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Voorschrift 1 (soorten alvalstromenl 

De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen 
: afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen mogen 

uitsluitend bestaan uit: 

- straal- en konserveringsresten die vrijkomen bij het 
uitvoeren van konserveringswerkzaamheden aan.............. 

Toelichtins voorschrift 1 

Hier dient de huidige lozingssituatie te worden aangegeven, 
qua soorten konserveringsresten. Bij deze kategorie bedrijven 
is er geen sprake van de lozing vzn afvalwater. 

Voorschrift 2 (sanerinqsverplichtinql 
1. De vergunninghouder dient preventieve maatregelen te tref- 

fen waardoor het in oppervlaktewater geraken van straal- 

is, wordt voorkomen. 

vooraf schriftelijk melding te doen aan het bevoegd gezag, 
opdat deze de getroffen maatregelen kan beoordelen. 

3 .  Pas wanneer het bevoegd gezag schriftelijk toestemming 
heeft verleend mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

oppervlaktewater te zijn beëindigd. 

-- en konserveringsresten zoveel als redelijkerwijs mogelijk 

2. Bij elk werk dient vergunninghouder minimaal 2 x 24 uur 
-- 

- 4. Per 1-1-1991 dienen alle bedrijfsaktiviteiten op open 

Toelichtins voorschrift 2 

Dit voorschrift is in feite alleen van toepassing voor de 
niet Rijkcwateren, omdat per 1-1-1988 vrijwel alle mobiele 
straalbedrijven van Rijksoppervlaktewater zijn verdwenen. 
Om de bedrijven, die op de niet Rijkcwateren werkzaam zijn, 
qua konkurrentiepositie niet te bevoordelen is het zaak dat 
ook zij zo snel mogelijk van het open oppervlaktewater 
verdwijnen. Zonder een redelijke overgangstermijn is dit 
evenwel niet mogelijk. Uit milieuhygiënisch oogpunt is het 
echter niet acceptabel om de aktiviteiten tot 1-1-1991 zonder 
het voorschrijven van preventieve maatregelen te laten 
plaatsvinden. Omdat de bedrijven her en der op het 
oppervlaktewater opereren is een meldingsplicht ingevoerd, 
zodat de aktiviteiten van de bedrijven kontroleerbaar 
blijven. Indien de mobiele straalbedrijven naar een eigen 
vaste lokatie gaan uitwijken dan geldt dezelfde sanerings- 
verplichting als voor de kategorieën van bedrijven die in 
bijlage 3 en 4 zijn genoemd. 



BIJLAGE 5 

MODELVERGUNNINGVOORSCHRIFTEN T.B.V. MOBIELE STRAALBEDRIJVEN 

Toelichtins titelblad 

Alqemeen 
Tot deze kategorie inrichtingen behoren bedrijven waar kon- 
serveringswerkzaamheden aan mobiele objekten her en der op 
open oppervlaktewater plaatsvinden. 
Onder koncerveringswerkzaamheden dient te worden verstaan het 
verwijderen van aangroei- korrosie- en/of oude verflagen van 
de romp van schepen en andere drijvende objekten, alsmede het 
aanbrengen van verfsystemen, inclusief de voorbehandelings- 
werkzaamheden. Het verwijderen geschiedt handmatig of mecha- 
nisch al dan niet met behulp van een straalmiddel. 
In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat kon- 
serveringswerkzaamheden een aanzienlijke verontreiniging van 
het aquatisch milieu, waaronder begrepen de waterbodem met 
zich meebrengen. 
Zowel bij het verwijderen van (verf)stoffen als bij de verf- 
applikatie (m.n. verfspuiten) komen kleine deeltjes vrij, die 
voor een belangrijk deel in het oppervlaktewater terechtko- 
men. 
De meeste konserveermiddelen bevatten milieubezwaarlijke 
stoffen, waaronder zwarte- lijststoffen. 
In zowel het algemeen milieubeleid als in het thans gevoerde 
waterkwaliteitsbeleid geldt als uitgangspunt dat de lozing 
van dergelijke stoffen in beginsel dient te worden beeindigd. 
In de praktijk betekent dit, dat met de direkte emissieaanpak 
zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat dergelijke stoffen 
in het milieu kunnen geraken. 
Het treffen van preventieve maatregelen zal extra kosten met 
zich meebrengen. Het is dus belangrijk dat alle bedrijven, 
die in dit marktsegment werkzaam zijn, min of meer gelijktij- 
dig dezelfde maatregelen dienen te treffen. 
Het realiseren van de maatregelen zal zowel financieel als 
technisch enige tijd vergen. 
In de CUWVO- rapportage is gekozen voor een klustering van . 

