van het ontvangende oppervlaktewater, hier 
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Figuur B5.1 
De invloed van de omvang 
van een effectgebied op de 
beoordeling. 

de Donge, negatief bei'nvloed. In absolute zin is echter het negatief beinvloedde gebied 
op de Maas groter (aM> aD). Hoewel de absolute omvang van het effectgebied kleiner 
is op de Donge dan op de Maas geeft 75% van de vertegenwoordigers van de 
overheid aan de situatie voor de Donge minder snel toelaatbaar te achten. Voor 
vertegenwoordigers van de industrie is dit 67%. 

De relatie met (kosten van) risicoreducerende^maatregelen. 
In geval een onvoorziene lozing van afvalwater leidt tot een onacceptabele situatie 
zullen maatregelen getroffen moeten worden om dat risico te reduceren. Aan deze 
maatregelen zijn in een groot aantal gevallen economische consequenties verbonden. 
In het Verenigd Koninkrijk wordt gesteld dat de "kosten op moeten wegen tegen de 
baten", zie ook paragraaf 3.2.1. In het Nederlandse milieubeleid is het kostenaspect 
verwerkt in de definitie van de "stand der (veiligheids)techniek", zie ook paragraaf 2 .1 . 
Wat betreft de Nederlandse situatie dient hier een onderscheid gemaakt te worden in: 

• het voorzorgsprincipe conform de stand der techniek (emissie-aanpak); 
• aanvullende maatregelen als gevolg van het niet voldoen 

(waterkwaliteits)normen (imissie-aanpak). 
aan 

Voor wat betreft het voorzorgsprincipe geven de resultaten van de enquete een 
mogelijk verschil van mening te zien tussen vertegenwoordigers van de industrie en de 
overheid. Bij de beantwoording van vraag 2.7 geeft de helft van de vertegenwoordigers 
van de industrie aan het weinig zinvol te vinden om voor activiteiten zonder significant 
milieurisico geld te investeren teneinde te voldoen aan de "stand der 
veiligheidstechniek". Door deze respondenten wordt het voorzorgsprincipe, namelijk 
dat ongeacht de aard en omvang van de stof belasting van het milieu voorkomen dient 
te worden, niet van toepassing verklaard. 
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Overigens geeft ongeveer 3 3 % van de industrie aan ook voor deze situaties 
investeringen verdedigbaar te achten. Een ruime meerderheid van de 
vertegenwoordigers van de overheid (75%) geeft aan voor die activiteiten zonder een 
significant milieurisico een voorzieningenniveau conform de "stand der 
veiligheidstechniek" te verlangen. De respons van de industrie en de overheid doet 
vermoeden dat de meningen omtrent dit onderwerp verdeeld zijn. Dit vermoeden is 
getoetst met behulp van de CHI-kwadraattoets (Wijvekate, 1979). Op grond van 
resultaten van deze statistische toets mag niet geconcludeerd worden dat de respons 
van de industrie verschilt met die van de overheid. 

Waar vertegenwoordigers van industrie en overheid een eenduidige mening over 
hebben is dat investeringen in (aanvullende) risico reducerende maatregelen 
(kosten)effectief dienen te zijn (vraag 3.6). Beide categorieen scoren hier 90%. Op 
vraag of kosten bij de toetsing op toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen 
betrokken dient te worden gaf 80% van de respondenten (overheid zowel als industrie) 
aan het hier (grotendeels) mee eens te zijn. 

