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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Op 21 juni 2005 is de beoordelingssystematiek voor warmtelozingen door de 
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ingevoerd. Op basis daarvan is in 
opdracht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat door het RIZA deze handreiking 
opgesteld. De Toezichteenheid Waterbeheer heeft een kaderstellende rol op het 
gebied van de vergunningverlening voor de watermilieuwetten richting RWS.  
 
Deze handreiking is bedoeld als ondersteunend instrument voor vergunningverleners 
bij de toepassing van de NBW-beoordelingssystematiek voor warmtelozingen. 
Tevens geeft de handreiking inzicht in hoe het resultaat van de beoordeling kan 
worden vertaald in eisen in een vergunning, waarbij ook wordt ingegaan op de wijze 
van handhaving. In deze handreiking wordt ook ingegaan op de beoordeling van 
Stand der Techniek voor koelsystemen. Hierbij wordt het Bat REFerence document 
koeling (BREF-cooling) vanuit de IPPC als referentie gehanteerd.  
 
Deze handreiking fungeert tevens als inspectiekader voor de vergunningverlening op 
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en Wet op de 
waterhuishouding (Wwh) met betrekking tot koelwaterlozingen. De handreiking is 
primair bedoeld voor Rijkswaterstaat. Secundair kunnen ook waterschappen gebruik 
maken van de handreiking bij vergunningverlening. Ook het bedrijfsleven maakt bij 
haar aanvragen gebruik van de beoordelingssystematiek. Bij het opstellen van dit 
document heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven en met vergunningverleners.  
 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het beoordelingskader voor de activiteit koeling 
op hoofdlijnen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de beoordeling van koelwater in 
de praktijk. Hierbij moet gedacht worden aan de toetsing aan de Stand der Techniek 
en de beoordeling van effecten op het aquatisch milieu. In hoofdstuk 4 wordt 
vervolgens ingegaan hoe de systematiek kan worden geïmplementeerd in de Wvo 
en Wwh-vergunningverlening.  
 
1.3 Bijlagen 

De bijlagen zijn met name bedoeld als verduidelijking van de tekst. Ook is er een 
voorbeeldbeoordeling opgenomen en een afkortingenlijst. Als bijlage 10 is een 
document opgenomen dat voorziet in voorbeeldteksten voor vergunningen. 
Vanwege het dynamische karakter hiervan is er voor gekozen om deze bijlage niet in 
de handreiking op te nemen, maar apart op de websites van RIZA en de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat te publiceren. 
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2 Beoordelingskader voor koelwaterlozingen  

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk staat de benadering (strategie) beschreven hoe voor een 
willekeurige situatie tot invulling van de Stand der Techniek op basis van de BREF 
Koeling [lit. 1] kan worden gekomen. Hierbij staat de interactie tussen de BREF 
Koeling en de beoordeling van het effect van de activiteit koeling op het aquatisch 
milieu centraal. De verschillende stappen in de beoordeling en hun onderlinge 
samenhang zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht. 
 
2.2 Beoordelingskader op hoofdlijnen 

Bij de beoordeling van koelwaterlozingen moet rekening worden gehouden met:  
1. toetsing aan de Stand der Techniek.  
2. beoordeling van de effecten op het aquatisch milieu. 
 
In de aanvraag moet een bedrijf de keuze voor het koelsysteem beargumenteren. 
Daarnaast moet inzicht worden gegeven in de mogelijkheden tot het duurzaam 
gebruik van stoffen en stromen, zoals hergebruik van warmte. De bedrijfsvoering, de 
wijze van conditionering, de selectie van hulpstoffen en de omvang van het gebruik 
in de praktijk is voor de emissies naar het aquatische milieu van belang. In dit 
verband is de wijze van dosering en monitoring essentieel. Een optimale 
conditionering kan resulteren in een vermindering van het energieverbruik. 
 
De toetsing aan de Stand der Techniek vindt plaats met behulp van de BREF Koeling. 
In de BREF staat beschreven dat de beoordeling van de effecten van de lozingen 
onderdeel uitmaakt van de toetsing aan de Stand der Techniek. Indien lokaal niet 
kan worden voldaan aan de waterkwaliteitsdoelstellingen, moet worden gestreefd 
naar verdere optimalisatie van de lozing. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt 
tussen bestaande en nieuwe installaties. 
 
Nadat maatregelen zijn getoetst aan de Stand der Techniek (BREF Koeling) moeten 
de restemissies worden getoetst aan beoordeeld op de effecten voor het aquatische 
milieu. Voor de lozing van stoffen wordt deze toetsing uitgevoerd met behulp van 
de immissietoets voor stoffen. Voor warmte wordt een zelfde soort aanpak gevolgd 
als bij stoffen; met dit verschil dat de beoordeling wordt uitgevoerd met de NBW-
beoordelingssystematiek voor warmtelozingen. 
 
Voor de beoordeling van de effecten van de activiteit koeling op het aquatische 
milieu staat dus een tweetal instrumenten tot de beschikking, te weten: 
1. NBW-beoordelingssystematiek voor warmtelozingen (2005) [lit. 2]; 
2. CIW Emissie-immissie beoordelingssystematiek (2000) [lit. 3]. 
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In feite is de NBW-beoordelingssystematiek voor warmtelozingen de ‘immissietoets’ 
voor warmtelozingen. Bij het afgeven van vergunningen moet in een aantal gevallen 
tevens een afweging worden gemaakt ten aanzien van de Habitatrichtlijn1. Bij de 
beoordeling van de effecten van de activiteit koeling moet hiermee rekening worden 
gehouden. Totdat de Natuurbeschermingswet2 van kracht is én de gebieden 
definitief zijn aangewezen (naar verwachting in de tweede helft van 2006), moet bij 
alle vergunningen, dus ook de vergunningen die worden afgegeven voor het lozen 
en onttrekken van koelwater, een afweging worden gemaakt ten aanzien van de 
Habitatrichtlijn.  
 
In het navolgende wordt nader op de verschillende stappen van het 
beoordelingskader ingegaan. Gezien het feit dat het CIW rapport Emissie-immissie al 
in 2000 is vastgesteld en als bekend mag worden verondersteld wordt in deze 
handreiking hierop niet verder ingegaan.  
 
2.3 BREF Koeling 

De BREF Koeling is een zogenaamde horizontale BREF. Dit betekent dat deze BREF 
van toepassing is voor verschillende sectoren van de industrie. Dit zijn de bedrijven 
die zijn aangewezen als IPPC bedrijven. Per 31 oktober 2007 moeten alle 
vergunningen voor deze bedrijven voldoen aan de aanbevelingen zoals opgenomen 
in de BREF-documenten. BREF-aanbevelingen moeten worden geïncorporeerd in het 
nationale beleid. In Nederland gebeurt dit door middel van oplegnotities die door 
LBOW (voorheen CIW) worden vastgesteld. Voor de BREF Koeling moet nog een 
oplegnotitie worden opgesteld. Naar verwachting zal dit in 2005 plaatsvinden. Ook 
zonder deze oplegnotitie moet bij het verlenen van vergunningen toetsing aan de 
BREF Koeling plaatsvinden. 
 
In Nederland is er voor gekozen om de BREF Koeling van toepassing te verklaren 
voor álle bedrijven. Voor bedrijven die niet zijn aangewezen als IPPC bedrijven is de 
datum om te voldoen aan de aanbevelingen opgenomen in BREF-Koeling niet van 
toepassing. Op de website van het IPPC-bureau in Sevilla en Infomil zijn de BREF 
documenten te vinden alsmede aanvullende informatie (http://eippcb.jrc.es of 
http://www.infomil.nl  regelgeving Wet Milieubeheer/Beste beschikbare 
Technieken  instrumenten voor IPPC bedrijven  Beste Beschikbare technieken  
lijst BREF’s). 

                                                     
1 Totdat de Natuurbeschermingswet volledig van kracht is, zal de (rijks)vergunningverlener tevens dienen te 

toetsen of de activiteit voldoet aan de vereisten van de (EU) VHR richtlijn artikel 6 (directe werking EU richtlijn 

totdat nationale wetgeving van kracht is). Zodra de Natuurbeschermingswet volledig van kracht is (wet in 

werking en aanwijzingsbesluit gepubliceerd), is in de regel de provincie (en bij uitzondering het ministerie van 

LNV) het bevoegd gezag voor het verlenen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. 
2 Een vergunning is alleen nodig als er significante effecten te verwachten zijn op het te beschermen gebied 

(inclusief externe werking) 
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De BREF-documenten hebben in de regel een vergelijkbare opbouw. Na de 
samenvatting en voorwoord komt de afbakening aan de orde. Hierin is aangegeven 
waarop de BREF Koeling betrekking heeft. Vervolgens komen de gehanteerde 
termen en inhoud aan bod. Hoofdstuk 1 gaat in op het ‘BAT-concept’ voor 
industriële koeling. Hierin wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op de 
uiteindelijke invulling van Stand der Techniek. Hoofdstuk 2 gaat in op de technische 
aspecten en hoofdstuk 3 op de emissies naar het milieu. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
invulling van Stand der Techniek voor koelsystemen en hoofdstuk 5 van dit rapport 
gaat in op de conclusies en aanbevelingen.  
 
Met name hoofdstuk 4 “Best Available Techniques for industrial cooling systems” is 
van belang. In dit hoofdstuk is het begrip Stand der Techniek nader ingevuld. Voor 
het compartiment water zijn in dit verband met name de paragrafen 4.4 t/m 4.6 van 
belang. In 4.4 wordt ingegaan op de mogelijkheden tot reductie van het 
waterverbruik, in 4.5 op de mogelijkheden tot beperking van inzuiging van 
organismen en in 4.6 wordt nader ingezoomd op de beperking van emissies naar 
water.  
 
Op basis van de BREF Koeling moeten de bij het bedrijf aanwezige koelsystemen 
worden getoetst aan Stand der Techniek. In eerste instantie is dit een technische 
beoordeling. Hierbij kan worden gedacht aan de systeemkeuze, materiaalkeuze, 
optimalisatie van het watergebruik, maatregelen ter beperking van emissies van 
warmte en stoffen naar het aquatische milieu en maatregelen ter beperking van de 
effecten van schade door inzuiging. In bijlage 5 van deze handreiking is een checklist 
opgenomen met aandachtspunten. Deze is ontleend aan de BREF Koeling. De 
checklist gaat in op: 
1. stand der Techniek (BAT) voor optimaal watergebruik (Wwh); 
2. stand der Techniek (BAT) voor het beperken van intrek van vis (Wwh); 
3. stand der Techniek (BAT) voor het beperken van emissies (warmte en stoffen) 

naar water (Wvo). 
 
Een aantal van deze punten is eenvoudig te toetsen, maar dit geldt niet voor alle 
punten. Op een aantal punten, zoals de ontwerpfilosofie, de wijze van 
bedrijfsvoering gericht op het beperken van emissies naar water, wordt in bijlage 5 
nader ingegaan. Om te kunnen nagaan of aan de Stand der Techniek wordt voldaan 
moet deze checklist puntsgewijs door bedrijven worden afgelopen.  
 
Het resultaat, inclusief onderbouwing, moet worden opgenomen in de aanvraag. 
Het bedrijf moet in de aanvraag inzicht geven in hoe conditionering van 
koelsystemen plaatsvindt. Hierbij moet worden gedacht aan de keuze van 
conditioneringsmiddelen, inclusief de milieuhygiënische eigenschappen en de 
omvang van het gebruik op jaarbasis. Tevens moet inzicht worden gegeven in de 
mogelijkheden om het verbruik te optimaliseren, inclusief te realiseren concentraties 
in het koelwater en de wijze van dosering en monitoring in de praktijk.  
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Voor de beoordeling van de effecten van koeling op het aquatische milieu kunnen 
de CIW emissie-immissie beoordelingssystematiek voor stoffen en de NBW-
beoordelings-systematiek voor warmtelozingen als hulpmiddel worden gebruikt. Om 
een dergelijke beoordeling te kunnen maken zijn gegevens met betrekking tot de 
lozing en het watersysteem noodzakelijk. 
 
Indien de beoordeling leidt tot een conflict met lokale waterkwaliteitsdoelstellingen3 
voor warmte of hulpstoffen of bijproducten zal de aanvrager moeten aangeven 
welke mogelijkheden er voor het bedrijf openstaan om de emissie te optimaliseren, 
hetzij door aanpassing van het koelsysteem of aanvullende maatregelen, hetzij door 
aanpassing van de omvang van het verbruik van hulpstoffen of de keuze van andere 
hulpstoffen voor conditionering.  
 
Bij technische maatregelen kan worden gedacht aan voorbehandeling, 
zijstroomfiltratie en eventueel end-of-pipe maatregelen. Door voorzuivering toe te 
passen kan de samenstelling van het koelwater worden verbeterd waardoor er voor 
conditionering minder biocide nodig is. Zijstroomfiltratie heeft vergelijkbare werking: 
door de recirculerende stroom te behandelen kunnen stoffen worden weggenomen 
die resulteren in een vermindering van het biocideverbruik. Dit leidt tevens tot een 
vermindering van de hiermee samenhangende emissies naar het aquatische milieu.  
 
De hieruit resulterende emissies zullen moeten worden getoetst aan de lokale 
waterkwaliteitsdoelstellingen voor hulpstoffen en/of bijproducten en warmte. Indien 
géén verdere in redelijkheid te verlangen optimalisatie mogelijk is, moeten de 
emissies behorend bij deze variant door het bedrijf worden vastgelegd in de 
aanvraag. Hierbij is tevens een onderbouwing nodig waarom géén verdere 
optimalisatie mogelijk is. Het koelsysteem inclusief aanvullende maatregelen en wijze 
van bedrijfsvoering, kan dan worden bestempeld als de optie die, binnen de 
mogelijkheden die er zijn, de waterkwaliteitsdoelstellingen het beste benadert (zie 
figuur VIII.2 BREF Koeling (pag. 234)). In het navolgende wordt nader ingegaan op 
de beoordeling van mogelijke effecten op het aquatische milieu ten gevolge van de 
activiteit koeling. 

                                                     
3 nationale normen vastgelegd in NW4 of de CIW-nota “normen voor water” of regionale normen opgenomen 

in regionale beheersplannen. 
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2.4 Beoordeling van impact op het aquatische milieu. 

Aspecten 
De nieuwe NBW-beoordelingssystematiek voor warmtelozingen is conform het 
beleid zoals geformuleerd in NW4, gebaseerd op de waterkwaliteitsaanpak. Dit 
betekent dat de emissiegerichte aanpak, volgens de ABK-richtlijnen, is vervangen 
door een immissie gerichte aanpak. Bij beoordeling van de impact van de activiteit 
koeling kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de mogelijke effecten die 
kunnen optreden ten gevolge van het lozen van koelwater en anderzijds de effecten 
die kunnen optreden ten gevolge van het onttrekken van koelwater.  
 
Beide aspecten worden meegenomen in de NBW-beoordelingssystematiek voor 
warmtelozingen. Deze benadering is in lijn met de uitgangspunten van de Vogel- en 
habitatrichtlijn, die voor af te geven vergunningen een afweging verlangd ten 
aanzien van de mogelijke effecten op het (lokale) ecosysteem ten gevolge van een 
activiteit. Voor koelwater gaat het om het lozen en onttrekken van koelwater. Naast 
de beoordeling van warmtelozing moet ook het gebruik van hulpstoffen en de 
consequenties hiervan voor het ontvangende oppervlaktewater worden beoordeeld. 
Dit laatste gebeurt met behulp van de CIW emissie-immissie 
beoordelingssystematiek (voor stoffen) uit 2000. 
 
De beoordeling van de impact van de activiteit koeling op het aquatische milieu 
verloopt dus via twee sporen, te weten: 
1. NBW-beoordelingssystematiek voor warmtelozingen; 
2. CIW emissie-immissie beoordelingssystematiek. 
 
Omdat de CIW emissie-immissie beoordelingssystematiek voor stoffen al geruime 
tijd in gebruik is, is deze niet opgenomen in deze handreiking.  
 
Beoordelingssystematiek voor warmtelozingen  
In analogie met de immissietoets voor stoffen is in de beoordelingssystematiek voor 
warmtelozingen ook gekozen voor een getrapte aanpak. In eerste instantie wordt 
een eenvoudige toets, gebaseerd op eenvoudige formules, uitgevoerd die kan leiden 
tot een (geringe) overschatting van de effecten in het ontvangende water ten 
gevolge van de warmtelozing. Afhankelijk van het resultaat van deze toets kan 
bijvoorbeeld worden gekozen om een meer complexe 3-D modellering voor de 
verspreiding van warmte uit te voeren (zie figuur 2.1). Deze exercitie zal door de 
aanvrager moeten worden uitgevoerd. 
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Figuur 2.1 Getrapte opbouw van de beoordelingssystematiek  
 

 
In de NBW-beoordelingssystematiek zijn drie criteria opgenomen, te weten:  
1. mengzone; 
2. onttrekking; 
3. opwarming. 
 
De criteria mengzone en opwarming dragen ervoor zorg dat geldende 
waterkwaliteitsdoelstellingen voor temperatuur niet worden overschreden. Het 
criterium mengzone waarborgt migratie langs koelwaterpluimen, die ontstaan ten 
gevolge van warmtelozingen.  
 
Uit de literatuurstudie naar de effecten van koelwater voor het aquatische milieu [lit. 
4] volgt dat opwarming van het oppervlaktewater effecten heeft op het functioneren 
van het aquatische ecosysteem. Bepaalde soorten hebben voldoende lage 
temperaturen in de winterperiode nodig om te kunnen voortplanten. Levenscycli 
kunnen worden verstoord, waardoor een mismatch ontstaat in de timing van 
levensfasen. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt is het criterium opwarming in 
de beoordelingssystematiek opgenomen.  
 
Met het criterium onttrekking is een relatie gelegd tussen enerzijds de omvang van 
de onttrekking en anderzijds het oppervlaktewater waaraan het water wordt 
onttrokken. Voor onttrekking zijn nog géén getalsmatige normen geformuleerd, dit 
in tegenstelling tot waterkwaliteitsdoelstellingen voor temperatuur. Uitgangspunt is 
dat onttrekking van koelwater niet mag leiden tot significante effecten in het 
oppervlaktewater waaruit het water wordt onttrokken. 
 