bedrij ven : - werven en gespecialiseerde bedrijven met een vaste lokatie 
- werven en gespecialiseerde bedrijven met een vaste lokatie 
- mobiele straalbedrijven 
- winterbergingen / jachthavens 
De hier opgenomen voorschriften hebben betrekking op mobiele 
straalbedrijven. 

met een helling of dok 

zonder een helling of dok 



Voorschrift 3 (interimperiode) 

I 

"... 

1. Binnen 1 maand na het van kracht worden van deze vergun- 
ning dient vergunninghouder bij het bevoegd gezag een plan 
in te dienen, waarin is aangegeven welke (tijdelijke) 
preventieve maatregelen op basis van "good housekeeping" 
vergunninghouder zal treffen waardoor het in oppervlakte- 
water geraken van straal- en konserveringsresten zoveel 
als redelijkerwijs mogelijk wordt voorkomen. 

2. Het in lid 1 bedoelde plan behoeft de goedkeuring van het 
bevoegd gezag. 

Toelichtinq voorschrift 3 

In de periode totdat de lozing is gesaneerd dient het bedrijf 
reeds (tijdelijke) preventieve maatregelen te treffen. De 
verwachting is, dat door in de sfeer van Ilgood housekeeping" 
maatregelen te treffen, een aanzienlijke reduktie in de 
verontreiniging van het oppervlaktewater kan worden bereikt. 
Zodra de gesaneerde lozingssituatie is gerealiseerd zal dit 
in een vergunning wòrden vastgelegd. 



Voorschrift 2 (sanerinssverplichtins) 

1. Uiterlijk op 1-5-1990 dient vergunninghouder een plan in 
te dienen, dat gericht is op het, met toepassing van de 
direkte emissieaanpak per 1-1-1991 saneren van de lozing 
van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen 
afkomstig van de konseweringswerkzaamheden.  

voegd gezag te worden opgesteld en behoeft diens goedkeu- 
ring. 