Bij de beoordeling van risico's worden de mogelijke ecologische effecten door de 
overheid en de industrie van groter belang gevonden dan de kosten van 
risicoreducerende maatregelen (vraag 4.1). Dit blijkt ook uit de respons op de vragen 
4.5 en 4.18. Uit de reacties moet geconcludeerd worden dat de kosten ten opzichte 
van de omvang van het bei'nvloedde gebied (vraag 4.5) dan wel de duur van 
functieverlies (vraag 4.18) een ondergeschikte rol zouden moeten spelen. 
Dit beeld kan worden getoetst aan de respons op de vragen 4.2 en 4.4. In deze vragen 
wordt een ernstige calamiteit (het tijdelijk verlies van de drinkwaterfunctie dan wel 
vissterfte met een omvang van 1000 kg) gekoppeld aan een investering van 
/ 100.000,- als gevolg waarvan het risico met een orde grootte zou afnemen. 
Respondenten vanuit de industrie geven in beide gevallen de voorkeur aan een 
investering: 91 respectievelijk 73 %. De overheid is op dit punt meer verdeeld. 
Een mogelijke verklaring voor deze resultaten kan wellicht gevonden worden in de 
respons op vraag 4.15. Uit de respons op deze vraag blijkt 80% van de ondervraagden 
aan functieverlies in 10% van het watersysteem zwaarder te laten wegen bij de 
toetsing dan de sterfte van 1000 kg vis. Het valt op dat bij de beantwoording van de 
vragen 4.2, 4.4 en 4.15 er over het geheel genomen een voorkeur bestaat voor de 
stellingen met een herkenbare parameter, Klaarblijkelijk heeft men moeite om de 
consequenties van effecten als "1000 kg dode vis" in te schatten. Ondanks de 
veelvuldige berichten in dagbladen zou dit, zij het in mindere mate, ook voor "het 
tijdelijk verlies van de drinkwaterfunctie" kunnen gelden. Dit heeft mogelijk 
consequenties voor de acceptatie van het referentiekader. 

Wat betreft de bereidheid tot investeren in risicoreducerende maatregelen moet 
geconstateerd worden dat dit aspect binnen dit onderzoek enigszins onderbelicht is 
gebleven. 
In vraag 4.7 worden twee concrete investeringsbedragen, / 1.000.000,-- en 
/ 100.000,--, genoemd om effecten te voorkomen. De relevantie van deze effecten, 
respectievelijk het tijdelijk verlies van drinkwaterfunctie en vissterfte met een omvang 
van 1000 kg, worden gelijkwaardig beschouwd (zie ook de waardering van effecten). 
Respondenten zowel de industrie als ook de overheid hebben geen duidelijke voorkeur 
voor een van de twee stellingen. Respondenten vanuit de industrie neigen, wellicht op 
grond van economische motieven, meer naar een investering van / 100.000,--. De 
overheid, met name regionale waterkwaliteitsbeheerders en vertegenwoordigers, heeft 
een lichte voorkeur voor investeringen gericht op het behoud van de drinkwaterfunctie. 
Op grond hiervan het bovenstaande zou gesteld kunnen worden dat er een zekere 
bereidheid is tot het investeren in risicoreducerende maatregelen. In het licht van de 
respons op de vragen 4.2 en 4.4 zou een investering van orde grootte / 100.000,-- om 
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effecten te voorkomen als acceptabel aangemerkt kunnen worden. Grotere 
investeringen worden alleen acceptabel geacht wanneer hiermee een aanzienlijke 
calamiteit wordt voorkomen. 

Q2veiigg2_aspecten, 
In de bovenstaande subparagrafen is ingegaan op verschillende aspecten die in het 
algemeen direct van belang worden geacht bij de toetsing op de toelaatbaarheid van 
risico's van onvoorziene lozingen. Uit de literatuurstudie is gebleken dat hiernaast ook 
andere aspecten een rol zouden kunnen spelen. Het gaat hierbij om de hersteltijd en de 
rol van derden bij de toetsing. Deze twee aspecten zijn in de enquete nader 
onderzocht. 

Hersteltijd. 
In de enquete is de hersteltijd gedefinieerd als de periode waarbij het watersysteem de 
toegekende functies niet kan vervullen. In geval van het verlies van de ecologische 
functie wordt hierbij gedoeld op de periode die noodzakelijk is om een nieuw en 
verantwoord evenwicht te bewerkstelligen. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat 
het Verenigd Koninkrijk aan dit aspect belang hecht. 