De invulling van de toetsingscriteria is opgenomen in tabel 2.1. Ook zijn ter 
vergelijking de oude ABK-richtlijnen in deze tabel opgenomen. De criteria van de 
nieuwe systematiek worden in het navolgende kort toegelicht. 

terstaat 
eheer 
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 Tabel 2.1: Oude en nieuwe beoordelingssystematiek voor warmtelozingen 

Criterium ABK-richtlijnen4 Nieuw 

Emissie-eisen (generiek) 
T koelwater Zoet : ≤ 30 ºC - 
T koelwater Zout : ≤ 30 ºC - 
∆T koelwater  Zoet : ≤ 7 ºC (zomer) 

  ≤ 15 ºC (winter) 
Zout: ≤ 10 °C (zomer) 
  ≤15 °C.(winter) 

- 

Immissie-eisen (generiek) 

Opwarming 5  ≤ 3 ºC 13 ≤ 3 ºC t.o.v de achtergrondtemperatuur 6 tot een 
maximum van 287 °C 10

Immissie-eisen (watersysteem gerelateerd)  
Kanalen/getijdenhavens 

Onttrekking - geen significante effecten in paaigebied en 
opgroeigebied van juveniele vis, goed 
visafvoersysteem, debiet aantoonbaar 
minimaliseren (optimaliseren op debiet) 11 

Mengzone8 (T > 30 ºC) 9 - < 25% dwarsdoorsnede 10

rivieren 

Onttrekking 

 

- geen significante effecten in paaigebied en 
opgroeigebied van juveniele vis, goed 
visafvoersysteem, debiet aantoonbaar 
minimaliseren (optimaliseren op debiet) 11

Mengzone8 (T > 30 ºC) 9 - < 25% dwarsdoorsnede  

Noordzee 

Onttrekking - Streven naar zo gering mogelijke onttrekking, niet 
in paaigebied en opgroeigebied voor juveniele vis 
of trekroute, goed visafvoersysteem 11  

Mengzone8 (T > 25 ºC)12

- Mengzone mag bodem niet raken 

Estuaria 
Onttrekking  Streven naar zo gering mogelijke onttrekking, niet 

in paaigebied en opgroeigebied voor juveniele vis 
of trekroute, goed visafvoersysteem 11

Mengzone8 (T > 25 ºC)12

- < 25% dwarsdoorsnede 

                                                     
4 De in de tabel opgenomen criteria gelden op hoofdlijnen.  
5 Toelaatbare opwarming is respectievelijk 3 °C voor water voor karperachtigen, 2 °C voor schelpdierwater en 1,5 °C voor water voor 

zalmachtigen 
6 Opwarming is gerelateerd aan achtergrondtemperatuur op de rand van (delen van) het watersysteem.  
7 28 °C voor water voor karperachtigen, 25 °C voor schelpdierwater en 21,5 °C voor water voor zalmachtigen. 
8 Het deel van het watersysteem (in de nabijheid van een lozingspunt) dat ten gevolge van een warmtelozing op een temperatuur groter of 

gelijk aan 30 °C is gebracht en wordt begrensd door respectievelijk de ruimtelijke 30 °C-isotherm (zoete wateren) en de 25 °C –isotherm 

(zoute wateren). 
9 Uitzonderingssituatie bij hoge achtergrondtemperatuur (> 25 °C): gedurende één aaneengesloten periode van maximaal 1 week in 

juli/augustus mag de temperatuur op de rand van de mengzone van 32 ºC bedragen. Indien een dergelijke aanpak tot problemen leidt in 

de uitvoeringspraktijk kan een beheerder gemotiveerd afwijken. 
10 Beheerder kan op basis van specifieke informatie met betrekking tot het beschouwde watersysteem gemotiveerd afwijken.  
11 Voor zoete wateren met name van belang in het biologische voorjaar (periode 1 maart–1 juni) en voor zoute wateren in het biologische 

voorjaar (periode 1 februari–1 mei) en het biologische najaar (1 september –1 december). Kwantitatieve generieke criteria voor 

onttrekking zijn niet te geven. Voor nieuwe situaties zal middels een MER procedure moeten worden afgewogen op basis van lokale 

specifieke gebiedsgerichte informatie of de activiteit al of niet toelaatbaar is. 
12 Uitgaande van een achtergrondtemperatuur van 22 °C. Boven een temperatuur van 22 °C zijn temperatuurgevoelige vissen niet meer 

aanwezig (weggevlucht naar koudere delen). 
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Mengzone  
De mengzone is als criterium opgenomen om enerzijds het volume te beperken waar 
te hoge temperaturen optreden voor organismen en anderzijds te voorkomen dat de 
warmtepluim een obstakel vormt voor organismen in de waterloop. Dit laatste 
betekent dat de warmtepluim passeerbaar moet zijn.  
 
Dit uitgangspunt is in de NBW-beoordelingssystematiek voor warmtelozingen 
ingevuld door de reeds genoemde “te hoge temperaturen” te koppelen aan het 
begrip Ernstig Risico (ER) [lit. 2,4,5]. Voor oppervlaktewater met de functie water 
voor karperachtigen is dit ER vastgelegd op 30 °C. Vervolgens is gesteld dat uit de 
optiek van passeerbaarheid het deel van de natte dwarsdoorsnede van een 
waterloop met een temperatuur hoger dan 30 °C niet meer dan 25% mag bedragen. 
Hierdoor wordt tevens het volume van de mengzone met een temperatuur groter 
dan 30 °C gelimiteerd.  
 
De mengzone is dat deel van het oppervlaktewater dat ten gevolge van een 
warmtelozing op een temperatuur van méér dan 30 °C is gebracht en wordt 
begrensd door de ruimtelijke 30 °C isotherm (zie fig. 2.2). 
 

Figuur 2.2: Limitering van mengzone door middel van maximale dwarsdoorsnede van 
de mengzone (T> 30 °C). 

                                                                                                                                      
13 Conform ABK-kanalenrichtlijn mag voor het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) en het Noordzeekanaal (NZK) een oppervlak van maximaal 

20% van het watersysteem worden opgewarmd met 3 °C of meer, uitgaande van 10% per centrale. 
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Opwarming 
Het stellen van eisen met betrekking tot de opwarming is bedoeld om te voorkomen 
dat door diverse opeenvolgende lozers het oppervlaktewater steeds verder opwarmt. 
Dat geldt overigens niet alleen voor de zomerperiode, maar ook voor andere 
perioden in het jaar. Met opwarming wordt bedoeld de opwarming gemiddeld over 
het dwarsprofiel13 van de waterloop. Het toetsen van de gevolgen van een 
warmtelozing aan het criterium opwarming kan geschieden door de instantane 
temperatuursverhoging ter hoogte van het lozingspunt te berekenen. De opwarming 
mag niet meer bedragen dan: 
1. 3 °C ten opzichte van het bovenstrooms gelegen referentiepunt op de rand van 

het watersysteem/beheersgebied; 
2. lokaal: 3 °C ten opzichte van de temperatuur ter hoogte van het innamepunt14. 

 
Tevens mag de maximum temperatuur van het oppervlaktewater niet meer 
bedragen dan 28 °C15. Bij de beoordeling op waterlichaamniveau moet ook de 
wederzijdse beïnvloeding van lozingen worden meegenomen. Indien de 
watertemperatuur ter hoogte van het innamepunt nog is verhoogd ten opzichte van 
het referentiepunt op de grens van het waterlichaam ten gevolge van een lozing 
bovenstrooms moet de toelaatbare opwarming ter plaatse hiervoor worden 
gecorrigeerd (zie figuur 2.3). 
 

T-referentie en afvoer

Grens beheersgebied

Bepaal: 
maatgevende afvoer 

en temperatuur 
op rand 

van beheersgebied

Lozing B:

Bepaal opwarming (∆TA)
t.g.v. bovenstroomse lozing A.

Toelaatbare opwarming
(na volledige menging)

gebaseerd op maat-
gevende omstandigheden

is 3- ∆TA °C *) tot een
maximum van 28 °C

Lozing A:

Toelaatbare opwarming
(na volledige menging)

gebaseerd op maat-
gevende omstandigheden

is 3 °C *) tot een
maximum van 28 °C

*) resp. 3 °C  v. water v. karperachtigen, 2 °C  v. schelpdierwater en 1,5 °C  v. water v. zalmachtigen

Inspectie Verkeer en Wa
Toezichteenheid Waterb
 Figuur 2.3 Opwarming op watersysteemniveau bij verschillende warmtelozers 
 

                                                     
13 de berekende opwarming na volledige menging 
14 De niet door de lozing (dus géén recirculatie) beïnvloedde temperatuur ter hoogte van het innamepunt 
15 Respectievelijk 28 °C voor water voor karperachtigen, 25 °C voor schelpdierwater en 21,5 °C voor water voor 

zalmachtigen. 
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Onttrekking 
Vislarven en juveniele vis komen in grote getale voor in paai- en opgroeigebieden 
voor in het biologische voorjaar (periode maart t/m mei voor zoete wateren en 
periode februari t/m april en september t/m november voor zoute wateren). 
Vislarven en juveniele vis kunnen zich niet verzetten tegen de grote stroomsnelheden 
nabij het innamepunt van koelwater waardoor grote aantallen vislarven en juveniele 
vis, mits aanwezig in oppervlaktewater, kunnen worden ingezogen via koelwater. 
Om de effecten van inzuiging te beperken moet een koelsysteem zijn voorzien van 
een goed visafvoersysteem. Tevens moet een bedrijf onderzoek uitvoeren naar de 
mogelijkheden om het koelwaterdebiet te optimaliseren. 
 
Met name de locatie van de onttrekking is van belang. Uitgangspunt is dat ten 
gevolge van onttrekking er géén significante effecten mogen optreden. Hiervoor is 
inzicht in de ecologische toestand van het watersysteem ter plaatse van belang. 
Komen juveniele vis en vislarven in (zeer) grote getale ter plaatse voor gedurende 
het biologische voorjaar? Uitdrukkelijk wordt vermeld dat de onttrekking is bedoeld 
ter bescherming van vislarven en juveniele vis in het biologische voorjaar voor zoete 
oppervlaktewater en het biologische voor- en najaar voor mariene wateren. Dit 
betekent dat alleen gegevens gedurende die perioden van belang zijn. Indien uit 
onderzoek ter plaatse van de lozer blijkt dat vislarven daar niet in grote getale 
voorkomen en het gebied niet als paai- of opgroeigebied kan worden aangemerkt 
voor juveniele vis is de onttrekking niet meer van (groot) belang ter bescherming van 
het ecosysteem. Bij de vestiging van nieuwe installaties is met name de keuze van de 
locatie van groot belang. Voorkomen moet worden dat wordt gekozen voor een 
locatie waarbij onttrekking kan leiden tot grootschalige inzuiging van vislarven en 
juveniele vis in het biologische voorjaar. 

Leidt onttrekking van (koel)water tot significante ecologische 
effecten voor het oppervlaktewater ter plaatse?

Grens beheersgebied

Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk

ja

Onttrekking is niet beperkend voor warmtelozing

nee

Lozing B Lozing A

Figuur 2.4: Limiterend karakter van het criterium onttrekking afhankelijk van locatie  
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2.5 Beoordeling, vastlegging resultaat in vergunning en controle 

 

Het resultaat van de beoordeling is een toelaatbare warmtevracht (MW), al of niet 
afhankelijk van lokale actuele omstandigheden van het beschouwde 
oppervlaktewater (zie figuur 2.5). 
 

invoergegevens:

beoordeling:

resultaat:

handhaving:

Info m.b.t. het oppervlaktewater:
Qafv (m3/s) en T (°C)

Info m.b.t. lozing:
warmtevracht (MW); lozingsdebiet (m3/s)

BEOORDELING

Toelaatbare warmtevracht (MW)

meting van T-loz (°C) en T-inname (°C) en 
Q-loz (m3/s)

Vergunning

Inspectie Verkeer en Wa
Toezichteenheid Waterb
Figuur 2.5: Beoordeling van lozingssituatie, vastleggen van resultaat in de 
vergunning en handhaving 
 
Bij de beoordeling wordt getoetst aan de drie criteria mengzone, opwarming en 
onttrekking. Het criterium wat in een bepaalde situatie het meest kritisch is, is 
bepalend voor de toelaatbare warmtevacht. Het resultaat wordt vastgelegd in een 
vergunning. 
 
Handhaving kan bestaan uit het meten van het koelwaterdebiet, de 
inlaattemperatuur en de lozingstemperatuur hetgeen direct informatie verschaft over 
de geloosde warmtevracht. Vervolgens moet deze vracht worden vergeleken met de 
toelaatbare warmtevracht, vastgelegd in de vergunning.  
 
In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de benodigde informatie om een 
beoordeling uit te kunnen voeren en de verschillende mogelijkheden die er zijn om 
een beoordeling uit te voeren en het resultaat vast te leggen in een vergunning. 

terstaat 
eheer 
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3 Beoordeling in de praktijk 

3.1 Algemeen 

In hoofdstuk 2 zijn de verschillende stappen die moeten worden doorlopen bij de 
beoordeling van koelwaterlozingen beschreven. In dit hoofdstuk wordt nader 
ingegaan op de concrete beoordeling in de praktijk, waarbij wordt ingezoomd op de 
benodigde gegevens om een beoordeling te kunnen maken en handhaving van het 
resultaat van de beoordeling. 
 
3.2 Methoden voor vergunnen en handhaven van warmtelozingen 

In het beleid geldt voor warmte de waterkwaliteitsaanpak. Dit betekent dat de 
impact van een warmtelozing op het aquatische milieu moet worden beoordeeld. 
Beoordeling vindt plaats aan de hand van de NBW-beoordelingssystematiek voor 
warmtelozingen. Het resultaat van deze beoordeling wordt opgenomen in Wvo- en 
Wwh-vergunningen. Voor de handhaving van eisen opgenomen in vergunningen 
staan in principe een tweetal wegen open: 
 
1. Meten in ontvangende oppervlaktewater: 

Dit is een lastige operatie waarbij veel metingen, continu op vele locaties moeten 
worden uitgevoerd, hetgeen een grote inspanning vergt. In situaties met veel 
scheepvaart is de kans op schade relatief groot. 

2. Meten op de pijp: 
Consequentie van deze wijze van handhaven is dat vooraf berekeningen moeten 
worden gemaakt om de impact van een lozing te bepalen. De (toelaatbare) 
warmtevracht die resulteert uit deze berekeningen, is een functie van het 
lozingsdebiet, innametemperatuur en lozingtemperatuur. Door meting van deze 
parameters kan relatief eenvoudig worden gecontroleerd of wordt voldaan aan 
vergunningsvoorwaarden. 

 
Vanuit het perspectief van handhaving heeft het meten op de pijp de voorkeur. Om 
op deze wijze te kunnen handhaven moeten aan de hand van berekeningen of 
modelleringen vooraf de toelaatbare warmtevrachten worden vastgesteld, die 
vervolgens in een vergunning worden opgenomen. Voor de beoordeling vooraf zijn 
een tweetal opties te onderscheiden: 
 
De maximaal toelaatbare lozing wordt bepaald aan de hand van de kritische situatie 
voor het ontvangende oppervlaktewater. Voor verschillende omstandigheden van 
het ontvangende oppervlaktewater, te weten het debiet en temperatuur, wordt 
bepaald wat de maximaal toelaatbare lozing (MW) is om te voldoen aan de criteria 
mengzone en opwarming. Indien mogelijk kan een matrix worden opgesteld waarbij 
de toelaatbare warmtevracht wordt bepaald voor verschillende combinaties van 
afvoer en temperatuur van het oppervlaktewater. 
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In eerste instantie zal een warmtelozing worden beoordeeld op basis van kritische 
omstandigheden. Als een bedrijf ook onder kritische omstandigheden kan voldoen 
aan de beoordelingssystematiek zal dit ook andere omstandigheden het geval zijn. In 
een dergelijke situatie kan worden volstaan met het opnemen van een maximale 
warmtevracht in de vergunning gebaseerd op kritische omstandigheden. Deze 
benadering is minder complex en heeft voordelen uit oogpunt van handhaving, want 
er is sprake van slechts één maximum vracht. Ook vanuit operationeel opzicht voor 
het bedrijf is deze aanpak eenvoudig. 
 
Echter in situaties met een sterk wisselende afvoer (optie 2) kunnen deze kritische 
omstandigheden tot zeer vergaande beperkingen van de warmtelozingen leiden. In 
een dergelijke situatie kan worden overwogen om (indien mogelijk) de toelaatbare 
warmtevracht te koppelen aan de actuele afvoer en temperatuur. Dit kan alleen als 
deze gegevens ook daadwerkelijk momentaan (on-line) worden gemonitord en 
beschikbaar zijn voor bedrijf en bevoegd gezag. Deze werkwijze wordt momenteel 
ook toegepast op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK). Dit biedt de mogelijkheid om de 
eisen af te stemmen op de heersende actuele condities in het oppervlaktewater.  
 
In figuur B1.1 en figuur B1.2 van bijlage 1 zijn de verschillende stappen die deel 
uitmaken van de beoordelingssystematiek voor warmtelozingen, uitgaande van 
kritische maatgevende omstandigheden en actuele afvoer en temperatuur als invoer, 
nader uitgewerkt. 
 
In figuur B2.1 van bijlage 2 zijn de verschillende mogelijkheden met betrekking tot 
beoordeling (eenvoudig of complex), de vertaling van resultaten van de beoordeling 
naar de vergunning en bijbehorende wijze van handhaving in een schema 
weergegeven. 
 
3.3 Beoordeling op basis van kritische situatie voor 
oppervlaktewater  

Zoals in het voorgaande al is aangegeven zal bij de beoordeling in eerste instantie 
worden gekeken in hoeverre de warmtelozing op basis van kritische omstandigheden 
voldoet (zie bijlage 2, figuur B2.1). Wat zijn kritische omstandigheden?  
 
Voor het criterium mengzone zijn afvoer en de lokale innametemperatuur16 van grote 
invloed op de uitkomst. Uit de effectennota voor het zoete aquatische milieu blijkt 
dat onder extreme omstandigheden (T-oppervlaktewater > 25 °C) het ernstig 
risiconiveau voor water voor karperachtigen, ter grootte van 30 °C, op de rand van 

                                                     
16 Hiermee wordt bedoeld de nog niet door de lozing beïnvloede temperatuur van het oppervlaktewater. Indien 

sprake is van recirculatie is het raadzaam (indien mogelijk) de temperatuur te monitoren iets verder 

bovenstrooms. Indien sprake is van recirculatie zal door het bedrijf moeten worden aangegeven in welke mate dit 

het geval is. 
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de mengzone gedurende een éénmalige periode van maximaal 1 week mag worden 
overschreden mits deze temperatuur niet hoger is dan 32 °C.  
Om de mogelijkheden voor trekvissen om de rivier op te zwemmen voldoende te 
kunnen waarborgen is in de nota waarin de NBW-beoordelingssystematiek is 
beschreven toegevoegd dat de overschrijding alleen mag plaatsvinden in de 
maanden juli en augustus. 
 
Om te kunnen borgen dat overschrijding van het criterium mengzone niet vaker 
plaatsvindt dan 1 week op jaarbasis wordt voorgesteld om voor de toetsing van het 
criterium mengzone uit te gaan van een kritische combinatie van (lage) afvoer en 
(hoge) temperatuur. Een periode van 1 week komt overeen met 2% van de tijd op 
jaarbasis. Een dergelijke kritische combinatie van afvoer en temperatuur met een 
statistische kans van voorkomen van maximaal 1 week per jaar (2% van de tijd) kan 
worden afgeleid uit de beschikbare data voor temperatuur en afvoer van het 
watersysteem ter plaatse. Het gaat hier om lokale gegevens van temperatuur ter 
hoogte van innamepunt en afvoer ter plaatse van de lozing. 
 
Voor het criterium opwarming, de toename van de oppervlaktewatertemperatuur na 
volledige menging ten gevolge van de warmtelozing, zijn met name de lokale afvoer 
en de niet door de lozing beïnvloedde temperatuur ter hoogte van het innamepunt 
en de temperatuur op het referentiepunt op de grens van het watersysteem van 
belang. In de NBW-nota “beoordelingssystematiek warmtelozingen” is het volgende 
over het criterium opwarming opgenomen: 
 
“De samenstelling van het aquatische milieu wordt beïnvloed door opwarming 
van het oppervlaktewater. Daarbij hebben bepaalde soorten voldoende lage 
temperaturen nodig om te kunnen voortplanten. In de ABK-richtlijnen was al 
voorzien in een toetsingscriterium voor de opwarming van oppervlaktewater ten 
gevolge van warmtelozingen. Deze toetsing blijft onderdeel uitmaken van de 
nieuwe systematiek en sluit daarmee aan op de EG richtlijnen 78/659/EEG en 
79/923/EEG. Voor oppervlaktewater met de functie “water voor 
karperachtigen” betekent dit een maximum opwarming van 3 ºC. 
Oppervlaktewater met de functies “water voor zalmachtigen” en “water voor 
schelpdieren” dient te voldoen aan een maximum opwarming van 1,5 
respectievelijk 2 ºC.” 
 