2 .  Het in lid 1 bedoelde plan dient in overleg met het be- 

Toelichtins voorschrift 2 

Het bedrijf is niet gesaneerd: maatregelen/ voorzieningen on- 
voldoende. 
In dit geval wordt een situatie in beschouwing genomen waar- 
bij het nu niet goed mogelijk is de toekomstige lozing in 
gesaneerde toestand in te schatten. 
In een dergelijk geval dient de bestaande lozingssituatie te 
worden vastgelegd. Tevens dient het bedrijf een saneringsplan 
op te stellen, gericht op het verminderen van de lozing vol- 
gens de direkte emissie-aanpak, binnen een bepaalde termijn. 
De consequentie hiervan is, dat te zijner tijd aanpassing van 
de vergunning zal moeten plaatsvinden. In verband hiermee 
verdient het voorkeur om voor de overgangsfase, te weten de 
termijn die naar schatting nodig is voor het opstellen van 
het saneringsplan en het realiseren van saneringsmaatregelen, 
een tijdgebonden vergunning te verlenen. De voornoemde argu- 
menten die hieraan ten grondslag liggen, dienen in de overwe- 
ging tot uitdrukking te komen. 
Ten einde enige zekerheid te hebben dat het saneringsplan ook 
zal leiden tot het beoogde resultaat, is bepaald dat het plan 
in overleg met de kwaliteitsbeheerder dient te worden opge- 
zet. 
Bij het opstellen van het saneringsplan kan het op te stellen 
CUWO-VI rapport over de konserveringsproblematiek van mobie- 
le objekten mede als leidraad dienen. Aangezien dit rapport 
pas naar verwachting in het voorjaar van 1989 zal verschij- 
nen, verdient het aanbeveling dat het bevoegd gezag de ver- 
gunninghouder mededeelt dat pas dan moet worden gestart met. 
het opstellen van een specifiek saneringsplan. Bij het vast- 
stellen van de saneringstermijnen moet rekening worden gehou- 
den met de noodzakelijke onderzoekstijden. 
Er mee rekening houdend dat de bedrijven om een goed sane- 
ringsplan te kunnenmaken ca. 1 jaar nodig zullen hebben, 
betekent dit dat dit plan uiterlijk 1-5-1990 moet zijn inge- 
diend. 
Gelet op de uniforme richtdatum voor de sanering van de 
lozingen van deze bedrijfstak van 1-1-1991 dient het plan 
gericht te zijn op sanering per 1-1-1991. Op basis van de 
specifieke plannen kan het bevoegd gezag in de nieuw te 
verlenen WO-vergunning per 1-1-1991 exakte saneringsmaat- 
regelen en een saneringsdatum voorschrijven. 



Voorschrift 1 (soorten afvalstromen) 

De ingevolge deze vergunning op de gemeentelijke riolering/ 
oppervlaktewater te brengen afvalstoffen, verontreinigende of 
schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan uit: 

a. huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afvalwater, 
afkomstig van ........................................... 

b. hemelwater, afkomstig ................................... 
c. bedrijfsafvalwater bestaande uit: - koelwater, afkomstig .................................. 

- spoel- en schrobwater, afkomstig van................... 
- overig, afkomstig ..................................... 
uitvoeren van konserveringswerkzaamheden aan.............. 

d. straal- en konserveringsresten die vrijkomen bij het 

Toelichtinq voorschrift 1 

Hier dient de huidige lozingssituatie te worden aangegeven, 
zowel qua soorten van afvalwater als qua soorten konserve- 
ringsresten. Met betrekking tot het afvalwater moet worden 
opgemerkt dat de opsomming op zich niet wil zeggen dat deze 
soorten afvalwater per definitie afzonderlijk moeten worden 
geloosd. Dat hangt af van de omstandigheden. 
Hemelwater is in deze opsomming eveneens opgenomen, omdat h e t  
verontreinigd kan zijn t.g.v. de bedrijfsaktiviteiten. Ook 
wanneer het niet is verontreinigd en lozing op oppervlaktawa- 
ter niet mogelijk is, dient hemelwater te worden vermeld, 
wanneer het op de (vui1water)riolering wordt geloosd. Voor 
een lozing van niet-verontreinigd hemelwater op oppervlakte- 
water is volgens de vaste jurisprudentie geen WVO-vergunning 
vereist. 



BIJLAGE 4 

MODELVERGUNNINGVOORSCHRIFTEN T.B.V. WERVEN EN GESPECIALISEER- 
DE BEDRIJVEN MET EEN VAST LOKATIE ZONDER EEN HELLING OF DOK 