Uit de enquete blijkt dat er een voorkeur bestaat om de hersteltijd van het 
watersysteem in de toetsing op toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen 
mee te nemen. De vertegenwoordigers van de industrie en de overheid verschillen 
hierbij niet significant van mening. 
Binnen de overheid wordt echter verschillend gedacht over het meenemen van de 
hersteltijd. Daar waar vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de provincies verdeeld 
reageren, is de respons van regionale waterkwaliteitsbeheerders eenduidig positief. Een 
mogelijke verklaring hiervoor kan gevonden in de gevoeligheid van de watersystemen 
in het beheersgebied van de respondent voor onvoorziene lozingen. In het algemeen 
hebben regionale watersystemen een hogere en daarmee een gevoeliger functie dan de 
grote rivieren (CUWVO, 1985). Dit betekent dat een voorval eerder leidt tot 
functieverlies. Aangezien een relatief klein voorval gevolgen kan hebben voor een groot 
deel van het watersysteem is de hersteltijd relatief groot. 

De rol van derden. 
Uit het schema in figuur 3.1 blijkt de mogelijke betrokkenheid van anderen dan het 
bevoegd gezag en de industrie bij de toetsing op toelaatbaarheid van risico's van 
onvoorziene lozingen. Het gaat hierbij met name om de brandweer en de gebruikers 
van het oppervlaktewater (recreanten, drinkwaterbedrijven). 
In de literatuur wordt aandacht gevraagd voor een directe rol van derden bij de 
beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen (NRC, 1996; Biesboer, 1997). 

In de enquete is gevraagd naar de mening van de respondenten over de rol van 
derden, zie de vragen 2.13 en 2.15. Uit de respons blijkt dat de meningen over dit 
onderwerp sterk verdeeld zijn. 
Bij de overheid lijkt een lichte voorkeur te bestaan om drinkwaterbedrijven en 
maatschappelijke groeperingen een rol te geven bij de beoordeling op de 
toelaatbaarheid van risico's van onvoorziene lozingen. Dit geldt echter niet voor de 
rampenbestrijders. Dit verschil kan mogelijk verklaard worden uit het feit dat 
drinkwaterbedrijven en maatschappelijke groeperingen als directe gebruikers van het 
oppervlaktewater aangemerkt kunnen worden. Beide groepen hebben in de uitvoering 
van het waterkwaliteitsbeleid een eigen piek. Rampenbestrijders zoals de brandweer 
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daarentegen worden gezien als bron van vervuiling. Immers door te blussen met water 
vindt een lozing naar oppervlaktewater plaats. 

Lozingen op rioolwaterzuiveringsinstallaties. 
Gelet op de probleemstelling is tot dusver alleen aandacht besteed aan de 
(consequenties van) risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater. Vanuit de 
praktijk is bekend dat de goede werking van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 
negatief bei'nvloed kan worden door een onvoorziene lozing van afvalwater (CIW, 
1996). Uiteindelijk kan dit leiden tot het volledig uitvallen van de RWZI met als 
consequentie dat het influent van de RWZI ongezuiverd geloosd wordt. Aangezien 
RWZI's vaak op kleine oppervlaktewateren lozen heeft een dergelijke uitval langdurige 
gevolgen op de waterkwaliteit. 

In de vragen 4.4, 4.16 en 4.17 is het verlies van de goede werking van een RWZI 
gekoppeld aan verlies van functies van oppervlaktewater. Hoewel de respons niet 
eenduidig is, zie ook bijlage 2.4, blijkt hieruit dat het uitvallen van een RWZI als een 
relevante calamiteit wordt gezien. Uitval van een RWZI wordt even relevant gevonden 
als het verlies van de ecologische of drinkwaterfunctie van oppervlaktewateren. 
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