In de viswaterrichtlijn is opgemerkt dat te snelle temperatuursschommelingen 
vermeden dienen te worden. Om deze reden is ook lokaal de opwarming ten 
gevolge van warmtelozingen gelimiteerd tot maximaal 3 °C. Tevens is in de 
viswaterrichtlijn opgenomen dat gedurende 98% van de tijd moet worden voldaan 
aan de gestelde richtlijnen. Dit houdt in dat voor toetsing van de parameter 
opwarming aan kritische omstandigheden moet worden uitgegaan van afvoeren met 
een maximale tijd van voorkomen van 2% op jaarbasis. Voor de toetsing of wordt 
voldaan aan de maximale temperatuur in oppervlaktewater, ter grootte van 28 °C 
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voor water voor karperachtigen, moet worden uitgegaan van een hoge temperatuur 
die statistisch niet vaker wordt overschreden dan maximaal 2% van de tijd.  
 
Om te kunnen nagaan of wordt voldaan aan het criterium opwarming moet de 
berekende temperatuur die resteert na lozing, gemiddeld over het dwarsprofiel van 
het oppervlaktewater, worden vergeleken met: 
1. de temperatuur op het bovenstrooms gelegen referentiepunt (opwarming op 

watersysteem niveau); 
2. de niet door de lozing beïnvloede temperatuur lokaal ter plaatse (lokale 

opwarming). 
In beide gevallen mag de opwarming in geval sprake is van water voor 
karperachtigen niet méér bedragen dan 3 °C. 
 
Voor de Rijkswateren wordt voor de rivieren Rijn, Waal en hiermee in verbinding 
staande wateren met overeenkomsten qua hydrologie en functiedoelstellingen, 
voorgesteld Lobith als referentiepunt17 aan te wijzen en voor het watersysteem 
Amsterdam-Rijnkanaal (ARK)-Noordzeekanaal (NZK) het innamepunt bij de Lek. 
Voor de Maas en aanverwante wateren lijkt Eijsden als referentiepunt voor de hand 
te liggen.  
 
Toetsing op basis van kritische omstandigheden zal in eerste instantie plaatsvinden 
op basis van de eenvoudige beoordeling, gebaseerd op de formules uit bijlage 3. 
Indien in dit geval niet kan worden voldaan aan de criteria kan worden overwogen 
om een complexe modellering, bijvoorbeeld 2D- of 3D-modellering, op basis van 
kritische omstandigheden of een eenvoudige berekening op basis van actuele 
omstandigheden, voor zover beschikbaar, uit te voeren. 
 
Kritische omstandigheden 
Uit het voorgaande blijkt dat de invulling van kritische omstandigheden afhangt van 
het criterium dat moet worden getoetst. In tabel 3.1 zijn de kritische 
omstandigheden voor het criterium mengzone en opwarming weergegeven.Ter 
illustratie zijn de kritische omstandigheden voor de punten Lobith, Eijsden en het 
innamepunt bij de Lek (Wijk bij Duurstede) gebaseerd op het jaar 2003 in de tabel 
opgenomen.  
 
In de navolgende tabel zijn maatgevende omstandigheden, combinaties van kritische 
temperatuur en afvoer die maximaal 2% van de tijd voorkomen, gebaseerd op het 
jaar 2003 voor deze punten in tabel 3.1 weergegeven. 
 

                                                     
17 Waterschappen hebben de mogelijkheid om voor hun beheersgebied eigen beleid te formuleren. Om deze 

reden is in de nieuwe systematiek ook voorzien in de mogelijkheid om het referentiepunt te leggen op de grens 

van het beheersgebied. 
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Tabel 3.1: Kritische omstandigheden voor Lobith, Eijsden en innamepunt ARK-
 NZK bij de Lek (2003). 

Criterium kritische omstandigheden 

Mengzone Combinatie van kritische afvoer en hoge temperatuur met een statistisch kans van 

voorkomen van maximaal 2% van de tijd 

opwarming Kritische afvoer met een statistische onderschrijdingskans van 2% van de tijd 

hoge temperatuur met statistische overschrijdingskans van 2% van de tijd 

Referentiepunt watersysteem Afvoer m3 /s Temperatuur 

mengzone 

Lobith Rijn en aanverwante wateren 1070 25 

Eijsden Maas en aanverwante wateren 21 25 

Innamepunt 

Lek 

Amsterdam-Rijn-kanaal (ARK) en 

Noordzeekanaal (NZK) 

40 24,2 

opwarming 

Lobith Rijn en aanverwante wateren 820 26,6 

Eijsden Maas en aanverwante wateren 13 25,6 

Innamepunt 

Lek 

Amsterdam-Rijn-kanaal (ARK) en 

Noordzeekanaal (NZK) 

10 24,4 

 
Bovenstaande gegevens zijn de temperaturen en afvoeren ter hoogte van het 
referentiepunt. Bij een lokale beoordeling van een warmtelozing moet worden 
gerekend met de lokale afvoer ter plaatse. De afvoer van een watersysteem kan van 
plaats tot plaats variëren ten gevolge van waterlopen die uitkomen op- of aftakken 
van de hoofdstroom (zie bijlage 8). De afvoer ter hoogte van het ARK ter hoogte 
van het innamepunt bij de Lek (Wijk bij Duurstede) is weer anders dan ter hoogte 
van Maarssen. De afvoer in het NZK is eveneens plaatsafhankelijk en wijkt af van de 
afvoer van het ARK.  
 
De opwarming ten gevolge van de lozing moet worden vergeleken met de 
temperatuur op het referentiepunt en de lokale temperatuur ter hoogte van het 
innamepunt voor zover niet beïnvloed door de lozing. In beide gevallen mag de 
opwarming niet meer dan 3 °C bedragen. Door afkoeling of lozingen bovenstrooms 
kan de temperatuur afwijken van de temperatuur op het referentiepunt. Zo kan de 
temperatuur in het ARK bij het innamepunt bij de Lek in de zomer door afkoeling 
enkele °C lager uitvallen dan de temperatuur bij Lobith.  
 
Indien meetreeksen voor temperatuur en afvoer voor de lokale situatie voorhanden 
zijn moet hiervan voor de afleiding van kritische omstandigheden bij voorkeur 
worden uitgegaan. Indien deze meetreeksen er niet zijn zal de beheerder, uitgaande 
van de kritische omstandigheden op het referentiepunt, een schatting moeten 
maken van de omstandigheden ter plaatse van de te beoordelen lozing.  
In bijlage 9 is een overzichtkaart gegeven van 98-percentiel temperaturen voor 
verschillende meetpunten in Nederland. Op basis van beschikbare data 
geïnventariseerd via de internetsites: www.waterbase.nl en www.waterstat.nl is de 
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98-percentiel onderschrijdingstemperatuur (oftewel 2-percentiel 
overschrijdingstemperatuur) per meetpunt bepaald. De gepresenteerde resultaten 
zijn alleen op deze gegevens gebaseerd. De praktijk leert dat de meetfrequentie van 
meetpunt tot meetpunt sterk kan verschillen, hetgeen leidt tot grote verschillen in de 
aantallen beschikbare data per meetpunt. Soms zijn datareeksen niet goed 
vergelijkbaar uit oogpunt van representativiteit en volledigheid. Soms zijn bepaalde 
perioden van het jaar niet of onvolledig gemonitord. Soms zijn er meer 
temperatuurgegevens beschikbaar dan in de hier genoemde databases zijn 
opgenomen.  
 
Bij de beoordeling van een warmtelozing zal de beheerder ook de kwaliteit van de 
gegevens die aan een 98-percentiel temperatuur ten grondslag liggen moeten 
beoordelen. In gevallen waar slechts een beperkt aantal data beschikbaar zijn zal een 
beheerder moeten nagaan in hoeverre er nog meer temperatuurgegevens 
beschikbaar zijn om tot een betere inschatting te kunnen komen. 
 
In bijlage 8 zijn tevens een aantal temperatuur- en waterverdelingskaarten voor 
2003 opgenomen, die zijn opgesteld het kader van Landelijke Commissie 
Waterverdeling (LCW). Deze commissie komt bijeen bij situaties van hoge 
oppervlaktewatertemperatuur en/of situaties met lage afvoer. 
 
3.4 Beoordeling op basis van actuele situatie voor oppervlaktewater 

Indien sprake is van situaties met een sterk wisselende afvoer kan beoordeling op 
basis van kritische omstandigheden leiden tot vergaande limitering van de 
warmtevracht. Indien actuele gegevens van afvoer en temperatuur ter hoogte van 
het innamepunt, voor zover niet beïnvloed door de lozing, voorhanden zijn kan de 
warmtevracht worden gekoppeld aan de actuele omstandigheden van het 
oppervlaktewater ter plaatse (zie figuur B 2.1 in bijlage 2). Een dergelijke wijze van 
limitering van de warmtevracht vindt op dit moment ook al plaats op het ARK. 
 
In dit soort situaties moet worden bekeken of een matrix kan worden opgesteld, 
waarin de toelaatbare warmtevracht als functie van de afvoer en lokale temperatuur 
van oppervlaktewater, voor zover niet beïnvloed door de lozing, vooraf is berekend. 
In bijlage 2 wordt in fig. B 2.1. ingegaan op de verschillende mogelijkheden die er 
zijn om de toelaatbare warmtevracht te koppelen aan actuele omstandigheden.  
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Hierbij zijn de volgende opties te onderscheiden:  
1. Het vastleggen van de toelaatbare warmtevracht op basis van de eenvoudige 

beoordeling (formules NBW-nota) als functie van lokale afvoer en 
achtergrondtemperatuur18. 

2. het opstellen van een matrix op basis van een gelimiteerd aantal representatieve 
situaties die worden doorgerekend op basis van bijvoorbeeld 3D-modellering. 
Nagegaan moet worden in hoeverre in een dergelijke situatie door middel van 
interpolatie een betrouwbare inschatting kan worden gegeven van de 
toelaatbare warmtevracht.De wijze van beoordeling (opstellen matrix) en de 
gemodelleerde situaties moeten vooraf zijn afgestemd met de waterbeheerder; 

3. op termijn: na uitvoering van een verifiërend onderzoek en goedkeuring door de 
beheerder, het voorspellen van de te verwachten toelaatbare warmtevracht met 
behulp van 3D-modellering op basis van voorspelde afvoer, 
achtergrondtemperatuur en meteo data19. 

 
Een matrix moet in de vergunning worden opgenomen. Een voorbeeld van een 
matrix is weergegeven in tabel 3.2. Om te kunnen handhaven in een dergelijke 
situatie moet de handhaver (online) kunnen beschikken over de actuele gegevens 
(temperatuur en afvoer) met betrekking tot het waterlichaam.  
 
Tabel 3.2: Warmtevracht als functie van afvoer en temperatuur in 

oppervlaktewater. 
Temp  

Afvoer (m3 /s) 

T1 T2 T3 T4 …….Tx 

Afvoer 1 warmtevracht     

Afvoer 2      

Afvoer 3      

Afvoer 4      

Afvoer i      

 

In het navolgende wordt per criterium nader ingegaan op de benodigde gegevens 
om de beoordeling te kunnen maken. 

                                                     
18 Temperatuur van oppervlaktewater ter plaatse niet beïnvloed door de lozing 
19 Beschikbaarheid van deze data is randvoorwaarde. Over de wijze van aanlevering van deze gegevens dient 

afstemming plaats te vinden met de beheerder. Resultaat hiervan kan worden vastgelegd in vergunning. 
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3.5 Mengzone 

In tabel 3.3 zijn benodigde data weergegeven om een beoordeling op basis van het 
criterium mengzone te kunnen maken. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 
beoordeling op basis van kritische condities en actuele condities.  
 
 
 
Tabel 3.3:  Benodigde gegevens voor de beoordeling van een lozing op basis  

 van het criterium mengzone  

Criterium: mengzone 

Kritische condities: 

Gegevens 

aangeleverd door: 

Aard van de gegevens: 

aanvrager • Aangevraagde warmtevracht [MW]; 

• Koelwaterdebiet (max. debiet in zomerperiode); 

• Geometrie lozingswerk 

Beheerder • Combinatie van lage afvoer en hoge temperatuur met een statistische 

onderschrijdingskans van 2 percentiel in de tijd 

• Indien géén temperatuurgegevens ter plaatse aanwezig zijn kan worden 

gerekend met 25 °C in combinatie met een afvoer met een statistische 

onderschrijdingskans van 2 percentiel in de tijd;  

• Breedte, diepte, dwarsdoorsnede nabij lozing als functie van waterhoogte 

• Bathymetrie/bodemligging (alleen bij 3D modellering);  

Op basis van actuele situatie: 

aanvrager • Aangevraagde warmtevracht [MW]; 

• Koelwaterdebiet (max. debiet in zomerperiode); 

• Geometrie lozingswerk 

Beheerder • Gemeten actuele temperatuur en afvoer ter plaatse (indien beschikbaar)1) 

• Bathymetrie/bodemligging (alleen bij 3D en 2D modellering);  

• Breedte, diepte, dwarsdoorsnede nabij lozing als functie van waterhoogte 

• Op termijn bij gebruik van 3D modellering als voorspeller van toelaatbare 

warmtevracht: voorspelde afvoer en temperatuur ter plaatse en eventueel 

meteodata. 
1) In veel gevallen zijn ook innametemperaturen, gemeten door bedrijven, beschikbaar. Indien recirculatie 

géén rol speelt kan ook van deze waarden gebruik worden gemaakt. 

 
 
In bijlage 3 wordt nader ingegaan op de rekenregels (eenvoudige benadering) voor 
de bepaling de mengzone.  
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3.6 Opwarming 

De berekende maximale opwarming, gemiddeld over het dwarsprofiel van het 
oppervlaktewater, mag na lozing niet meer bedragen dan: 
1. 3 °C ten opzichte van het referentiepunt gelegen bovenstrooms; 
2. 3 °C ten opzicht van de niet door de lozing beïnvloedde lokale 

(inname)temperatuur ter plaatse;  
3. de maximale temperatuur, gemiddeld over het dwarsprofiel, na lozing mag niet 

méér dan 28 °C bedragen. 
 
Naast afvoer kan ook temperatuur limiterend zijn indien deze kan oplopen tot hoge 
waarden, bijvoorbeeld méér dan 25. In dat geval wordt de toelaatbare ruimte voor 
opwarming beperkt.  
 
In tabel 3.4 is een overzicht weergegeven van de data die nodig zijn om een 
beoordeling op basis van het criterium opwarming te kunnen maken. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen beoordeling op basis van kritische condities en actuele 
condities.  
 
Tabel 3.4: Benodigde gegevens voor de beoordeling van een lozing op basis van het 
criterium opwarming  

Criterium: opwarming 

Kritische condities: 

Gegevens aangeleverd 

door: 

Aard van de gegevens: 

aanvrager • Aangevraagde warmtevracht [MW]. 

• Koelwaterdebiet (max. debiet in zomerperiode). 

Beheerder • Ligging referentiepunt. 

• Aantal lozers (inclusief warmtevracht en plaats van lozing) op het 

betreffende watersysteem. 

• Lage afvoer met een statistische onderschrijdingskans van 2 

percentiel in de tijd. 

• Hoge temperatuur (lokaal en op referentiepunt) met een 

statistische onderschrijdingskans van 2 percentiel in de tijd.  

• Indien géén temperatuurgegevens ter plaatse aanwezig zijn, kan 

worden gerekend met 25 °C. 

• Functietoekenning van oppervlaktewater. 

• Breedte, diepte, dwarsdoorsnede nabij lozing als functie van 

waterhoogte. 

• Bathymetrie/bodemligging (alleen bij 2D- en 3D-modellering). 
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Op basis van actuele situatie: 

aanvrager • Aangevraagde warmtevracht [MW]. 

• Koelwaterdebiet (max. debiet in zomerperiode). 

• Geometrie (dimensionering) lozingswerk. 

Beheerder • Actuele temperatuur (lokaal en op referentiepunt indien 

beschikbaar) en actuele afvoer ter plaatse (indien beschikbaar) 1). 

• Functietoekenning van oppervlaktewater. 

• Ligging referentiepunt. 

• Aantal lozers (inclusief warmtevracht en plaats van lozing) op het 

betreffende watersysteem. 

• Breedte, diepte, dwarsdoorsnede nabij lozing als functie van 

waterhoogte alleen bij 2D- en 3D modellering. 

• Bathymetrie/bodemligging. 

• Op termijn bij gebruik van 3D modellering als voorspeller van 

toelaatbare warmtevracht: voorspelde afvoer en temperatuur ter 

plaatse en eventueel meteo-data. 
1) in veel gevallen zijn ook innametemperaturen, gemeten door bedrijven, beschikbaar. Indien 

recirculatie géén rol speelt kan ook van deze waarden gebruik worden gemaakt 

 
In bijlage 3 wordt nader ingegaan op de rekenregels voor de eenvoudige benadering 
voor de bepaling van de opwarming. 
 
Bepaling van de achtergrondtemperatuur 
De temperatuur in oppervlaktewater kan variëren van plaats tot plaats. Indien 
meetreeksen beschikbaar zijn ter hoogte van het referentiepunt moet bij voorkeur de 
temperatuur hierop worden gebaseerd.  
 
Om te kunnen nagaan of er sprake is van opwarming ten gevolge van lozingen 
bovenstrooms zullen de gevonden temperaturen ter hoogte van het innamepunt 
moeten worden vergeleken met de temperaturen op het referentiepunt. Deze 
gegevens zullen als input worden gebruikt voor de lokale beoordeling van 
warmtelozingen. Voorbeelden hiervan, gebaseerd op datareeksen uit het jaar 2003, 
zijn gegeven in tabel 3.1. Indien geen meetgegevens beschikbaar zijn voor een 
bepaalde locatie moet een inschatting worden gemaakt van de heersende condities. 
Hiervoor kunnen de gegevens opgenomen in bijlage 9 als vertrekpunt dienen. Een 
meer verfijnde manier is het berekenen van de lokale temperaturen met behulp van 
een model, waarin alle oppervlaktewateren en alle warmtelozingen worden 
opgenomen. Indien afvoer en temperatuur op de rand van een waterlichaam en de 
warmtelozingen, inclusief x,y,z-coördinaten bekend zijn kan met behulp van een 
dergelijk model de temperatuur als functie van de afstand worden berekend. Een 
voorbeeld van een dergelijk model is het model SOBEK. Op dit moment wordt 
gewerkt aan een landelijk dekkend 1D model.  
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3.7 Onttrekking 

Voor onttrekking van koelwater zijn géén generieke normen in beleid vastgelegd. Of 
een onttrekking zal leiden tot effecten of niet is zeer locatieafhankelijk. Dit hangt 
onder andere af van eigenschappen van het betreffende oppervlaktewater, de 
ecologie ter plaatse en de omvang en locatie van onttrekking. Onttrekking van 
koelwater moet ook worden getoetst aan de Vogel en Habitat Richtlijn (VHR), 
waarop in het navolgende nader zal worden ingegaan.  
 
Vogel en habitatrichtlijn 
In 1979 is door de Raad van de Europese Gemeenschappen de Vogelrichtlijn 
vastgesteld (EG, 1979). Deze richtlijn heeft de bescherming en het beheer van alle 
op het grondgebied van de Europese Unie in het wild levende vogels en hun habitats 
tot doel. De lidstaten zijn hiervoor verantwoordelijk. 
 
Op grond van de Vogelrichtlijn worden gebieden aangewezen, de Speciale 
Beschermingszones. Deze gebieden maken deel uit van Natura-2000, het initiatief 
van de Europese Unie om een ecologisch netwerk van natuurgebieden duurzaam te 
beschermen. Daarnaast stelt de richtlijn nadere regels voor de bescherming, het 
beheer en de regulering van vogelsoorten. 
 
De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn betreffen naast het 
aanwijzen van Speciale Beschermingszones, ook de verplichting om passende 
maatregelen te nemen om de kwaliteit van de leefgebieden voor de vogels niet te 
laten verslechteren. Verder mogen er geen storende factoren in gebieden optreden 
die negatieve gevolgen hebben voor het voortbestaan van de vogelsoorten die door 
de Vogelrichtlijn beschermd worden. Nieuwe plannen of projecten in en in de 
nabijheid van Speciale Beschermingszones worden conform de richtlijn getoetst. De 
Vogelrichtlijn bevat ook bepalingen voor de instandhouding van vogelsoorten. Deze 
bepalingen voor soortbescherming zijn omgezet in Nederlandse wetgeving: de Flora- 
en faunawet. 
 