Toelichtins titelblad 

Alsemeen 
Tot deze kategorie inrichtingen behoren bedrijven waar kon- 
serveringswerkzaamheden aan mobiele objekten op een vaste 
lokatie plaatsvinden. 
Onder konserveringswerkzaamheden dient te worden verstaan het 
verwijderen van aangroei- korrosie- en/of oude verflagen van 
de romp van schepen en andere drijvende objekten, alsmede het 
aanbrengen van verfsystemen, inclusief de voorbehandelings- 
werkzaamheden. Het verwijderen geschiedt handmatig of mecha- 
nisch al dan niet met behulp van een straalmiddel. 
In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat kon- 
serveringswerkzaamheden een aanzienlijke verontreiniging van 
het aquatisch milieu, waaronder begrepen de waterbodem met 
zich meebrengen. 
Zowel bij het verwijderen van (verf)stoffen als bij de verf- 
applikatie (m.n. verfspuiten) komen kleine deeltjes vrij, die 
voor een belangrijk deel in het oppervlaktewater terechtko- 
men. 
De meeste konserveermiddelen bevatten milieubezwaarlijke 
stoffen, waaronder zwarte- lijststoffen. 
In zowel het algemeen milieubeleid als in het thans gevoerde 
waterkwaliteitsbeleid geldt als uitgangspunt dat de lozing 
van dergelijke stoffen in beginsel dient te worden beeindigd. 
In de praktijk betekent dit, dat met de direkte emissieaanpak 
zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat dergelijke stoffen 
in het milieu kunnen geraken. 
Het treffen van preventieve maatregelen zal extra kosten met 
zich meebrengen. Het is dus belangrijk dat alle bedrijven, 
die in dit marktsegment werkzaam zijn, min of meer gelijktij- 
dig dezelfde maatregelen dienen te treffen. 
Het realiseren van de maatregelen zal zowel financieel als 
technisch enige tijd vergen. 
In de CUWVO- rapportage is gekozen voor een klustering van 
bedrijven: 
- werven en gespecialiseerde bedrijven met een vaste lokatie 
- werven en gespecialiseerde bedrijven met een vaste lokatie 
- mobiele straalbedrijven 
- winterbergingen / jachthavens 
De hier opgenomen voorschriften hebben betrekking op werven 
en gespecialiseerde bedrijven met een vaste lokatie zonder 
een helling of dok. 

met een helling of dok 

zonder een helling of dok 



Voorschrift 3 (interimperiode). 

-- 

1. In de periode totdat de in artikel 2 bedoelde sanering heeft 
plaatsgevonden dienen (tijdelijke) algemene preventieve 
maatregelen zoals genoemd in bijlage .., behorend bij deze 
beschikking te worden getroffen waardoor het in oppervlakte- 
water geraken van straal en konserveringsresten zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk wordt voorkomen. 

2 .  De specifieke wijze van uitvoering van de in lid 1 bedoelde 
maatregel behoeft de goedkeuring van het bevoegd gezag. 

Toelichtinq voorschrift 3 

In de periode totdat de lozing is gesaneerd dient het bedrijf 
reeds (tijdelijke) preventieve maatregelen te treffen. In een bij 
de beschikking behorende bijlage dienen de relevante passages, 
toegesneden op de specifieke bedrijfssituatie, uit de Modelrege- 
ling dok/hel l ingvloerdisc ip l inevl  van FME en VNSI te worden 
opgenomen. Indien in specifieke gevallen er sprake is van een 
niet langer toelaatbare verontreiniging van het oppervlaktewater 
en/of waterbodem kunnen aanvullend op de MDH-regeling nadere 
voorschriften worden gesteld. Hierbij kan b.v gedacht worden aan 
het afschermen van de werkplek met een zeildoek. Deze nadere 
voorschriften dienen in principe in de geest van de MDH-regeling 
(organisatorische maatregelen) te worden gesteld. 
Zodra de gesaneerde lozingsituatie is gerealiseerd zal dit in een 
vergunning worden vastgelegd. 

-I 



Voorschrict 2 (sanerinusverplichtina) 

1. Uiterlijk op 1-5-1990 dient vergunninghouder een plan in 
te dienen, dat gericht is op het, met toepassing van de 
direkte emissieaanpak per 1-1-1991 saneren van de lozing 
van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen 
afkomstig van de konserveringswerkzaamheden. 

voegd gezag te worden opgesteld en behoeft diens goedkeu- 
ring. 