In figuur 3.1 zijn de door de Nederlandse overheid aangewezen Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden weergegeven. 
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Figuur 3.1: Vogel- en habitatrichtlijngebieden Figuur 3.1: Vogel- en habitatrichtlijngebieden 
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De in 1992 vastgestelde Habitatrichtlijn is de belangrijkste wetgeving van de 
Europese Unie ter bevordering van de biologische verscheidenheid. Deze richtlijn 
(EG, 1992) houdt de verplichting in om habitats en soorten die voor de Europese 
Unie van belang zijn in stand te houden. 
 
Iedere lidstaat moet op zijn grondgebied de gebieden die voor het behoud van de 
onder de richtlijn vallende habitats en soorten het belangrijkst zijn identificeren en 
vervolgens aanwijzen als Speciale Beschermingszones. Met betrekking tot deze zones 
worden dan juridische of contractuele maatregelen genomen of worden eventueel 
beheersplannen opgesteld. Doel hiervan is deze zones op langere termijn te 
behouden, waarbij menselijke activiteiten geïntegreerd worden vanuit een optiek van 
duurzame ontwikkeling. 
 
Al deze door de lidstaten aangewezen Speciale Beschermingszones vormen samen 
het Europese netwerk van beschermde gebieden: "Natura-2000". Ook alle Speciale 
Beschermingszones van de Vogelrichtlijn behoren tot dit netwerk. De rechtsgevolgen 
die voortvloeien uit de Habitatrichtlijn betreffen naast het aanwijzen van Speciale 
Beschermingszones, ook de verplichting om passende maatregelen te nemen om de 
kwaliteit van de leefgebieden van beschermde soorten niet te laten verslechteren. 
Verder mogen er geen storende factoren in gebieden optreden die negatieve 
gevolgen hebben voor het voortbestaan van de soorten, die door de Habitatrichtlijn 
worden beschermd. Nieuwe plannen of projecten in en in de nabijheid van Speciale 
Beschermingszones worden conform de richtlijn getoetst. De Habitatrichtlijn bevat 
ook bepalingen voor de instandhouding van soorten. Deze bepalingen voor 
soortbescherming zijn omgezet in Nederlandse wetgeving zoals de Flora- en 
faunawet. 
 
Ook voor aanpassing van vergunningen van bestaande activiteiten zal een afweging 
moeten worden gemaakt ten aanzien van de Vogel en habitatrichtlijn. 
 
Getoetst dient te worden of de activiteit, waarvoor vergunning wordt gevraagd, 
geen significante nadelige effecten heeft op het te beschermen gebied (beschermde 
soorten en habitats). Ook dient rekening te worden gehouden met externe werking 
van een activiteit (d.w.z. een activiteit buiten een beschermd gebied, die significant 
effect heeft op een nabijgelegen beschermd gebied). De “speciale 
beschermingszones (SBZ)” zijn reeds bij de EU aangemeld, met daarbij aangegeven 
voor welke soorten en habitats deze gebieden zich kwalificeren. De passende 
beoordeling dient zich met name te richten op deze kwalificerende soorten en 
habitats. Als uit een voortoets voldoende zeker is dat geen significant effect is te 
verwachten is een passende beoordeling niet nodig. 
 
Om een volledige afweging te kunnen maken is ecologische informatie over het 
watersysteem ter plaatse noodzakelijk. Een indicatie van het potentiële risico op het 
optreden van mogelijke effecten ten gevolge van onttrekking is in het navolgende 
beschreven. 
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Inschatting van risico’s van onttrekking voor het ecosysteem 
Van evident belang bij beoordeling van het criterium onttrekking is of de activiteit 
schade kan toebrengen aan de ‘ecologie’ door inzuiging van grote aantallen 
organismen, bijvoorbeeld vislarven of juveniele vissen. In dit verband is de plaats van 
onttrekking en de ecologie ter plaatse van groot belang. Om deze afweging te 
kunnen maken is een beeld van de voorkomende soorten (inclusief populatie) en 
habitats, met name de soorten en habitats waarvoor speciale beschermingszones 
(SBZ’s) zich kwalificeren.  
 
Een passende beoordeling in het kader van de VHR dient uitsluitsel te geven in 
hoeverre een activiteit resulteert in significante effecten op deze soorten en habitats. 
Concreet betekent dit dat bij onttrekking van koelwater per locatie moet worden 
nagegaan of de onttrekking plaatsvindt op een plaats met een hoge dichtheid aan 
vislarven en juveniele vis en of dit leidt tot significante effecten op populatieniveau. 
Indien er geen gegevens beschikbaar zijn op grond waarvan kan worden vastgesteld 
of dit al of niet het geval is bestaat de noodzaak om dergelijke informatie te 
verzamelen. In eerste instantie heeft de beheerder heeft in deze een 
verantwoordelijkheid. 
 
Bij koelwaterdebieten, die relatief hoog zijn ten opzichte van de afvoer van het 
waterlichaam, kan hierdoor retourstroming optreden, waardoor recirculatie van 
koelwater optreedt. Bij retourstroming kan de onttrekking hoger lijken dan de 
werkelijk optredende onttrekking. Dit komt omdat bij retourstromingen het geloosde 
koelwater weer deels wordt ingetrokken. Bij de beoordeling van de parameter 
onttrekking moet daarmee rekening worden gehouden.  
 
Ook bij meren moet rekening worden gehouden met het mogelijk optreden van 
recirculatie stromen, waardoor circulatie van opgewarmd koelwater kan 
plaatsvinden. Dit betekent dat het daadwerkelijke risico op inzuiging afneemt. Om in 
specifieke gevallen een meer precieze bepaling van de onttrekking te kunnen 
realiseren zou gebruik gemaakt kunnen worden van 3D modelleringen. 
 
In bijlage 3 wordt nader ingegaan op de rekenregels (eenvoudige benadering) voor 
de bepaling de risico op inzuiging, uitgaande van en uniforme verdeling van 
vislarven over de waterkolom. Hierbij is géén rekening gehouden met het optreden 
van recirculatie. 
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3.8 Extreme situaties 

Een extreme situatie, bijvoorbeeld een hoge temperatuur van het oppervlaktewater, 
kan voor bedrijven gelegen aan (semi) stagnante wateren middels de mengzonetoets 
leiden tot limiteringen in de warmtevracht. Voor bedrijven gelegen aan wateren met 
een relatief grote afvoer zal in dit in het algemeen niet of in mindere mate het geval 
zijn. Voor bedrijven gelegen aan wateren met een geringe afvoer kan ook het 
criterium opwarming leiden tot limitering van de warmtevracht. 
 
In de LBOW-nota is aangegeven dat onder extreme situaties (Toppervlaktewater > 25 °C) 
de temperatuur op de rand van de mengzone in de maanden juli en augustus één 
keer per jaar gedurende een periode van maximaal één week mag worden 
overschreden mits deze niet hoger is dan 32 °C. Tevens is in de nota beschreven dat 
het één op één uitvoeren van bovenstaande aanbeveling in de praktijk kan leiden tot 
een schoksgewijze toename van de warmtelast voor het ontvangende 
oppervlaktewater bij overschrijding van een oppervlaktewatertemperatuur van 25 °C 
en mogelijke uitvoeringsproblemen. In een dergelijk geval zou ook kunnen worden 
gekozen voor een geleidelijke toename en afname van de temperatuur op de rand 
van de mengzone voor een langere periode (maximaal 4 weken).  
 
Deze wijze van aanpak heeft als voordeel dat acclimatisatie beter kan worden 
gewaarborgd. Echter gerealiseerd moet worden dat het opnemen van een dergelijke 
constructie in de vergunning een complexe zaak is, ook vanuit oogpunt van 
handhaving. Indien wordt gekozen voor een dergelijke constructie moet de wijze van 
invulling worden geregeld in de vergunning, hetgeen een verantwoordelijkheid is 
van de beheerder. Indien wordt gekozen voor een langere ‘overschrijdingsperiode’ 
mag dit niet leiden tot toename van de te lozen warmtevracht ten opzichte van een 
‘overschrijdingsperiode’ van één week.  
 
In dit verband rijst de vraag wanneer er sprake is van een extreme situatie. In de 
navolgende tabel is voor meetpunten Lobith, Eijsden en Nieuwegein voor 
temperaturen variërend van 23-26 °C, de frequentie van voorkomen weergegeven 
voor de periode 1990-2003 en het jaar 2003. 
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Tabel 3.5: Frequentie van voorkomen van temperaturen tussen 23-26 °C voor de 
meetpunten Lobith, Eijsden en Nieuwegein 

 

Temperatuur [°C] Lobith 

Percentiel (d/j) 

Eijsden 

Percentiel (d/j) 

Nieuwegein 1) 

Percentiel (d/j) 

periode 

23 17,5  63,8 

6,9  25,2 

19,2  70,0 

8,4  30,7 

4,1  15,0 

2,4   8,8  

2003 

1990-20031) 

24 11,5  42,2 

3,5  12,8 

8,5  31,0 

4,3  15,7 

2,5   9,1 

1,2   4,4 

2003 

1990-20031) 

25 5,2  19,0 

1,2  4,4 

3,8  13,9 

1,6   5,8 

0,3   1,1 

0,1  0,4 

2003 

1990-20031) 

26 2,5  9,1 

0,5  1,8 

1,9   6,9 

0,4  1,5 

0   0 

0   0 

2003 

1990-20031) 
1) Voor het meetpunt Nieuwegein zijn alleen meetwaarden beschikbaar vanaf 1996 
 
Tabel 3.5 laat zien dat situaties met een oppervlaktewatertemperatuur van meer dan 
25 °C, over meerdere jaren gemeten, ook inderdaad extreem zijn, met een 
gemiddelde kans van voorkomen van 4-6 dagen op jaarbasis. Alleen in een zeer 
extreem jaar, bijvoorbeeld 2003, komen situaties met een oppervlaktewater-
temperatuur van 25 °C of meer veel vaker voor (14-19 dagen op jaarbasis).  
 
Uit het voorgaande blijkt dat onder gemiddelde omstandigheden een 
overschrijdingsperiode doorgaans nooit langer duurt dan 6 dagen per jaar. Alleen 
onder extreme omstandigheden zou een overschrijdingsperiode, uitgaande van de 
randvoorwaarde dat Toppervlaktewater > 25 °C moet zijn, tot maximaal 3 weken kunnen 
duren. In de CIW-nota is de overschrijdingsperiode, bij geleidelijke aanpassing van 
de temperatuur op de rand van de mengzone, gelimiteerd tot maximaal 4 weken. 
Dit roept meteen de vraag of verlenging van de ‘overschrijdingsperiode’ met een 
geleidelijke overgang van de temperatuur op de rand van de mengzone van 30 °C 
tot maximaal 32 °C tot méér dan 1 week nodig is.  
 
Om zicht te krijgen op de consequenties, indien toch voor een dergelijke constructie 
wordt gekozen, is een voorbeeld nader uitgewerkt (zie figuur 3.2). Indien wordt 
gekozen voor een overschrijdingsperiode van 2 weken betekent dit dat de 
gemiddelde toelaatbare temperatuur op de rand van de mengzone moet worden 
vergeleken met de situatie waarbij wordt uitgegaan van een overschrijdingsweek van 
1 week. In het laatste geval bedraagt de gemiddelde temperatuur op de rand van de 
mengzone gedurende 2 weken: (1*30+1*32)/2 = 31 °C. Bij een geleidelijke lineaire 
stijging van de temperatuur op de rand van de mengzone moet hieraan ook worden 
voldaan, hetgeen leidt tot een Tmax-rand mengzone van 32 °C tijdens de 
‘overschrijdingsperiode’. Een ‘overschrijdingsperiode’ van 4 weken leidt tot een 
gemiddelde temperatuur op de rand van de mengzone van (3*30+32)/4= 30,5 °C 
en een Tmax-rand–mengzone van 31 °C. 
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Figuur 3.2: Toelaatbare temperatuur op rand van mengzone gedurende 
overschrijdingsperiode 
 
 
Het feit dat een ‘overschrijdingperiode’ moet zijn gekoppeld aan extreme situaties 
houdt in dat indien de temperatuur in het oppervlaktewater gedurende een 
dergelijke periode daalt beneden 25 °C, de ‘overschrijdingsperiode’ ook direct moet 
worden beëindigd, daar er dan geen sprake meer is van een extreme situatie. 
 
Een keuze voor een langere periode brengt vanuit deze invalshoek voor het bedrijf 
ook risico’s met zich mee. De temperatuur op de rand van de mengzone mag slechts 
geleidelijk oplopen en een langere periode draagt een groter risico in zich om 
vroegtijdig te moeten worden beëindigd vanwege het onderschrijden van een 
temperatuur van 25 °C. Bij een keuze voor een periode van 1 week voor de 
‘overschrijdingsperiode’ mag bij overschrijding van de oppervlaktewatertemperatuur 
van 25 °C per direct worden overgegaan op een temperatuur van 32 °C op de rand 
van de mengzone.  
 
Een keuze voor een langere overschrijdingssituatie zal alleen in bijzonder extreme 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de zomer van 2003, voor een bedrijf de 
mogelijkheid bieden gedurende een langere tijd gebruik te kunnen maken van de 
‘overschrijdingsperiode’ daar er onder dergelijke omstandigheden gedurende een 
langere periode sprake is van extreme omstandigheden. 
 
Indien een bedrijf wenst te kiezen voor een afwijkende overschrijdingsperiode zal de 
waterbeheerder, bij voorkeur in het vooroverleg, moeten aangeven onder welke 
randvoorwaarden dit kan plaatsvinden. Vervolgens kan het bedrijf een definitieve 
keuze in de aanvraag opnemen.  
 
Samengevat kan worden geconcludeerd dat het opnemen van een toelaatbare 
warmtevracht gekoppeld aan een extreme situatie alleen nodig is daar waar extreme 
situaties aanleiding geven tot beperking van de aangevraagde warmtelast. Hierbij 
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kan onder andere gedacht worden aan bedrijven gelegen aan wateren met een 
relatief geringe afvoer. 
 
Indien wordt besloten hiervoor een bepaling in de vergunning op te nemen staan 
hiertoe de volgende opties open: 
1. een overschrijdingsperiode gelimiteerd tot 1 week in juli en augustus waarbij de 

temperatuur op de rand van de mengzone maximaal 32 °C mag bedragen onder 
de voorwaarde dat de temperatuur van het oppervlaktewater 25 °C bedraagt of 
meer; 

2. een langere overschrijdingsperiode, afgestemd en goedgekeurd door de 
waterbeheerder, met een geleidelijke toename en afname van de temperatuur 
op de rand van de mengzone, waarbij de gemiddelde temperatuur op de rand 
van de mengzone niet mag toenemen ten opzichte van dezelfde periode waarbij 
wordt uitgegaan van een overschrijdingsperiode van 1 week.  

 
Indien onder extreme situaties het bedrijf gebruik wil maken van in de vergunning 
vastgelegde condities met betrekking tot ‘extreme situaties’ moet het bedrijf door 
middel van een melding het bevoegd gezag hiervan in kennis stellen. Op deze wijze 
kan handhaving op adequate wijze plaatsvinden. Een dergelijke 
‘overschrijdingsperiode’ is strikt gelimiteerd tot één keer per jaar. 
 
Ook in deze situatie zijn er twee opties om te vergunnen, beoordeling op basis van 
kritische omstandigheden, gekoppeld aan de statistische kans van voorkomen, en 
beoordeling op basis van actuele omstandigheden (temperatuur en afvoer).  
 
1. Beoordeling op basis van kritische omstandigheden: 

In deze situatie kan worden uitgegaan van een combinatie van een kritische 
temperatuur van 25 °C en afvoer met een statistische kans van voorkomen van 
maximaal 2% gekoppeld aan een temperatuur op de rand van de mengzone van 
maximaal 32 °C20. 

 
2. Beoordeling op basis van actuele situatie voor oppervlaktewater: 

Hiertoe moet (indien mogelijk) in de vergunning een matrix worden opgenomen 
van de toelaatbare vracht als functie van inname-temperatuur21, 
lozingstemperatuur, afvoer en temperatuur op de rand van de mengzone 
(maximaal 32 °C). 

 

                                                     
20 Indien de warmtevracht wordt gelimiteerd op basis van kritische omstandigheden houdt veelal in dat actuele 

gegevens (afvoer en temperatuur oppervlaktewater), die nodig zijn voor limitering, niet (on-line) beschikbaar zijn. 

Dit betekent dat ook bij extreme omstandigheden (32 °C mengzone contour) in dat geval ook moet worden 

gebaseerd op kritische omstandigheden. 
21 De temperatuur ter hoogte van het innamepunt (≥ 25 °C) niet beïnvloed door de lozing. 
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4 Vergunningtraject 

4.1 Instrumenten 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vertaling van resultaten die voortvloeien uit 
de beoordeling van koelwaterlozingen naar de vergunningverlening. Aandachtspunt 
hierbij is dat de resultaten van de beoordelingsystematiek deels moeten worden 
opgenomen in Wvo-vergunningen en deels in Wwh-vergunningen. Dit is het gevolg 
van het specialiteitbeginsel. Aan een Wvo-vergunning kunnen immers alleen 
voorschriften worden verbonden in het belang van de bescherming van de kwaliteit 
van het oppervlaktewater. Dit betekent dat resultaten van de beoordeling van de 
criteria mengzone en opwarming in de Wvo-vergunning moeten worden 
meegewogen. Resultaten van de beoordeling van het criterium onttrekking, voor 
zover betrekking hebbende op het toelaatbare onttrekkingsdebiet, dienen een plaats 
te krijgen in de Wwh-vergunning. In de nieuwe Integrale Wet Waterbeheer kunnen 
de verschillende toetsingen aan de criteria opwarming, mengzone en onttrekking 
samen plaatsvinden en worden vertaald naar consequenties. Naast Wwh en Wvo 
moet ook worden getoetst aan de VHR. Uitgangspunt hierbij dat een activiteit géén 
significante effecten mag hebben op de ecologie ter plaatse. 
 
Bij de uitwerking van de in tabel 4.1 genoemde aspecten dient rekening gehouden te 
worden met verschillende situaties. Er kan onderscheid worden gemaakt naar 
technische uitvoeringsvarianten (systeemkeuze), bestaande en nieuwe installaties en 
directe en indirecte lozingen. In de praktijk doen zich dus een veelheid aan mogelijke 
combinaties voor. Bovendien betekent dit dat iedere beoordeling van een 
koelwatersituatie op zichzelf staat. Belangrijk is dat de beoordeling van deze 
aspecten integraal wordt uitgevoerd alvorens de consequenties hiervan in 
vergunningen op te nemen.  
 