2. Het in lid 1 bedoelde plan dient in overleg met het be- 

Toelichthu voorschrift 2 

Het bedrijf is niet gesaneerd: maatregelen/ voorzieningen on- 
voldoende. 
In dit geval wordt een situatie in beschouwing genomen waar- 
bij het nu niet goed mogelijk is de toekomstige lozing in 
gesaneerde toestand in te schatten. 
In een dergelijk geval dient de bestaande lozingssituatie te 
worden vastgelegd. Tevens dient het bedrijf een saneringsplan 
op te stellen, gericht op het verminderen van de lozing vol- 
gens de direkte emissie-aanpak, binnen een bepaalde termijn. 
De consequentie hiervan is, dat te zijner tijd aanpassing van 
de vergunning zal moeten plaatsvinden. In verband hiermee 
verdient het voorkeur om voor de overgangsfase, te weten de 
termijn die naar schatting nodig is voor het opstellen van 
het saneringsplan en het realiseren van saneringsmaatregelen, 
een tijdgebonden vergunning te verlenen. De voornoemde argu- 
menten die hieraan ten grondslag liggen, dienen in de overwe- 
ging tot uitdrukking te komen. 
Ten einde enige zekerheid te hebben dat het saneringsplan ook 
zal leiden tot het beoogde resultaat, is bepaald dat het plan 
in overleg met de kwaliteitsbeheerder dient te worden opge- 
zet. 
Bij het opstellen van het saneringsplan kan het op te stellen 
CUWVO-VI rapport over de konserveringsproblematiek van mobie- 
le objekten mede als leidraad dienen. Aangezien dit rapport 
pas naar verwachting in het voorjaar van 1989 zal verschij- 
nen, verdient het aanbeveling dat het bevoegd gezag de ver- 
gunninghouder mededeelt dat pas dan moet worden gestart met. 
het opstellen van een specifiek saneringsplan. Bij het vast- 
stellen van de saneringstermijnen moet rekening worden gehou- 
den met de noodzakelijke onderzoekstijden. 
Er mee rekening houdend dat de bedrijven om een goed sane- 
ringsplan te kunnen maken ca. 1 jaar nodig zullen hebben, 
betekent dit dat dit plan uiterlijk 1-5-1990 moet zijn inge- 
diend. 
Gelet op de uniforme richtdatum voor de sanering van de 
lozingen van deze bedrijfstak van 1-1-1991 dient het plan 
gericht te zijn op sanering per 1-1-1991. Op basis van de 
specifieke plannen kan het bevoegd gezag in de nieuw te 
verlenen WVO-vergunning per 1-1-1991 exakte saneringsmaat- 
regelen en een saneringsdatum voorschrijven. 



Voorschrift 1 (soorten afvalstromen) 

De ingevolge deze vergunning op de gemeentelijke riolering/ 
oppervlaktewater te brengen afvalstoffen, verontreinigende of 
schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan uit: 

a. huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afvalwater, 
afkomstig van ........................................... 

b. hemelwater, afkomstig ................................... 
c. bedrijfsafvalwater bestaande uit: 

- koelwater, afkomstig .................................. 
- spoel- en schrobwater, afkomstig van................... 
- overig, afkomstig ..................................... 
uitvoeren van konserveringswerkzaamheden aan.............. 

d. straal- en konserveringsresten die vrijkomen bij het 

Toelichtins voorschrift 1 

Hier dient de huidige lozingssituatie te worden aangegeven, 
zowel qua soorten van afvalwater als qua soorten konserve- 
ringsresten. Met betrekking tot het afvalwater moet worden 
opgemerkt dat de opsomming op zich niet wil zeggen dat deze 
soorten afvalwater per definitie afzonderlijk moeten worden 
geloosd. Dat hangt af van de omstandigheden. 
Hemelwater is in deze opsomming eveneens opgenomen, omdat het 
verontreinigd kan zijn t.g.v. de bedrijfsaktiviteiten. Ook 
wanneer het niet is verontreinigd en lozing op oppervlaktawa- 
ter niet mogelijk is, dient hemelwater te worden vermeld, 
wanneer het op de (vui1water)riolering wordt geloosd. Voor 
een lozing van niet-verontreinigd hemelwater op oppervlakte- 
water is volgens de vaste jurisprudentie geen WVO-vergunning 
vereist. 