Tabel 4.1: Overzicht van waterrelevante aspecten van koelsystemen en 
corresponderende beleidskaders  

Omschrijving Beleidsmatig kader 

Aspect Deelaspect Wvo Wwh 

Systeemkeuze X  Ontwerp v. installatie, 

onderhoud Risicobeheersing X  

Hydraulische beïnvloeding 1)  X Onttrekking en lozing 

van oppervlaktewater Mechanische effecten  X 

Warmtelozing X  Lozing van koelwater 

Toepassing conditioneringsmiddelen X  
 

1) Het onttrekken van oppervlaktewater en het lozen van koelwater kan ook stromingstechnische 

consequenties hebben voor het beschouwde oppervlaktewater. Met name als onttrekking plaatsvindt 

uit een ander watersysteem dan waarop lozing plaatsvindt. 
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Aandachtspunten Wet verontreiniging oppervlaktewater 
Centraal staat de toetsing aan de BREF-koeling. Wanneer wordt voldaan aan BAT en 
eventuele specifieke beleidsmatige aandachtspunten is een lozing, al dan niet onder 
het stellen van voorschriften, vergunbaar. De omvang van een warmtelozing is 
afhankelijk van diverse factoren. In de BREF-koeling (EIPPCB, 2000) staan 
verschillende systemen beschreven welke aan BAT voldoen. De vraag of een systeem 
aan BAT voldoet hangt in hoge mate af van de combinatie systeemkeuze en het 
ontvangende oppervlaktewater. Uiteindelijk resteert een lozing van koelwater veelal 
in een warmtelozing en een lozing aan hulpstoffen en/of bijproducten. Voor de 
beoordeling van warmtelozingen op oppervlaktewater is een specifieke systematiek 
ontwikkeld, de NBW-beoordelingssystematiek voor warmtelozingen (NBW, 2005). 
Binnen deze systematiek worden warmtelozingen, rekening houdend met locale 
omstandigheden, beoordeeld op toelaatbaarheid. De impact op de waterkwaliteit 
van emissies van hulpstoffen en bijproducten moeten worden getoetst met behulp 
van CIW emissie-immissie beoordelingsystematiek voor stoffen (CIW,2000). 
Koelwaterlozingen moeten tevens worden getoetst aan de Vogel en Habitat richtlijn 
(VHR). 
 
Aandachtspunten Wwh-vergunningverlening 
De NBW-beoordelingssystematiek voor warmtelozingen kent naast de criteria 
opwarming en mengzone ook het criterium onttrekking. De criteria mengzone en 
opwarming van de NBW-beoordelinssystematiek aangevuld met de emissie-
immissie-beoordelingssystematiek voor stoffen moeten borgen dat de lozing van 
koelwater geen schade toebrengt aan het aquatische milieu.  
 
Het criterium onttrekking zorgt ervoor dat de onttrekking van oppervlaktewater 
géén significante effecten heeft voor het aquatische milieu. Dit is in lijn met de eisen 
die de VHR aan een activiteit stelt.: “Géén significante effecten ten gevolge van een 
activiteit op de ecologie ter plaatse”. Naast effecten op het aquatische milieu kan 
onttrekking en lozing van koelwater ook effecten hebben op de stromingscondities 
ter plaatse, de zogenaamde ‘hydraulische effecten’. Dit speelt vooral een rol indien 
water wordt onttrokken uit een ander water dan waarop wordt geloosd. 
 
Bij de beoordeling van onttrekkingen en lozingen speelt een aantal aspecten een rol: 
• het hydraulisch effect van de onttrekking op het watersysteem; 
• het effect van de onttrekking op de visstand; 
• het effect van de lozing van koelwater; 
• het effect van de lozing van systeemvreemd water. 
Om bovengenoemde effecten te minimaliseren cq. te beheersen kan worden 
gekozen uit een veelheid aan maatregelen en voorzieningen. Deze maatregelen en 
voorzieningen staan beschreven in de BREF-koeling (EIPPCB, 2000). In bijlage 5 is 
een lijst met aanknopingspunten opgenomen die behulpzaam kan zijn bij de 
beoordeling van het voorzieningenniveau. 
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Tabel 4.2: Criteria voor de meldingsplicht en vergunningplicht voor onttrekkingen 
uit en lozingen op Rijkswateren op grond van de Wet op de 
waterhuishouding  

 Meldingsplicht Vergunningplicht 

Onttrekking 

> 20 m3 /h 

 

tenzij eenmalig ten hoogste 20.000 m3 wordt geloosd èn het debiet 

daarbij minder dan 100 m3 /h bedraagt 

 

> 100 m3 /h 

Lozing 

> 1000 m3 /h 
 

tenzij eenmalig ten hoogste 1.000.000 m3 wordt geloosd èn het 

debiet daarbij minder dan 5.000 m3 /h bedraagt 

> 5.000 m3 /h 

 
Onttrekkingen van oppervlaktewater ten behoeve van koeldoeleinden als ook 
lozingen van koelwater boven de hoeveelheden die staan weergegeven in de rechter 
kolom van tabel 4.2 zijn vergunningplichtig krachtens de Wwh.  
 
Onttrekkingen van oppervlaktewater ten behoeve van koeldoeleinden als ook 
lozingen van koelwater boven de hoeveelheden die staan weergegeven in de 
middelste kolom van tabel 4.2 zijn meldingsplichtig krachtens de Wwh. Strikt 
genomen gaat het altijd om een nieuwe onttrekking of lozing dan wel verlenging 
van de duur van een bestaande onttrekking of lozing. Het bevoegd gezag kan een 
melding krachtens de Wwh enkel accepteren of afwijzen; het is niet mogelijk om 
door middel van aanvullende voorschriften een milieuhygiënische verbetering door 
te voeren. In voorkomende gevallen zal initiatiefnemer een nieuwe melding in 
moeten dienen. Beide beoordelingsresultaten zullen door de beheerder aan de 
initiatiefnemer kenbaar gemaakt moeten worden. Bij voorkeur wordt dit besluit 
schriftelijk vastgelegd. Hiermee wordt de rechtszekerheid van initiatiefnemer 
geborgd. Bovendien dient het besluit gepubliceerd te worden. 
 
4.2 Aanpak vergunningverlening (IPPC-traject) 

Integrale beoordeling 
De invoering van de nieuwe beoordelingssystematiek kan er toe leiden dat 
vergunningen moeten worden gewijzigd of gereviseerd. In het meest ideale geval 
vindt een integrale beoordeling plaats van de lozing. Deze beoordeling is gebaseerd 
op de stand der techniek en de immissiebenadering zoals beschreven in hoofdstuk 2. 
Per 31 oktober 2007 moeten alle vergunningen voor de bedrijven die zijn 
aangewezen als IPPC bedrijven voldoen aan de IPPC-richtijnen. Dit betekent dat alle 
vergunningen moeten voldoen aan richtlijnen die in het kader van IPPC zijn 
opgesteld en vastgelegd in de zogenaamde BREF documenten. Voor 
koelwaterlozingen is met name de BREF-cooling van belang. Indien andere BREF’s 
van belang zijn dienen deze uiteraard ook te worden meegenomen. Deze BREF’s 
geven de stand der techniek weer en er wordt veelal ook aangegeven dat een vorm 
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van een immissietoets onderdeel hiervan uit maakt. Voor koelwaterlozingen geldt 
dus dat de nieuwe beoordelingssystematiek voor warmte hierin een plaats moet 
hebben. Bovendien geldt dat de BREF’s niet alleen van toepassing zijn op de emissie 
(Wvo-vergunning-verlening), maar ook op de onttrekking (Wwh-vergunning). 
Hieruit blijkt wederom het belang van een integrale benadering. 
 
Vergunningtraject 
De genoemde verplichting om vergunningen aangepast te hebben op de IPPC-
richtlijn per 31 oktober 2007 is het meest voor de hand liggend moment om de 
nieuwe systematiek voor warmtelozingen geïmplementeerd te hebben in 
vergunningen. Aanbevolen wordt om tijdig te starten met het vooroverleg om te 
komen tot een IPPC-conforme vergunning.  
 
Omdat er landelijk vele specifieke situaties bestaan is het onmogelijk om in deze 
handreiking een “recept” voor het aanpassen van deze vergunningen te 
presenteren. Het ene uiterste is dat er voldoende gegevens voorhanden zijn en dat 
na beoordeling hiervan de vergunning reeds IPPC-proof is, waarbij alle 
beoordelingen (stand der techniek en imissietoetsen) niet leiden tot benodigde 
aanpassing van de vergunning. Het andere uiterste is dat er veel informatie moet 
worden ingewonnen om de beoordelingen te kunnen doen en/of dat uit de 
beoordelingen blijkt dat de lozing/onttrekking ontoelaatbaar is.  
 
Een mogelijk vergunningentraject staat schematisch weergegeven in figuur 4.1. 
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Figuur 4.1: Aanpak aanpassing vergunningen op basis van de NBW beoordelingssystematiek 
voor warmtelozingen en de BREF Koeling. 
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Afstemming met Wm 
Naast de aspecten met betrekking tot het compartiment water spelen er rond 
koelwater ook andere aspecten waarbij betrokkenheid van het Wm-bevoegd gezag 
van belang is. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan een situatie waarbij de afweging 
ten aanzien van Stand der Techniek leidt tot een andere systeemkeuze waarbij ook 
andere integrale aspecten een rol spelen zoals geluid, energie etc. Om deze reden is 
het van groot belang dat bij de start van de procedure ook het Wm-bevoegd gezag 
in kennis wordt gesteld van de aanpassing van de Wvo-vergunningen voor 
koelwater.  
 
Ook verdient het aanbeveling om na te gaan of er nog Wm-vergunningen met een 
tijdelijk karakter lopen. Ten aanzien van de aanvraag, aangeleverd door het bedrijf, 
zal het bevoegd gezag een valide afweging moeten kunnen maken ten aanzien van 
Stand der Techniek en de consequenties die de activiteit koeling heeft voor het 
aquatische milieu. Om een dergelijke aanvraag te kunnen indienen moet het 
bevoegd gezag informatie met betrekking tot het watersysteem aanleveren. De lozer 
zal informatie met betrekking tot de onttrekkingen en emissies ten gevolge van de 
activiteit koeling, inclusief de consequenties voor het aquatische milieu, moeten 
verschaffen, conform het Uitvoeringsbesluit Verontreiniging Rijkswateren (UVR) van 
de Wvo. 
 
4.3 Aanvraag 

Het bedrijf heeft gegevens nodig van de waterbeheerder om zijn beoordeling te 
kunnen doen met betrekking tot de beoordeling van warmtelozingen en de lozing 
van hulpstoffen en/of bijproducten via koelwater. Op deze gegevens is in het 
voorgaande ook al ingegaan. De gegevens die moeten worden aangeleverd door 
respectievelijk de waterbeheerder en de aanvrager zijn in het navolgende 
samengevat. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:  
 
Gegevens waterlichaam (beheerder): 
 
Ecologische gegevens van het waterlichaam: 
 Functietoekenning aan het waterlichaam; 
 bijbehorende criteria voor temperatuur (T-max, toelaatbare opwarming, ER-

niveau); 
 Komen vislarven en/of juveniele vis in grote getale voor ter plaatse van de 

onttrekkingspunt? Zo ja, indien mogelijk een schatting van de populatie. 
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Indien vergunning wordt gebaseerd op kritische omstandigheden: 
 Afvoergegevens (combinatie van kritische afvoer en temperatuur die 2% van de 

tijd voorkomt); 
 Kritische afvoer die maximaal 2% van de tijd voorkomt temperatuur ter hoogte 

van innamepunt22, uitgaande van kritische omstandigheden 
 opwarming ter hoogte van innamepunt21 ten opzichte van het referentiepunt 

(op basis van beschikbare meetreeksen en/of berekende modelresultaten).  
 
Indien vergunning wordt gebaseerd op actuele gegevens: 
 Bandbreedte van afvoergegevens die kunnen voorkomen + kans van 

voorkomen; 
 Bandbreedte van temperaturen die kunnen voorkomen + kans van voorkomen;  
 Berekende opwarming ter hoogte van innamepunt ten opzichte van grens 

beheersgebied uitgaande van range van afvoergegevens en range van 
achtergrondtemperaturen (op basis van beschikbare meetreeksen en/of 
berekende modelresultaten). 

 
Gegevens voor beoordeling onttrekking: 
Indien ter plaatse van de onttrekking vislarven en/of juveniele vis in grote getale 
voorkomen: 
 Gemiddelde afvoer gedurende de het biologische voorjaar, de periode 1 maart 

tot 1 juni, voor zoete wateren;  
 Gemiddelde afvoer gedurende de het biologische voorjaar, de periode 1 maart 

tot 1 juni en het biologische najaar, de periode 1 september tot 1 december, 
voor zoute wateren. 

 
Definitie waterlichaam: 
 Bepaling van de ligging van het referentiepunt ten opzichte waarvan de lokale 

opwarming ten gevolge van lozingen bovenstrooms kan worden bepaald. 
 
Geometrie waterlichaam: 
 Bathymetrie (bodemligging) van waterlichaam ter hoogte van de lozing 
 Breedte en diepte van het waterlichaam. 
 Natte dwarsdoorsnede ter hoogte van lozingspunt (gekoppeld aan 

waterhoogte). 

                                                     
22 Voor zover niet beïnvloed door de lozing. Indien meetgegevens niet voorhanden zijn kan ook gebruik worden 

gemaakt van door het bedrijf gemeten inname-temperaturen 
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Gegevens lozer (bedrijf): 
In de aanvraag moet het bedrijf de volgende gegevens aan de waterbeheerder 
overleggen: 
 
Plaats en geometrie lozingspunt: 
 Geometrie lozingspunt, diameter pijp, plaats van lozing in waterlichaam (x, y en 

z-coördinaten). 
 
Gegevens onttrekking: 
 Maximale debiet [m3 /s] gedurende het biologische voorjaar voor zoete wateren 

en het maximale debiet voor het biologische voor- en najaar voor zoute 
wateren. 

 
Lozingsgegevens: 
 Debiet lozing [m3/s] door het jaar heen; 
 Maximale warmtevracht [MW]. 
 Maximale lozingtemperatuur. 
 Emissies van hulpstoffen en gevormde bijproducten (concentratie + vracht). 

 
Het bedrijf moet in de aanvraag de impact van de lozing via de emissie-immissie 
toets voor stoffen (hulpstoffen + bijproducten) en beoordelingssystematiek voor 
warmtelozingen uitwerken. Voor de warmtelozingen kan dit middels de eenvoudige 
formules (worst-case benadering) of een meer complexe modellering, bijvoorbeeld 
2-D of 3-D modellering. Het bedrijf moet de resultaten van deze beoordeling als 
onderdeel van de aanvraag indienen. Hiervoor zijn bovengenoemde 
invoerparameters als invoer nodig. 
 
4.4 Integrale afweging 

Indien het traject van toetsing aan Stand der Techniek, inclusief de beoordeling van 
de effecten voor het aquatische milieu, leidt tot aanvullende maatregelen dient ten 
aanzien hiervan ook een integrale afweging plaats te vinden. Hierbij moeten de 
consequenties voor andere milieucompartimenten worden meegewogen.  
Daarnaast moet ook worden afgewogen in hoeverre een inspanning (kosten ten 
gevolge van maatregelen) in ‘redelijkheid is te verlangen’, zowel in technische als 
economische zin, gerelateerd aan de impact die de activiteit koeling heeft op het 
aquatische milieu.  
 
Naast ecologische functietoekenningen gerelateerd aan waterkwaliteitsdoelstellingen 
kunnen aan een watersysteem ook functionele doelstellingen, gekoppeld aan de 
gebruiksfunctie, worden toegekend zoals bijvoorbeeld “Koelwater voor 
energiecentrales en Waterkracht” of hoofdvaarweg23. Deze laatste functies staan los 
                                                     
23 Rizanota 96.027 “warmte-emissies in Wvo-vergunningen: een handreiking voor vergunningverleners”(1996) 

en het Beheersplan Rijkswateren ’92-‘96 
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van de specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen die gelden voor een watersysteem. In 
de NBW-beoordelingssystematiek wordt niet in generieke zin een uitspraak gedaan 
over de ecologische status van watersystemen zoals kanalen en havens, die als 
kunstmatig en sterk veranderde wateren kunnen worden aangemerkt. Dit is specifiek 
een verantwoordelijkheid van de waterkwaliteitsbeheerder. In de praktijk zal een 
beheerder rekening moeten houden met zowel de gebruiksfunctie als de 
waterkwaliteitsaspecten.  
  
4.5 Omgaan met knelpunten 

Op basis van specifieke informatie met betrekking tot het waterlichaam mag de 
beheerder gemotiveerd afwijken van de geformuleerde criteria in de nieuwe 
beoordelingssystematiek (zie tabel 2.1) en dit vertalen in de op te nemen eisen in de 
vergunning. 
 
Indien de invoering van nieuw beleid voor bestaande situaties leidt tot knelpunt-
situaties bestaat de mogelijkheid om (onder voorwaarden) een overgangsperiode 
vast te stellen. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien om te voldoen aan 
(nieuw) beleid procesonderdelen moeten worden vervangen met een relatief lange 
afschrijvingstermijn. Indien hiertoe wordt besloten moet dit worden gemotiveerd in 
de considerans van de vergunning evenals de termijn die wordt gehanteerd. Ook de 
termijn moet worden vastgelegd in voorschriften. In een dergelijke periode kunnen 
eisen in een vergunning worden opgenomen die afwijken van het nieuwe beleid. 
Indien voor een dergelijke constructie wordt gekozen moet dit goed worden 
gemotiveerd. Na afloop van een dergelijke periode moet wel worden voldaan aan 
het nieuwe beleid. Hiermee kan in vergunningen rekening worden gehouden. 
 
Voor wateren met een zeer beperkte afvoer, bijvoorbeeld kanalen waarvoor nu de 
ABK-kanalenrichtlijn van toepassing is, resulteert toepassing van de nieuwe 
beoordelingssystematiek op basis van de parameter opwarming in een beperking van 
de toelaatbare warmtevracht bij geringe doorstroming. Voor bestaande situaties kan 
bij knelpunten in een dergelijke situatie een realistische overgangsperiode worden 
vastgesteld waarbij voor de parameter opwarming aansluiting kan worden gezocht 
bij de thans geldende criteria in de ABK-richtlijnen, mits de tot nu toe opgedane 
ervaringen met betrekking tot de waterkwaliteit dit rechtvaardigen. Tevens kan 
gedurende een overgangssituatie onderzoek worden uitgevoerd naar de effecten 
van de activiteit op het aquatische milieu en mogelijke maatregelen om deze 
effecten te verminderen. 
 
Onder extreme situaties, bijvoorbeeld een combinatie van lage afvoer en hoge 
temperatuur van oppervlaktewater, kan een bedrijf de beheerder verzoeken om 
maatregelen te nemen is sfeer van waterkwantiteitsbeheer met het doel een grotere 
afvoer te realiseren. De landelijke Verdringingsreeks bepaalt hoe het beschikbare 
rijkswater wordt verdeeld in tijden van watertekort. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt in categorieën als veiligheid en onomkeerbare schade (1), 
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nutsvoorzieningen (2) en overige categorieën (3 en 4). Voor categorieën 1 en 2 
wordt een prioriteitsvolgorde gehanteerd en voor de overige categorieën is 
minimalisatie van economische schade leidend. Een exacte uitwerking is gegeven in 
bijlage 5. De reeks is van toepassing voor alle gebieden waar rijkswater kan worden 
aangevoerd. Er zijn daarnaast een groot aantal gebieden waar geen rijkswater kan 
komen. Hier gelden regionale reeksen, die in het algemeen wel gebaseerd zullen zijn 
op de landelijke reeks. Indien een (regionale) beheerder denkt wateraanvoer nodig te 
hebben voor bepaalde functies, bijvoorbeeld wateraanvoer voor nutsvoorzieningen, 
is het verstandig deze functies op te nemen in de regionale Verdringingsreeks. 
Overigens geldt dat de hoge prioriteit voor nutsvoorzieningen gekoppeld is aan de 
leveringszekerheid (maatschappelijk belang) en niet de eventuele commerciële 
belangen. Er kan in vergunningen weliswaar worden verwezen naar de (regionale) 
Verdringingsreeks, maar garanties met betrekking tot afvoer kunnen op voorhand 
niet worden afgegeven.  
 
De nieuwe NBW-beoordelingssystematiek legt dit niet vast en laat de afweging over 
aan het bevoegd gezag onder regie van de Landelijke Commissie Waterverdeling 
(LCW), die gedurende extreme omstandigheden de minister van V&W adviseert met 
betrekking tot de te nemen maatregelen binnen het kwantiteitsbeheer 
(waterverdeling). 
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Bijlage 1: Beoordelingssystematiek in stappen  

In deze bijlage zijn de verschillende stappen die moeten worden doorlopen bij de 
beoordeling op basis van de NBW-beoordelingssystematiek voor warmtelozingen 
nog eens in een stroomschema weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt naar 
een tweetal situaties: 

 De situatie waarbij wordt uitgegaan van invoergegevens van het 
waterlichaam gebaseerd op kritische condities (hoge 
temperatuur en lage afvoer) met een statische kans van 
voorkomen van maximaal 2% van de tijd. 

A

 afstemming van warmtevracht op actuele condities voor afvoer 
en temperatuur 

B

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Toezichteenheid Waterbeheer 

 

 



 Datum 

1 september 2005 
Paginanummer 

52 
 Rapport 

Koelwater 
 

Data m.b.t. afvoer (lokaal) en temperatuur 
(lokaal en op grens beheersgebied) o.b.v. 
jaarreeksen 

Watersysteem:  

Warmte- 
Vracht (MW) 

Max. Lozings-
debiet (m3/s)

Maatgevende omstandigheden voor 
afvoer en achtergrondtemperatuur 

(lokaal en op referentiepunt) 

A

Invoer aanvraag 

Lozingssituatie
. . . . . . . . . . . .  

Figuur B 1.1 

Beoordeling uitgaande 

van kritische 

maatgevende 

omstandigheden 
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data m.b.t. afvoer en 
temperatuur 

Onttrekking: 
Is er sprake van sigificante effecten (op 

populatieniveau) voor het watersysteem ? 
(VHR-toets) 

Reduceer 
lozingsdebiet

Ja 

nee 

Mengzonetoets :
Natte dwarsdoorsnede < 25% ? 
(T> 30 °C)

lozingsdebiet (m3/s)

Reduceer 
warmtevracht

nee 

Warmtevracht (MW) + Tmax-lozing 

Ja 

Toets opwarming 1): 
 

Is de maximale opwarming  meer dan 3 °C 2) en is de temperatuur in 
het ontvangende water (na volledige menging) > 28 °C ? 

Reduceer 
warmtevracht

Ja 

Is er sprake van lozingen 
bovenstrooms in het beheersgebied

nee

Bepaal opwarming t.g.v. 
bovenstroomse lozingen

ja 

Toetsing 

Warmtevracht (MW) 

A

afvoer

debiet

A

T-loz bij maatgevende 
omstandigheden 

Paaigebied 3) ?

Ecologische info 
m.b.t. watersysteem

Ja 

nee 
 

1) de opwarming, na volledige menging, ten opzichte van het referentiepunt op de rand van het watersysteem en lokaal ten 
opzichte van de niet door de lozing beïnvloedde temperatuur ter hoogte van het innamepunt. 

2) respectievelijk 3 °C voor water voor karperachtigen, 2 °C voor schelpdierwater  en 1,5 °C voor water voor zalmachtigen 
3) een locatie waar vislarven en juveniele vissen in het biologische voorjaar in grote getale voorkomen 

nee 
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Data m.b.t. afvoer (lokaal) en temperatuur 
(lokaal en op grens beheersgebied) o.b.v. 
jaarreeksen 

Watersysteem:  

Warmte- Max. Lozings-

B

Invoer aanvraag 

Lozingssituatie

Range van temperaturen 
. . . . . . . . . . . .   

Figuur B 1.2 

Beoordeling uitgaande 

van actuele afvoer en 

temperatuur  
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data m.b.t. afvoer en 
temperatuur

Onttrekking: 
Is er sprake van sigificante effecten (op 

populatieniveau) voor het watersysteem ? 
(VHR-toets) 

Reduceer 
lozingsdebiet

Ja 

nee 

Mengzonetoets :
Natte dwarsdoorsnede < 25% ? 
(T> 30 °C)

lozingsdebiet (m3/s)

Reduceer 
warmtevracht

nee 

Warmtevracht (MW) + Tmax-lozing 

Ja 

Toets opwarming 1):
 

Is de maximale opwarming  meer dan 3 °C 2) en is de temperatuur in 
het ontvangende water (na volledige menging) > 28 °C ? 

Reduceer 
warmtevracht

Ja 

Vracht (MW) debiet (m3/s)

Is er sprake van lozingen 
bovenstrooms in het beheersgebied

nee

Bepaal opwarming t.g.v. 
bovenstroomse lozingen

ja 

Toetsing 

Matrix van toelaatbare warmtevrachten als functie van 
afvoer en achtergrondtemperatuur

B

afvoer

debiet

B 

Range van 
lozingstemperaturen 

Paaigebied 3) ?

Ecologische info 
m.b.t. watersysteem

Ja 

nee 
 

1) de opwarming, na volledige menging, ten opzichte van het referentiepunt op de rand van het watersysteem en lokaal ten 
opzichte van de niet door de lozing beïnvloedde temperatuur ter hoogte van het innamepunt. 

2) respectievelijk 3 °C voor water voor karperachtigen, 2 °C voor schelpdierwater  en 1,5 °C voor water voor zalmachtigen 
3) een locatie waar vislarven en juveniele vissen in het biologische voorjaar in grote getale voorkomen 

nee 

en afvoeren
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Bijlage 2: Beoordeling, vastlegging vergunningeisen en handhaving  
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Toelichting bij de figuur 
 
Kolommen: 
Figuur 3.1 is opgedeeld in 3 kolommen, te weten beoordeling, vertaling van het resultaat naar vergunningen en handhaving.   
 
Rijen: 
Voor de beoordeling wordt onderscheid gemaakt in: 

1 de eenvoudige beoordeling (1)  
Bij de beoordeling, gebaseerd op de formules uit de NBW-beoordelingssystematiek, van een warmtelozing wordt in eerste  
instantie gekeken of de lozing voldoet aan de criteria onder kritische (lokale) omstandigheden voor afvoer en temperatuur 
als invoer. Indien de lozing aan de criteria voldoet kan de aangevraagde vracht worden vastgelegd in de vergunning. 

2 de gedetailleerde beoordeling (2): 
Indien de lozing niet voldoet onder kritische omstandigheden kan worden gekeken of koppeling van de warmtevracht aan 
de actuele situatie van het oppervlaktewater ter plaatse (afvoer en temperatuur) meer ruimte voor de lozer biedt. Voor- 
waarde is wel dat deze gegevens ook daadwerkelijk beschikbaar moeten zijn. Voor de afvoer kan het in dit geval gaan om   
gemeten of berekende gegevens en voor temperatuur (veelal) om gemeten gegevens.  

3 de complexe 3D modellering (3). 
Beoordeling van de lozing o.b.v. de eenvoudige beoordeling resulteert in een conservatieve inschatting voor de toelaatbare  
warmtevracht. Indien op deze wijze niet kan worden voldaan aan de criteria kan ook worden gekeken in hoeverre een  
complexe modellering, bijvoorbeeld 3D-modellering, kan worden ingezet om op basis van voorspelde data m.b.t. meteo,  
afvoer en temperatuur van het oppervlaktewater een voorspelling te doen van de effecten van de warmtelozing. 
Een en ander zou kunnen worden geregeld in een onderzoeksverplichting in een (tijdelijke) vergunning waarbij het bedrijf  
moet aantonen dat dergelijke voorspellingen ook betrouwbaar zijn. Na beoordeling en goedkeuring van de waterbeheerder 
kan deze wijze modellering ook daadwerkelijk in de vergunning worden opgenomen en in de praktijk worden  
gehanteerd voor handhaving. Tijdens een onderzoeksperiode zullen ook eisen met betrekking tot de toelaatbare warmtelast 
moeten worden opgenomen. Hiertoe staan de volgende wegen open: 
 
- vastleggen van warmtelast gebaseerd op kritische omstandigheden (zie legenda 5a, 5b); 
- het (tijdelijk) toewijzen van toelaatbare vrachten o.b.v. gedetailleerde benadering (eenvoudige formules) (zie legenda 2a) ; 
- het interpoleren van resultaten gebaseerd op een complexe modellering, bijv. 3-D modellering (zie legenda 4a). 

 
Voor optie 2 of 3 moet worden gekeken of het opstellen van een matrix van toelaatbare warmtevrachten als functie van de 
afvoer en temperatuur van het oppervlaktewater mogelijk is. Bij de eenvoudige beoordeling is dit géén probleem, maar bij  
complexe modellering, bijvoorbeeld 3D-modellering, kan dit vanwege omvang en complexiteit van de berekeningen een  
probleem vormen. 

 
Het schema kan bij het vooroverleg tussen bedrijf en aanvrager als leidraad worden gehanteerd. 
 
 

Info m.b.t. lozing
(zie § 4.3.2)

Info m.b.t. watersysteem: T-referentie,
Kritische afvoer en  T-achtergrond (Ta)

(zie § 3.5, 3.6 en 4.3.1)

Paanvraag > Ptoelaatbaar ?
Leg P-aanvraag
vast in vergunning

Handhaving :
Meting: 
Qkw en T-in, T-uit

nee

ja

Zijn actuele gegevens van T-achtergrond en afvoer 
online beschikbaar?  1) 

           (optioneel)
Bepaling van toelaat-
bare warmtevracht  
o.b.v. 3D-modellering 
met kritische afvoer en 
temperatuur
        (zie § 3 2)

                                   (optioneel) 3)                       
Bepaling van toelaatbare warmtevracht o.b.v.  3D-
modellering uitgaande van een limitatief aantal 
verschillende situaties voor het water-systeem 
(afvoer en Ta), waaronder ook een kritische 
extreme  situatie (bijv. 2003)  (zie § 3.4).

Is opstellen van matrix v. 
toelaatbare warmte-vracht als fie. 
van afvoer en Ta mogelijk?

Handhaving:
- controle meteo- 
  data, afvoer en Ta
- checken modelrun
- controle achteraf 
  d.m.v. meting Qkw,
  T-in en T-uit

nee
Leg P-toelaatbaar
vast in vergunning
(matrix)

3D-
modellering:

Is o.b.v. berekende afvoer o.b.v. 
meetpunten elders en T-inname 
een betrouwbaar beeld te 
verkrijgen van de actuele 
situatie?

nee

ja

Paanvraag > Ptoelaatbaar ? 2)

Handhaving:
 -  Meting: Qkw, T-in, 
    T-uit 
-  uitlezen actuele afvoer
    en Tachtergrond (Ta)

ja

Paanvraag > Ptoelaatbaar ?

nee

ja

Leg P-toelaatbaar vast 
in tijdelijke vergunning 

Leg P-aanvraag 
vast in vergunning

nee

Gedetailleerde
beoordeling:

Eenvoudige 
beoordeling: Eenvoudige beoordeling (zie bijlage 3 en § 3.2)

Bepaal toelaatbare warmtevracht als 
functie van Ta en afvoer o.b.v. 
eenvoudige beoordeling (matrix)
                    (zie § 3.4)

Beoordeling Resultaat 
in vergunning

Handhaving 

1

2

3

ja

a

b

5

4 4

4

4

a

b

5

Legenda 
P = warmtevracht [MW]; Ta=achtergrondtemperatuur, de lokale innametemperatuur niet beïnvloed door de lozing; 
Qkw=koelwaterdebiet (m3/s); Tin= inname temperatuur; Tuit= lozingstemperatuur koelwater; Tref=temperatuur op bovenstrooms 
gelegen referentiepunt 
 
1) het gaat hier om gegevens voor T-achtergrond en afvoer die een betrouwbaar beeld geven voor de situatie ter plaatse. Soms kan 
    ook  gebruik worden gemaakt van innametemperaturen. Een en ander moet worden afgestemd met  waterbeheerder. 

2) Voor kritisch situaties geldt op basis van de eenvoudige beoordeling dat Paanvraag > Ptoelaatbaar . In een dergelijke situatie kan het  
   raadzaam zijn om aanvullend een complexe modellering, bijvoobeeld 3D-modellering, uit te  voeren. In principe staan 2 opties  
    open: het vastleggen van Ptoelaatbaar in  vergunningen in een matrix (2a) of het uitvoeren van een complexe modellering (2b).  

3) het opstellen van een complete matrix van alle limiterende afvoer- en temperatuursituaties o.b.v. 3D modellering is niet mogelijk      
    (kost teveel rekentijd). Wel zijn ontwikkelingen gaande  om o.b.v. voorspelde afvoer en temperatuur en meteo-informatie  ter   
    plaatse een voorspelling te kunnen m.b.v. een 3D model. Mogelijk dat een traject in de vorm van een onderzoeksverplichting in de  
    vergunning, waarbij voldoende ruimte wordt ingebouwd voor verificatie en calibratie, op termijn soelaas kan bieden. In het  
    onderzoek zal het bedrijf de betrouwbaarheid van dergelijke voorspellingen moeten onderbouwen. 
    Handhaving bestaat dan uit het kunnen inzien van resultaten van een model-run, gebaseerd op voorspellingen m.b.t. meteo en  
    data voor Ta en afvoer voor de volgende dag, die vervolgens de volgende dag kunnen worden gecontroleerd door  meting op de  
    pijp en in de beginfase aangevuld met (incidentele) metingen in het oppervlaktewater. 

4a) warmtevracht, P-toelaatbaar als functie van afvoer en Ta, wordt vastgelegd in tijdelijke vergunning met onderzoeksverplichting 
     naar aanvullende maatregelen ter beperking van de warmtevracht en onderzoek naar mogelijkheden van voorspelling van   
     warmtevracht o.b.v. 3D-modellering a.d.h.v. actuele meteo en voorspelde watersysteemgegevens (zie 3) 

5a) warmtevracht, P-toelaatbaar, wordt vastgelegd in tijdelijke vergunning met onderzoeksverplichting naar aanvullende maatregelen 
ter beperking van de warmtevracht. Alleen als dit leidt tot niet naleefbare eisen kan worden overwogen tijdelijk een hogere 
warmtelast in de vergunning op te nemen. 

4b) en 5b) Indien Paanvraag ≤ Ptoelaatbaar , (ook) voor kritische omstandigheden, kan Paanvraag  als maximumtoelaatbare vracht 
     in de vergunning worden opgenomen 

Sommige verbindingslijnen zijn voorzien van een nummering. Daar waar nummers zijn omcirkeld met een stippellijn is er sprake van  
meerdere opties voor handhaving. 
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Bijlage 3: Rekenregels 

In deze bijlage wordt ingegaan op de eenvoudige rekenregels. Hierin zijn vanwege 
de eenvoud niet alle zaken van invloed op de verspreiding van warmte in 
oppervlaktewater meegenomen. Een dergelijke benadering kan resulteren in een 
overschatting van de effecten voor het aquatische milieu. Als een lozing voldoet op 
basis van deze eenvoudige benadering is een meer complexe berekening niet nodig. 
 
Mengzone: 
De formule voor de bepaling van de mengzone (T> 30 °C) met behulp van 
eenvoudige benadering is hieronder weergegeven: 
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Mengzone (T>30 °C)= Qloz/Qafv*(1+(Tloz-ER)/(ER-Tinname));  
 
Qloz  = lozingsdebiet [m3 /s]; 

Qafv  = de afvoer van de waterloop [m3 /s]; 

Tloz  = lozingstemperatuur 

Tinname  = temperatuur van het ingenomen water 

ER  = het Ernstig Risiconiveau voor temperatuur voor water met de  

  functietoekenning water voor karperachtigen ter grootte van 30 °C. 
n bovenstaande formules is o.a. géén rekening gehouden met het optreden van 
ecirculatie en is uitgegaan van volledige menging in de pluim en is géén rekening 
ehouden met afkoeling naar de lucht.. 

nttrekking: 
ndien wordt aangenomen dat vislarven en/of juveniele vis uniform is verdeeld over 
e waterkolom geeft het aandeel van het oppervlakte-water dat gebruikt voor 
oelwater een ruwe indicatie van de kans op inzuiging. Hierbij kan onderscheid 
orden gemaakt tussen stromende wateren, kanalen en meren. De kans op 

nzuiging wordt gegeven door de wateronttrekkingsverhouding Wov. De formules 
oor Wov voor resp. stromende wateren (rivieren), (semi) stagnante wateren 
kanalen) en meren worden in het navolgende intermezzo beschreven.  

 
ierbij is géén rekening gehouden met het optreden van recirculatie. 

taat 
er 

 



 Datum 

1 september 2005 
Paginanummer 

58 
 Rapport 

Koelwater 
 

Wovstromende wateren    =  Q-koelwater [m3 /s]/ Q-afvoer [m3 /s]                       

Wov(semi)stagnante wateren   = .           90 * 3600 * 24 * Q-koelwater [m3 /s]      .
                    (90 * 3600 * 24 * Q-afvoer[m3 /s] + Volume van watersysteem [m3 ])     

 
Wov(meren)          = opp (v > 0,015)/opp-watersysteem;  r= Qkoelwater/(diepte*π*0,015)  

 
 

Wov(meren)          = π/2*(Qkoelwater/(π*diepte*0,015))2/oppmeer 

 
Voor meren wordt de kans op inzuiging bepaald door de zone van het watersysteem te bepalen 
waar de snelheidsgradiënt ten gevolge van de koelwateronttrekking groter is dan 0,015 m/s, de 
snelheid waarboven vislarven worden ingezogen in het koelsysteem.  
 
Qkoelwater  = onttrekkingsdebiet [m3 /s] 
Qafvoer    = de afvoer van de waterloop in [m3 /s]  
 

 
Bij n lozers op een waterlichaam wordt de totale wateronttrekkings-verhouding 
(Wov-tot) op watersysteemniveau als volgt bepaald: 
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Wov-tot=1-((1-wov1) * (1-wov2)…(1-wovn)) 
ming: 
arming moet worden gekeken of lokaal ter plaatse van het innamepunt 

 is van opwarming t.o.v. het referentiepunt gelegen bovenstrooms (∆Tinname). 
gens moet worden gekeken wat de totale opwarming is na de lozing (∆Ttot). 

arming wordt gegeven door de volgende relatie:

 ∆Tkoelsysteem + ∆Tinname met 

steem = Qkw/Qafvoer*(Tloz-Tinname)24 en 

e =Tinname-Tref
 25. 

 kunnen bepalen of lozingen gelegen op relatieve korte onderlinge afstand 
beïnvloeden kan het effect van een warmtelozing als functie van de afstand 
 berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met afkoeling aan de lucht 
or de temperatuur afneemt met toenemend afstand tot het lozingspunt.  

ard wordt gerekend met een warmteoverdrachtscoëfficient van 42 W/ m326. 
in specifieke situaties bijvoorbeeld bij zoet/zout stratificatie moet ook voor de 

                                           
treft hier de opwarming ten gevolge van de warmtelozing gemiddeld na volledige menging over het 

fiel van het watersysteem. 

e-Tref = de opwarming t.o.v. het referentiepunt gelegen bovenstrooms. 

me ≤ Tref moet hiervoor een waarde van 0 worden ingevuld. 
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afgifte naar de koude onderlaag worden gecorrigeerd, hetgeen leidt tot een hogere 
overall-warmteoverdrachts-coëfficient. Voor het Noordzeekanaal kan dit leiden 
overall-warmte-overdrachtscoëficienten van 85-95 W/ m228.  

 

Opwarming wordt gegeven door de volgende relatie: 
 

 
Op basis van informatie met betrekking tot omvang en plaats van warmtelozingen 
op het betreffende waterlichaam, de afvoer en dimensies van het waterlichaam kan 
het temperatuurprofiel als functie van de afstand op basis van bovenstaande 
formules worden bepaald. 