BIJLAGE 3 

MODELVERGUNNINGVOORSCHRIFTEN T.B.V. WERVEN EN GESPECIALISEER- 
DE BEDRIJVEN MET EEN VAST LOKATIE MET EEN HELLING OF DOK 

Toelichtinq titelblad 

Alqemeen 
Tot deze kateqorie inrichtinsen behoren bedrijven waar kon- 
serveringswerkzaamheden aan mobiele obj ekten Öp een vaste 
lokatie plaatsvinden. 
Onder konserveringswerkzaamheden dient te worden verstaan het 
verwijderen van aangroei- korrosie- en/of oude verflagen van 
de romp van schepen en andere drijvende objekten, alsmede het 
aanbrengen van verfsystemen, inclusief de voorbehandelings- 
werkzaamheden. Het verwijderen geschiedt handmatig of mecha- 
nisch al dan niet met behulp van een straalmiddel. 
In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat kon- 
serveringswerkzaamheden een aanzienlijke verontreiniging van 
het aquatisch milieu, waaronder begrepen de waterbodem met 
zich meebrengen. 
Zowel bij het verwijderen van (verf)stoffen als bij de verf- 
applikatie (m.n. verfspuiten) komen kleine deeltjes vrij, die 
voor een belangrijk deel in het oppervlaktewater terechtko- 
men. 
De meeste konserveermiddelen bevatten milieubezwaarlijke 
stoffen, waaronder zwarte- lijststoffen. 
In zowel het algemeen milieubeleid als in het thans gevoerde 
waterkwaliteitsbeleid geldt als uitgangspunt dat de lozing 
van dergelijke stoffen in beginsel dient te worden beeindigd. 
In de praktijk betekent dit, dat met de direkte emissieaanpak 
zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat dergelijke stoffen 
in het milieu kunnen geraken. 
Het treffen van preventieve maatregelen zal extra kosten met 
zich meebrengen. Het is dus belangrijk dat alle bedrijven, 
die in dit marktsegment werkzaam zijn, min of meer gelijktij- 
dig dezelfde maatregelen dienen te treffen. 
Het realiseren van de maatregelen zal zowel financieel als 
technisch enige tijd vergen. 
In de CUWVO- rapportage is gekozen voor een klustering van . 

bedrij ven : - werven en gespecialiseerde bedrijven met een vaste lokatie 
- werven en gespecialiseerde bedrijven met een vaste lokatie 
- mobiele straalbedrijven 
- winterbergingen / jachthavens 
De hier opgenomen voorschriften hebben betrekking op werven 
en gespecialiseerde bedrijven met een vaste lokatie met een 
helling of dok. 

met een helling of dok 

zonder een helling of dok 
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111. Maatrecrelen 

1. 

2. 

3. 

Welke maatregelen/voorzieningen zijn getroffen danwel volgens 
welke bedrijfsvoorschriften wordt er gewerkt om verontreiniging 
van het oppervlaktewater danwel verspreiding van verontreinigingen 
als gevolg van consenreringswerkzaamheden te voorkomen ? 
M.b.t voorzieningen wordt b.v. gedacht aan een overkapping van de 
onder 1.3 genoemde faciliteiten of het plaatsen van een windscherm 
of toepassing van windsturing. Eventueel aanwezige tekeningen 
bijvoegen. 

Wordt er, indien van toepassing, een dok/hellingvloerdiscipline 
toegepast ? 
Gelieve op een aparte bijlage een omschrijving te geven. Zie als 
voorbeeld de "Modelregeling dok/he l l ingvloerd isc ip l ine18  van FME 
en VNSI (voorheen Cebosine) . 
Welke plannen heeft u voor de toekomst m.b.t. nog te treffen 
maatregelen/voorzieningen of aanpassingen c.q. opstellen van 
bedrijfsvoorschriften. 



4. Welke van de onder 3 .  genoemde faciliteiten is overkapt ? .................... .................... .................... 