∆Tx = P/(Qv*ρ*cp)*exp(-k*B*x/(Qv*ρ*cp)) [°C] 

P = warmtevracht (W); Qv= afvoer watersysteem [m3 /s]; 

ρ = dichtheid water (kg/m3 ); cp = soortelijke warmte [J/kg.°C];  

B = breedte watersysteem (m); x afstand tot het lozingspunt [m] 

k = warmteoverdrachtscoëfficient [W/m2°C] 

                                                                                                                                      
26 Ludikhuize, D en B. Steenkamp, “Beschrijving temperatuurmodellen voor centrale Hemweg en centrale 

Velsen”, Riza (1999) 
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Bijlage 4: Uitwerking voorbeeld 

Situatieschets 
In deze bijlage is een voorbeeld nader uitgewerkt. Hierbij is een oppervlaktewater 
beschreven met drie warmtelozingen. Alle (bestaande) bedrijven hebben een nieuwe 
aanvraag ingediend met betrekking tot lozen van warmte. Het oppervlaktewater 
bestaat uit een hoofdstroom met een sterk wisselende afvoer en een zijwater dat 
daarop uitmondt. De drie warmtelozingen hebben een grootte (ontwerpcapaciteit) 
van 250 MW voor lozing 1 op 10 km van de grens van het waterlichaam, 200 MW 
(lozing 2) op 2 km afstand stroomafwaarts en 125 MW (lozing 3) nog eens 8 km 
verder stroomafwaarts (zie tabel B 4.1).  
 

tabel B 4.1: Gegevens m.b.t. lozingen en het beschouwde oppervlaktewater 
 

De hoofdstroom is een kanaal met een diepte van 8 m en een breedte van 150 m en 
lengte van 50 km. Er is gerekend met overall warmte-overdrachtcoefficient k van 50 
W/ m3. De afvoer van de zijstroom bedraagt gemiddeld ongeveer 40% van de 
afvoer van de hoofdstroom. Aan de hoofdstroom en het zijwater is de functie water 
voor karperachtigen toegekend.  
 
1) omstandigheden die statistisch maximaal 2% van de tijd kunnen voorkomen 
2) beheerder heeft nog géén status (paai- en/of opgroeigebied v. juveniele vis) toegekend. De 

beheerder heeft de huidige ecologische toestand van dit waterlichaam als ‘goed’ aangemerkt. 

Watersyst

eem 

Functie- 

doelstelling 

Paai- en 

opgroeigebied 

voor juveniele vis 

kritische temperatuur (Ta) en 

afvoer op grens watersysteem 

(referentiepunt) 1) 

Gemiddelde 

afvoer [m3/s] in 

biologische 

voorjaar 

Hoofdstro

om 

Water v. 

karperachtigen 

nee Afvoer: 40 m3 /s 

Ta : 25 °C 

95 

zijwater Water v. 

karperachtigen 

Onduidelijk 2) Geen gegevens. 40 

Dimensionering watersysteem 

 breedte diepte Type water 

Hoofdstro

om 

150 8 zoet 

zijwater 50 6 Zoet 

Lozingsgegevens 

Lozing Aangevraagde 

warmtevracht 

[MW] 

Qloz

 

[ m3 /s] 

Lokatie lozing: afstand tot 

referentiepunt  

[km] 

∆T-koelsysteem 

 

[°C] 

1 250 8,83 10 7 

2 200 4,78 12 10 

3 125 4,26 20 7 
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Voor de hoofdstroom zijn er alleen meetgegevens van temperatuur en afvoer 
beschikbaar ter hoogte van het referentiepunt. Ter hoogte van het referentiepunt is 
géén voorbelasting ten gevolge van lozingen bovenstrooms aanwezig. 
 
In alle gevallen wordt gebruik gemaakt van doorstroomkoeling. Bedrijf 2 maakt 
gebruik van chloorbleekloog als biocide (50 ton Cl2/j). Het bedrijf heeft het verbruik 
aan chloorbleekloog de laatste jaren kunnen optimaliseren door invoering van pulse 
chorering, automatische dosering en online monitoring. Voor de 
achtergrondconcentratie van chloroform dat ontstaat als bijproduct van bij het 
gebruik van chloorbleekloog in zoete wateren is aangenomen dat dit niet in het 
water (bovenstrooms) voorkomt. 

 
 
 
 
 
 
 

De n
Stan

 
 

 
Figu

referentiepunt 

10 
km 

Inspectie Verkeer en Waterstaat 
Toezichteenheid Waterbeheer 

 

Vraagstelling: 
Wat zijn de consequenties voor lozing 2 op basis van de nieuwe
beoordelingssystematiek voor warmtelozingen op basis van de 
bovenstaande informatie?  
Hoe kan het gebruik van chloorbleekloog worden beoordeeld? 
 

 
avolgende uitwerking beperkt zich tot de wateraspecten. Volledige toetsing aan 
d der Techniek conform de BREF Koeling is in dit voorbeeld niet uitgewerkt. 
 

ur B.4.1: Situatieschets

P1=250 MW P2= 200 MW 
P3=125 MW 

2 km 
8 km 
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Uitwerking 
 
Resultaten van toetsing aan criteria mengzone en opwarming 
Er zijn voor het hoofdwatersysteem alleen data bekend op het referentiepunt (zie 
tabel B.3.1). Omdat er geen lokale data ter hoogte van de verschillende lozers 
beschikbaar zijn moet een inschatting worden gemaakt van de lokale 
achtergrondtemperatuur ter plaatse. Door opwarming ten gevolge van de warmte 
lozingen zal de temperatuur stroomafwaarts worden beïnvloedt. Uitgaande van een 
kritische temperatuur op het referentiepunt van 25 °C en een kritische afvoer van 40 
m3/s resulteert dit in het volgende temperatuurbeeld ter hoogte van de verschillende 
lozingen.  
 
Mengzone 
Ter hoogte van het referentiepunt is géén voorbelasting ten gevolge van lozingen 
bovenstrooms aanwezig. Opwarming tengevolge van lozingen als functie van de 
afstand wordt bepaald met de volgende relatie: 
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∆Tx = ∆T0 * exp (-k*B*x/(Qafv*cp*ρ)) met ∆T0 = Qloz/Qafv * ∆Tkoelsysteem  

x = afstand x [m] 

B = breedte van het oppervlaktewater [m] 

ρ = soortelijke massa water [kg/m3 ] 

cp = soortelijke warmte water [J/kg.°C] 

Qafv = afvoer waterlichaam [m3 /s] 

k = overall warmteoverdrachtscoëfficient [W/m2. °C] 
er hoogte van lozingspunt 2 zal de innametemperatuur zijn beïnvloed door lozing 
. Houdt rekening met extra afvoer ten gevolge van de zijstroom van 20 m3/s! 

Tx = ∆T0 * exp(-k*B*x/(Qafv*cp*ρ))   
,53/60*7* exp(-50*150*2000/(40*4,187*1000000))=1,06 °C 

er hoogte van lozingspunt 3 moet rekening worden gehouden met beïnvloeding 
an lozing 1 en 2:  
Tx (t.g.v. lozing 1) =  
,53/(40+20)*7*exp(-50*150*10000/(40*4,187*1000000))= 0,63 °C 

Tx (t.g.v. lozing 2) = 
,78/(40+20)*10*exp(-50*150*8000/(40*4,187*1000000))= 0,56 °C 

otaal is dit: 1,19 °C  deze gegevens moeten worden gebruikt bij de toetsing aan 
et criterium mengzone. 

taat 
er 
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Mengzone moet worden bepaald met de volgende relatie: 

 
Voor lozingspunt 1 resulteert dit in: 
Mengzone=8,53/40*(1+(32-30)/(30-25))=0,30  30%. 
lozing 1 voldoet niet aan mengzonecriterium   
reductie van warmtevracht met 16,6 % is noodzakelijk. Dan resteert een lozing van 
0,834* 8,53 m3 /s= 7,1 m3 /s. De mengzonetoets resulteert dan in:  
mengzone= 7,1/40*(1+(32-30)/(30-25))=0,249 < 25% 
 
Voor lozingspunt 2 resulteert dit in: Tloz= 10 + 25 + 1,06=36,06 °C 
Mengzone=4,78/60*(1+(36,06-30)/(30-26,06))=0,202  20,2%.  lozing 2 
voldoet aan mengzonecriterium  

 
Voor lozingspunt 3 resulteert dit in: Tloz= 7 + 25 + 1,20 = 33,20 °C 
Mengzone=4,26/60*(1+(33,2-30)/(30-26,2))=0,13  13,0%. 
lozing 3 voldoet aan mengzonecriterium 
 
opwarming 
Het cririum opwarming wordt getoetst aan de hand van de volgende relatie: 
Qloz/Qafv*∆Tloz  
 
Lozing 1: maximale opwarming = 8,53/40*7= 1,5 °C  
lozing 2 voldoet aan criterium opwarming 
 
Lozing 2: maximale opwarming = 4,78/60*10= 0,56 °C; totale max. opwarming: 
0,56 +1,06 = 1,62 °C  
lozing 2 voldoet aan criterium opwarming 
 
Lozing 3: maximale opwarming = 4,26/60*7= 0,5 °C; totale max. opwarming: 1,2 
+0,5 = 1,7 °C  
lozing 2 voldoet aan criterium opwarming 

Mengzone = Qloz/Qafv * (1 + (Tloz-ER)/(ER-Tinname) 

Hierbij is : 

Qloz = lozingsdebiet [m3 /s] 

Qafv = afvoer van het waterlichaam 

Tloz = lozingstempertuur [°C] 

ER = het ernstig risiconiveau voor temperatuur voor  

     karperachtigen ter grootte van 30 °C. 
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warmtevracht op basis van actuele afvoer en temperatuur 
Omdat er geen lokale data met betrekking tot afvoer en temperatuur beschikbaar 
zijn en de hoofdstroom een sterk wisselde afvoer heeft ligt een benadering op basis 
van actuele lokale afvoer en innametempera-tuur voor de hand. De resultaten van 
een dergelijke benadering voor de criteria ‘mengzone’ en ‘opwarming’, uitgaande 
van een temperatuur van 25 °C op het referentiepunt, zijn weergegeven in tabel B 
4.1. en tabel B. 4.2. 
  
In tabel B.4.2 is voor verschillende afvoeren en innametemperaturen is het 
mengzonecriterium doorgerekend en per situatie, een combinatie van een bepaalde 
afvoer en innametemperatuur, is berekend wat de toelaatbare vracht is op basis van 
het mengzonecriterium. 
 
In tabel B 4.3 is hetzelfde gedaan voor het criterium opwarming. 
 
Tabel B.4.2: Toelaatbare warntevracht (MW) afhankelijk van T-inname en de 
afvoer van het oppervlaktewater op basis van het criterium ‘mengzone’ 
 

Toelaatbare warmtevracht o.b.v. criterium ‘mengzonetoets’ afhankelijk van  

innametemperatuur en afvoer. 

Qafv ( m3 /s)  

T-inname (lokaal) 

30 35 40 45 50 55 60 65 

24 188 220 251 282 314 345 377 408 

25 157 183 209 235 262 288 314 340 

26 126 146 167 188 209 230 251 272 

27 94 110 126 141 157 173 188 204 

28 63 73 84 94 105 115 126 136 

 
 Lozing 1 wordt beperkt door criterium ‘mengzone’ 

 Lozing 1 en 2 worden beperkt door criterium ‘mengzone’ 

 Lozing 1,2 en 3 worden beperkt door criterium ‘mengzone’ 

 
Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat bijvoorbeeld bij een afvoer van 40 m3/s 
lozing 1 ter grootte van 250 MW nog net toelaatbaar is indien de inlaattemperatuur 
24 °C bedraagt. Bij een inname-temperatuur van 25 °C bedraagt de toelaatbare 
warmtevracht 209 MW hetgeen betekent dat lozing 1 wordt beperkt in capaciteit. In 
tabel B.4.2 is aangegeven dat de kritische omstandigheden op het referentiepunt 
worden bereikt bij een afvoer van 40 m3/s en een temperatuur van 25 °C. Bij deze 
condities zal ook de warmtevracht voor lozing 1 worden beperkt. 
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Figuur B. 4.3: Toelaatbare warmtevracht (MW) afhankelijk van T-inname en de 
afvoer van het oppervlaktewater op basis van het criterium ‘opwarming’ 

Toelaatbare warmtevracht o.b.v. criterium ‘opwarming’ afhankelijk van innametemperatuur en afvoer. 

Qafv ( m3 /s)  

T-inname (lokaal) 

30 35 40 45 50 55 60 65 

24 376 439 502 564 627 690 752 815 

25 376 439 502 564 627 690 752 815 

26 251 293 334 376 418 460 502 543 

27 125 146 167 188 209 230 251 272 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Lozing 2 wordt beperkt door criterium ‘opwarming’ 

 Lozing 2 en 1 worden beperkt door criterium ‘opwarming’ 

 Lozing 1,2 en 3 worden beperkt door criterium ‘opwarming’ 

 
Het mengzonecriterium kan alleen limiterend zijn indien de lozingstemperatuur méér 
dan 30 °C bedraagt., anders zal er géén mengzone (T >30 °C) in het ontvangende 
oppervlaktewater ontstaan. Uit bovenstaande overzicht blijkt dat het criterium 
‘mengzone’ limiterend is voor de toelaatbare warmtevracht. Indien voorzieningen 
aanwezig zijn om actuele temperatuur en afvoer online te monitoren kan 
bovenstaande benadering in vergunning worden opgenomen. 
 
Onttrekking 
Van het hoofdwatersysteem is gesteld dat het géén paai- en/of opgroeigebied voor 
juveniele vis is. Van het zijwater is dit onduidelijk. Dit betekent dat met betrekking 
tot onttrekking moet worden bekeken in hoeverre de onttrekking van koelwater ten 
behoeve van bedrijf 2 uit de zijwater tot significante effecten kan leiden. Indien zou 
worden uitgegaan van de aanname dat het zijwater een paai-en/of opgroeigebied 
voor juveniele vis is en vislarven en juveniele vis uniform over de waterkolom is 
verdeeld dan is de mate van inzuiging ten opzichte van de afvoer van de waterloop 
een indicatie van de kans op inzuiging. De gemiddelde afvoer van de waterloop in 
het biologische voorjaar is 40 m3 /s en het onttrekkingsdebiet van bedrijf 2 bedraagt 
4,78 m3 /s. Dit betekent dat dan circa 12% van de afvoer wordt ingezogen.  
 
In de beoordelingssystematiek zijn geen harde criteria voor onttrekking opgenomen. 
In de nota is bewust gekozen voor de omschrijving ‘significante effecten’. Dit is in lijn 
met de Vogel en Habitat Richtlijn (VHR), die voorschrift dat een activiteit géén 
significante effecten voor het aquatische milieu mag hebben.In het algemeen geldt 
dat bij onttrekking uit een paai of opgroeifunctie voor juveniele vis moet worden 
nagegaan in hoeverre het debiet is te optimaliseren/ verminderen. Mogelijkheden 
hiertoe moeten sowieso worden geïnventariseerd.  
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Geconstateerd moet worden de huidige onttrekkingen tot nu toe géén negatieve 
effecten hebben gehad op de ecologische toetstand, die door beheerder al ‘goed’ is 
gekwalificeerd 
 
Om te kunnen beoordelen of de situatie tot effecten kan leiden is nadere info op 
populatieniveau noodzakelijk. Het gaat hierbij om het antwoord op de 
vraag:“Komen vislarven en/of juveniele vis in grote getale voor ter hoogte van het 
innamepunt?” 
 
Consequenties 
Uitgaande van kritische omstandigheden op het referentiepunt voor afvoer (40 m3/s) 
en temperatuur (25 °C) resulteert voor lozing 1 op basis van het mengzonecriterium 
in een beperking van de warmtevracht met 16,6%. Het criterium opwarming leidt 
niet tot limitering van de toelaatbare warmtevracht. 
 
Indien wordt de vergunning wordt gebaseerd op kritische omstandigheden betekent 
dat de maximale warmtelast niet meer mag bedragen dan 209 MW. Het bedrijf zal 
onderzoek moeten doen naar mogelijke maatregelen naar vermindering van de 
warmtelast. Daarnaast kan het bedrijf besluiten een de aanvraag nader te 
onderbouwen m.b.v. van een complexe modellering, bijvoorbeeld 3D modellering. 
Gezien het wisselende karakter van de afvoer lijkt een koppeling van de toelaatbare 
warmtevracht aan de actuele omstandigheden (temperatuur en afvoer ter plaatse) 
het meest voor de hand te liggen. 
 
Ten aanzien van te nemen maatregelen moet een integrale afweging worden 
gemaakt en moet worden nagegaan in hoeverre de maat-regelen technisch mogelijk 
zijn en in hoeverre de hiermee samen-hangende inspanning, in termen van kosten 
voor het bedrijf, in redelijkheid is te verlangen gerelateerd aan de impact van de 
activiteit op het aquatische milieu. 
 
Indien kan worden aangetoond dat maatregelen niet voorhanden zijn of niet kunnen 
worden genomen omdat dit een te vergaande inspanning vergt van het bedrijf moet 
hiermede rekening worden gehouden in de vergunning. In de vergunning moeten 
voor het bedrijf naleefbare eisen worden opgenomen. Bij knelpuntsituaties kan 
worden overwogen een overgangsperiode op te nemen in de vergunning, waarbij op 
termijn moet worden voldaan aan nieuwe beleid. 
 
Emissies van hulpstoffen 
Op basis van een verbruik van 50 ton per jaar resulteert voor lozing 2 een 
emissie van organohalogenen ((chloroform) (1% op molbasis: 0,5 kg/MW per 
jaar)) van 100 kg/jaar. Met de emissie-immissie beoordelingssystematiek voor 
stoffen wordt bij toetsing uitgegaan van het 90-percentiel overschrijdingsdebiet. 
Het 2% onderschrijdingsdebiet bedraagt ca. 40 m3/s ter hoogte van het 
referentiepunt, dit is 60 m3 /s ter hoogte van de lozing van lozing 2 (door invloed 
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zijwater). Ga hier in eerste instantie van uit als wordt case benadering voor de 
immissietoets. 
Emissie is 100 kg/jaar, uitgaande van de veronderstelling dat chlorering alleen 
plaatsvindt in de periode april-oktober gedurende een half jaar kan een emissie 
van 0,55 kg aan chloroform/dag worden gehanteerd als uitgangspunt voor de 
beoordeling. 
 
Uit de CIW-emissie-immissietoets voor stoffen volgt een verdunningsfactor ter 
grootte van 6,15. Dit resulteert, uitgaande van een lozingsdebiet ter grootte van 
4,78 m3 /s, in een concentratie ter hoogte van de toetsafstand op 1000 m ter grootte 
van 0,2 µg/l. De ad-hoc MTR waarde voor chloroform bedraagt 590 µg/l, hetgeen 
betekent dat de huidige lozing voldoet. 
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Bijlage 5: Verdringingsreeks 

Bij de uitwerking van de reeks zal worden uitgegaan van de volgende 
belangenrangorde: 
 
1. Veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade: 

• Stabiliteit van waterkering 
• Klink en zettingen (veen en hoogveen) 
• Natuur (gebonden aan bodemgesteldheid) 

 
2. Nutsvoorzieningen: 

• Drinkwatervoorziening  
• Energievoorziening 

 
3. Kleinschalig hoogwaardig gebruik  

• Tijdelijke beregening kapitaalintensieve gewassen 
• Proceswater 

 
4. Overige belangen: 

• Scheepvaart 
• Landbouw 
• Natuur (zolang geen onomkeerbare schade optreedt) 
• Industrie 
• Waterrecreatie 
• Binnenvisserij 

 
Binnen de categorieën 1 en 2 is sprake van een prioriteitsvolgorde. Binnen de 
categorieën 3 en 4 vindt onderlinge prioritering plaats op basis van minimalisatie van 
de economische maatschappelijke schade. 
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Bijlage 6: Aanknopingspunten bij beoordeling Stand der Techniek  

BAT voor beperken waterverbruik 
 
Alle natte koelsystemen: 
• optimalisatie warmtehergebruik; 
• beperken van schaarse grondstoffen zoals grondwater in verdrogingsgevoelig 

gebied; 
• recirculerende systemen inzetten; 
• inzet hybride systemen (tevens reductie pluimvorming) in gebieden waar water 

schaars is; 
• inzet droge systemen in gebieden waar water zeer schaars is. 
 
Alle recirculerende natte en droge koelsystemen:
• Optimalisatie van de indikfactor. 
 
BAT voor beperken intrek vis 
• Analyse van het biotoop van het betreffende oppervlaktewater om een goed 

ontwerp voor het innamewerk te kunnen maken; 
• Optimalisatie van watersnelheden in het systeem om sedimentatie en vervuiling 

te beperken. 
 
BAT voor beperken emissies (warmte en stoffen) naar water: 

O
 
A
•

•
 

Inspectie Verkeer en Waters
Toezichteenheid Waterbehe

 

In figuur 3.2 van de BREF Koeling (paragraaf 3.4.3.1 pag. 87) is weergegeven met welke factoren bij het 

ontwerp van een koelsysteem rekening moet worden gehouden, uitgaande van een bepaalde 

systeemkeuze, om de aangroeiproblematiek in koelsystemen te kunnen beheersen. In het verlengde 

hiervan wordt in figuur 3.3 van de BREF Koeling (paragraaf 3.4.3.1 pag. 88) specifiek ingegaan op de 

optimalisering van het biocideverbruik ten behoeve van aangroeibestrijding in koelsystemen met water als 

koelmedium. Het gaat hierbij om een stapsgewijze benadering (strategie) waarbij onderscheid kan worden

gemaakt in: 

 de probleemdefinitie (waardoor wordt aangroei veroorzaakt?); 

 materiaalkeuze van koelsysteem; 

 voorbehandeling en aanvullende maatregelen bedrijfsvoering (vermijd stagnante zones en scherpe 

bochten); 

 optimalisatie van het biocideverbruik door gebruikmaking van adequate monitoring en 

doseringsystemen. 
ntwerp en onderhoud van het koelsysteem: 

lle natte koelsystemen: 
 Selectie geschikt materiaal koelsysteem op basis van corrosiviteit product en 

koelwater; 
 Stagnante zones in het systeem vermijden; 

taat 
er 

 



 Datum 

1 september 2005 
Paginanummer 

72 
 Rapport 

Koelwater 
 

Warmtewisselaars (buizen en ‘shell’): 
• Bij sterk vervuilende media: koelwater door buizen, medium buitenkant. 
Condensors van energiecentrales:
• Gebruik van titanium in condensors met zout of brak water. 
• Gebruik van corrosie bestendige materialen (RVS, Cu/Ni). 
• Automatisch mechanisch schoonmaken van condensors (schuimballen of 

borstels). 
 
Condensors en warmtewisselaars: 
• Watersnelheden in condensors van minimaal 1,8 m/s voor nieuwe systemen of 

minimaal 1,5 m/s voor retrofit systemen. 
• Watersnelheden in warmtewisselaars minimaal 0,8 m/s. 
• Gebruik van filters ter voorkoming van verstoppen condensors en 

warmtewisselaars. 
 
Doorstroom koelsystemen:
• Gebruik koolstofstaal als voldaan kan worden aan de corrosiviteitseisen; 
• Gebruik glasvezel, gecoat beton of -koolstofstaal voor ondergrondse systemen. 
• Gebruik titanium of een hoge kwaliteit RVS voor buizen en ‘shell’ 

warmtewisselaars in een hoog corrosieve milieu.  
• voorschriften koelwater Bijlage 2 9p9110.A0/R003/GSTA/Ensc Concept rapport - 

2 - 28 november 2004 
 
Open natte koeltorens: 
• Gebruik open vullingen welke ongevoelig zijn voor vervuiling; 
• Het gebruik van chemisch verduurzaamd houten vullingen is geen BAT. 
 
Natte koeltorens op basis van natuurlijke trek: 
• Laat het type vulling afhangen van de lokale waterkwaliteit. 
 
Behandeling van koelwater 
 
Alle natte systemen: 
• Monitoring en controle van koelwater additieven; 
• Het gebruik van de volgende additieven is geen BAT: 

o Chroom verbindingen; 
o Kwik verbindingen; 
o Organometaal (tin) verbindingen; 
o Mercaptobenzothiazole; 
o Shock behandeling met andere chemicaliën dan chloor, broom, ozon en 

waterstofperoxide. 
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Selectie van stoffen 

Bij de selectie van stoffen voor conditionering moet ook naar de samenstellende componenten aanwezig in 

deze middelen worden gekeken. Deze stoffen moeten op basis van milieuhygiënische eigenschappen 

(persistentie, bioafbreekbaarheid en toxiciteit en log Poct ) worden beoordeeld. Stoffen moeten voldoen aan 

de biociderichtlijn (…) en in Nederland zijn toegelaten door het CTB. 

Bij de selectie van stoffen kan de ABM als hulpmiddel worden gebruikt. Ook is het gedrag van de stoffen in 

het koelsysteem en eventuele behandelbaarheid van belang.  

 

De selectie van hulpstoffen en de wijze van de bedrijfsvoering (monitoring en dosering) zijn van invloed op 

de emissies uit koelsystemen naar oppervlaktewater 

 

Monitoring

Bij monitoring gaat het om het volgen van de concentratie of een maatgevende indicator voor de hulpstof 

en de mate van aangroei in het koelsysteem als functie van de tijd. Bij voorkeur moet gebruik worden 

gemaakt van automatische dosering, gekoppeld aan monitoring. Afstemming van dosering op monitoring is 

van groot belang. Hierdoor wordt het mogelijk alleen te doseren wanneer het echt noodzakelijk is. In deze 

context geldt ook het credo “overdaad schaadt!”. 

 

Verbruik van hulpstoffen

Het bedrijf zal in de aanvraag tevens moeten aangeven welke inspanningen zijn betracht om het verbruik 

van biocides te optimaliseren. De omvang van de resterende emissies van hulpstoffen (inclusief 

bijproducten) en warmte zullen door het bedrijf in kaart moeten worden gebracht.  

 

In de BREF Koeling zijn voor chloorbleekloog, wereldwijd (en ook in Nederland) het meest toegepaste 

biocide, kentallen opgenomen voor het verbruik aan chloorbleekloog op jaarbasis per MW-geïnstalleerde 

capaciteit (zie BREF Koeling paragraaf 3.4.1). Hierbij is onderscheid gemaakt naar het type koelsysteem en 

type water als koelmedium. In de navolgende tabel zijn deze kentallen weergegeven. Hierbij is het verbruik 

van chloorbleekloog weergegeven als verbruik van actief chloor op jaarbasis. 

 

Type koelsysteem koelmedium Verbruik/MW/jaar 

doorstroomkoeling Zoet water 85 (10-155) 

doortroomkoeling Zout/brak water 400 (25-2500) 

circulatiekoeling Divers 1) 400 (20-1825) 

 

Op basis van de verbruikcijfers zal het bedrijf een inschatting moeten maken van de hiermee 

samenhangende emissies van hulpstoffen en bijproducten. Voor chloorbleekloog wordt gerekend met een 

vorming van bijproducten (haloformen) ter grootte van 1% op molbasis, gerelateerd aan het gebruik van 

actief chloor. Voor meer informatie zie BREF Koeling (hfdst. 3.4) en rizanota 97.077.  

 

 
 

n Waterstaat 
aterbeheer 
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Naast een technische beoordeling is ook de bedrijfsvoering van cruciaal belang. Het gaat hierbij om 

optimalisatie van het hulpstoffengebruik, al of niet in combinatie met aanvullende technische maatregelen.  

 

Uitgangspunt hierbij is beheersing van de aangroeiproblematiek gericht op een zo beperkt mogelijke inzet 

aan hulpstoffen. Hierdoor kunnen ook de emissies naar het aquatische milieu worden verminderd. 

In figuur VIII.2 van de BREF Koeling (pag. 234) staat de interactie tussen maatregelen in de sfeer van 

bedrijfsvoering (beheersing van de aangroeiproblematiek) al of niet aangevuld met aanvullende technische 

maatregelen, en de consequenties voor het aquatische milieu centraal. Het gaat hierbij om: 

 

 selectie van stoffen (conditioneringsmiddelen);  

 optimalisatie van het verbruik (bedrijfsvoering), al of niet gekoppeld aan de optimalisatie van het 

koelsysteem; 

 beoordeling van de impact op het aquatische milieu. 

 

Vanwege de milieuhygiënische eigenschappen van biocides, gemaakt om aangroei veroorzakende 

organismen te doden, is in de BREF Koeling gekozen dit schema op te hangen aan het gebruik van biocides 

 
 

 
Doorstroom koelsystemen en open natte koeltorens: 
• Monitoren van macro-fouling voor een gericht biocide gebruik; 

 
Doorstroom koelsystemen: 
• Geen biocides voor zeewater kouder dan 10 – 12°C; 
• Variaties in verblijftijd en watersnelheid bij een dosis vrije oxidant (FO) van 0,1 

mg/l in de uitstroom toepassen; 
• Concentratie FO in de uitstroom kleiner dan 0,2 mg/l bij continue dosering van 

zeewater; 
• Concentratie FO in de uitstroom kleiner dan 0,2 mg/l bij shock en 

intermitterende behandeling van zeewater (gemiddeld over de dag); 
• Concentratie FO in de uitstroom kleiner dan 0,5 mg/l bij shock en 

intermitterende behandeling van zeewater (gemiddeld over een uur);  
• Continue doseren van biocides in zoet water is geen BAT. 
 
Open natte koeltorens: 
• Bedrijven tussen pH 7 en 9 voor optimaal chloorgebruik; 
• Toepassing van deelstroom (bio)filtratie is BAT; 
• Sluiten spuileiding kort na doseertijdstip; 
• Bij toepassing ozon: dosering kleiner dan 0,1 mg/l. 
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Energie centrales: 
 
Bestaande installaties: 
• Implementatie van locale bescherming (lak, kathodische bescherming, etc.) 
• Reducerende maatregelen voor energie gebruikers (ventilatoren, pompen) 
• Geluid beperkende installaties (schermen, panelen etc.) of het gebruik van 

geluidsarme ventilatoren. 
• Optimalisatie van het gebruik van additieven en het gebruik van biomonitoren, 

chemische monitoring en sensoren. 
• Kwaliteitscontrole van het geloosde water. 
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Bijlage 7: Begrippenlijst 27

 
Mengzone (T> 30 °C) dat deel van het oppervlaktewater (in de 

nabijheid van een lozingspunt) dat ten gevolge 
van een warmtelozing op een temperatuur van 
méér dan 30 °C is gebracht, dat wordt 
begrensd door de ruimtelijke 30 °C-isotherm. 
 

Wateronttrekkingsverhouding indicatieve kans op inzuiging van Verhouding 
vislarven, uitgaande van een uniforme 
verdeling van het gemiddelde afvoerdebiet in 
het biologische voorjaar (periode van 1 maart 
tot 1 juni) voor zoete wateren en het 
biologische voorjaar en het biologische najaar 
(1 september-1 december) voor zoute wateren. 
 

Natte dwarsdoorsnede  de verhouding tussen de maximale natte (T>30 
°C) dwarsdoorsnede (T>30 °C) van dat deel 
van de pluim waar de temperatuur méér dan 
30 °C bedraagt (het gedeelte dat wordt 
begrensd door de ruimtelijke 30 °C-isotherm 
(zie navolgende figuur), en de totale afvoer en 
bijbehorende waterhoogte, die als itgangspunt 
voor de beoordeling is genomen. 

 

  
                                                     
27 Sommige omschrijvingen wijken af van de formulering in de NBW-nota. Daar waar omschrijvingen kunnen 

leiden tot verschillende interpretaties is in deze handleiding getracht deze onduidelijkheden weg te nemen.  
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Opwarming  opwarming 28 (na volledige menging), gemiddeld 
over het dwarsprofiel van het ontvangende 
oppervlaktewater, ten gevolge van een 
warmtelozing. De cumulatieve opwarming 
tengevolge van warmtelozingen bovenstrooms 
wordt getoetst ten opzichte van het bovenstrooms 
gelegen referentiepunt. De lokale opwarming ten 
gevolge van de lozing wordt getoetst ten opzichte 
van de temperatuur ter hoogte van het innamepunt, 
die niet is beïnvloed door de lozing. Hierin is 
afkoeling (indien aanwezig) ten opzichte van het 
referentiepunt verdisconteerd. 

 
Referentie de temperatuur bovenstrooms op de rand van 

temperatuur het beheersgebied (zie onderstaande 
figuur) 

 
1)Grens  grens van beheersgebied of cluster van 

beheersgebieden, waarvan één of meerdere elkaar 
sterk beïnvloedende en overeenkomstige 
waterlichamen deel vanuit kunnen maken. 

 
 
watersysteem een onderscheiden oppervlaktewater van 

aanzienlijke omvang, zoals een meer, een 
waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, 
een deel van een stroom, rivier of kanaal, een 
overgangswater of een strook kustwater 

T-referentie Grens 1)  
beheersgebied 
 

 

                                                     
28 Ook voorbelasting (°C ) ten gevolge van lozingen bovenstrooms moet worden verdisconteerd in lokale 

beschikbare toelaatbare opwarming:  

opwarming= Qloz/Qafv*(Tloz-Tinname ) ≤ (3 – voorbelasting), in geval van wateren met functie water voor 

karperachtigen  
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beheersgebied waterlichaam of waterlichamen of delen hiervan die 

onder verantwoordelijkheid vallen van de lokale 
waterkwaliteitsbeheerder. 

 
warmtevracht de geloosde hoeveelheid warmte per seconde 

uitgedrukt in J/s (W).  
 
afvoer het debiet van het ontvangende oppervlaktewater in 

m3 /s 
 
paaigebied gebied waar eiafzetting van paairijpe vis plaats vindt 

en waar in het algemeen vislarven in grote getale 
voorkomen opgroeigebied voor gebied waar 
vislarven en juveniele vis juveniele visvoldoende 
bescherming vinden om tot te kunnen opgroeien. 

 
Temperatuur  temperatuur van oppervlaktewater gemeten op een 

afstand van minimaal 1/3 van de breedte van de 
waterloop uit de oever en een hoogte van 60% van 
de waterhoogte gemeten vanaf de bodem 

 
Temperatuur (als  daggemiddelde temperatuur  
invoergegeven voor  
de beoordelingssystematiek) 
 
toelaatbare berekende toelaatbare warmtevracht (MW) (als resultaat van 
warmtevracht  beoordeling) uitgaande van een daggemiddelde 

afvoer en daggemiddelde temperatuur van het 
oppervlaktewater als invoerparameters  

 
toelaatbare warmte-  de te handhaven warmtevracht 
vracht (als hand- gedefinieerd als product van 
havingparameter) daggemiddelde afvoer en verschil tussen  
 (lozingstemperatuur en inname temperatuur)  
 en soortelijke massa en warmtecapaciteit van  
 water: P = Qafv-daggemiddeld * (Tloz-Tinname)* 

ρ* cp 
 
Biologisch voor-  periode van het jaar waarin paai en 
(na)jaar opgroei van juveniele vis plaatsvindt 
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Bijlage 8: Verklarende lijst met afkortingen 

BREF BAT Referentie document, opgesteld in het kader van Integrated Pollution 
 Prevention and Control (IPPC) 
 
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control  
 
BAT Best Available Techniques 
 
STAS Staatssecretaris van ministerie van Verkeer en Waterstaat 
 
LBOW Landelijk Bestuurlijk Overleg Water 
 
NBW Nationaal Bestuursakkoord Water 
 
CIW Commissie Integraal Waterbeheer 
 
VHR Vogel en Habitat Richtlijn 
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Bijlage 9: Temperatuurkaarten en waterverdelingskaarten  

Op basis van beschikbare data geïnventariseerd via de internetsites: 
www.waterbase.nl en www.waterstat.nl is de 98-percentiel onderschrijdings-
temperatuur (oftewel 2-percentiel overschrijdingstemperatuur) voor verschillende 
meetpunten bepaald. De in gepresenteerde resultaten zijn alleen op deze gegevens 
gebaseerd. De praktijk leert dat de meetfrequentie van meetpunt tot meetpunt sterk 
kan verschillen, hetgeen leidt tot grote verschillen in de aantallen beschikbare data 
per meetpunt. Soms zijn datareeksen niet goed vergelijkbaar omdat bepaalde 
perioden van het jaar niet zijn gemonitord. Soms zijn meer temperatuurgegevens 
beschikbaar dan in de hier genoemde databases zijn opgenomen.  
 
Bij de beoordeling van een warmtelozing zal de beheerder ook de kwaliteit van de 
gegevens die aan een 98-percentiel temperatuur ten grondslag liggen moeten 
beoordelen. In gevallen waar slechts een beperkt aantal data beschikbaar zijn zal een 
beheerder moeten nagaan in hoeverre er nog meer temperatuurgegevens 
beschikbaar zijn om tot een betere inschatting te kunnen komen. 
 
Tevens zijn in deze bijlage een aantal watertemperatuurkaarten en 
waterverdelingskaarten uit 2003, opgesteld in het kader van de LCW-activiteiten in 
2003. 
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Fig. B 7.1: Overzicht van 2-percentiel onderschrijdings-temperatuur voor 
verschillende meetpunten in Nederland  

 
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat met name de meetpunten van Lobtih en 
Eijsden het meest frequent worden gemonitord, waardoor de beschikbare datasets 
voor deze punten het meest compleet zijn. Navolgend zijn ter illustratie een drietal 
water temperatuurkaarten en een waterverdelingskaart uit de zomer van 2003 
opgenomen. 

 

Eijsden-grens (1982-2004): 
T-98-percentiel: 
24,7 °C (o.b.v. 7565 metingen) 

Stevensweert (1982-2004): 
T-98-percentiel: 
23 3 °C (o b v  355 metingen) 

Belfeld boven (1982-2004): 
T-98-percentiel: 
23 5 °C (o b v  4195 metingen) 

 Lobith: 
T-98-percentiel: 
1982-2004: 24,3 °C (o.b.v. 8109 metingen) 
1990-2004: 24,6 °C (o.b.v. 5300 metingen) 
2000-2004: 24,8 °C ( o.b.v. 1670 metingen) 

Keizersveer(1982-2003): 
T-98-percentiel: 
22,7 °C (o.b.v. 2074 metingen) 

Bovensluis (1986-2003): 
T-98-percentiel: 
23 9 °C (o b v  381 metingen) 

Haringvlietsluis (1982-2003): 
T-98-percentiel: 
22,3 °C (o.b.v. 386 metingen) 
 

Puttershoek (1986-2003): 
T-98-percentiel: 
24 °C (o b v  381 metingen) 

Hoek van Holland (1982-2003): 
T-98-percentiel: 
21,8 °C (o.b.v. 386 metingen) 

Maassluis (1982-2003): 
T-98-percentiel: 
23,8 °C (o.b.v. 554 metingen) 

Brienenoord (1982-2003): 
T-98-percentiel: 
23,9 °C (o.b.v. 377 metingen) 

Amsterdan km-25 (1982-2003): 
T-98-percentiel: 
23 °C (o.b.v. 366 metingen) 

IJmuiden-km 2 (1982-2003): 
T-98-percentiel: 
24,9 °C (o.b.v. 280 metingen) 

Nieuwegein (1996-2004): 
T-98-percentiel: 
23,3 °C (o.b.v. 1075 metingen 

Maarssen: (1982-2003): 
T-98-percentiel: 
24,5 °C ( o.b.v. 134 metingen) 
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Overzicht van watertemperatuur op 27 juni 2003 op verschillende locaties in 

Nederland. 
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Overzicht van watertemperatuur op 17 juli 2003 op verschillende locaties in 

Nederland. 
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Overzicht van gemeten afvoer op 24 juli 2003 op verschillende locaties in 

Nederlandse oppervlaktewateren. 
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Bijlage 10: Standaardvoorschriften Wvo en Wwh-vergunningen 

Deze bijlage is te downloaden van de volgende websites: 
 
www.ivw.nl of  
www.wateremissies.nl
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