11. Conserverinsswerkzaamheden 

1. Vul in bijlage A in hoeveel objecten (per type, zie 1.2) er 
jaarlijks per faciliteit (zie type 1.3) worden behandeld. 
Tevens dient per behandelingswijze het jaarlijks gemiddeld 
aantal en het totaal behandelde oppervlak van de objecten te 
worden ingevuld. 

2a. Met welk produkt worden de objecten schoongemaakt ? Met schoonma- 
ken wordt een handeling bedoeld, die plaatsvindt voor de eigenlij- 
ke conserveringswerkzaamheden. 
Gelieve de naam + produktinformatie op een aparte bijlage te 
verstrekken. 

(specificatie per produkt) 
2b. Welke hoeveelheden worden per jaar gebruikt ? 

3a. Wordt er een verfverwijderingsmethode (zie bijlage A )  toegepast, 
waarbij een straalmiddel wordt gebruikt ? 

3b. Welk straalmiddel wordt er gebruikt ? 
Gelieve per verwijderingsmethode de naam + produktinformatie op 
een aparte bijlage te verstrekken. 

3c. Welke hoeveelheden worden er per jaar gebruikt ? 
(specificatie per straalmiddel) 

4a. Welke conserveermiddelen worden er gebruikt ? 
Gelieve per applicatie de naam + produktinformatie op een aparte 
bijlage te verstrekken. 

gebruikt ? 
4b. Welke hoeveelheden worden er jaarlijks van elk conserveermiddel 

5a. Welke afvalstoffen/resten kunnen vrijkomen ? 
b.v schelpdieren, algen, loszittende roest, (aangroeiwerende) 
verf, teer e.d. 

5b. Welke (geschatte) hoeveelheden kunnen hiervan per jaar vrijkomen? 
5c. Met welke frequentie en op welke wijze worden de afvalstoffen/res- 

6. Gedurende welke periode van het jaar worden de werkzaamheden 

ten afgevoerd ? 

uitgevoerd ? 

7. Is er op uw locatie sprake van een getijde beweging, waardoor de 
onder 1.3 genoemde faciliteiten steeds gedeeltelijk onder water 
kunnen komen te staan ? 

8 .  Wat is de gemiddelde doorlooptijd per schip per lengteklasse ? 

9. Worden de bovengoemde werkzaamheden in eigen beheer of door 
derden uitgevoerd ? 



BIJLAGE 2 

CUWVO-VI conserveren mobiele obiecten. 

Aanvraagformulier ten behoeve van het verkrijgen van een vergun- 
ning krachtens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren voor het 
uitvoeren van conserveringswerkzaamheden aan mobiele objecten 
(schepen en andere drijvende objecten) op een vaste locatie. 

Ten behoeve van alle andere lozingen bij deze bedrijven, al dan 
niet via een werk, kan gebruik worden gemaakt van de A en B 
formulieren van de CUWVO. 
Als enige aanpassing op deze formulieren dient vraag 3.1 uitge- 
breid te worden met de categorie llconserveringswerkzaamheden aan 
mobiele objecten op een vaste locatiell. Met betrekking tot de 
specifieke gegevens kan een apart formulier worden ingevuld 
(formulier C )  . 

C. Specifieke gegevens betrekking hebbende op conserveringswerkzaam- 
heden aan mobiele objecten op een vaste locatie. 

I. Omschriivinq bedrii f 

1. In welke van de onderstaande categorieën kan uw bedrijf worden 
ingedeeld ?: 
o straalbedrijf met vaste locatie 
o reparatiewerf 
o nieuwbouwwerf 
o jachthaven en/of winterberging 
o anders, n.1. : ............. 

2 .  Welk type mobiel object wordt er bij u behandeld ?: 
o zeeschepen (groot- en/of klein handelsvaart) 
o drijvende offshore constructies 
o visserij schepen 
o binnenvaartschepen 
o baggermateriaal 
o sleepboten, patrouillevaartuigen e.d. 
o "bruine vloot" 
o recreatie vaartuigen 
o boeien 
o anders n.1. : ................ 

3 .  Welke van de onderstaande faciliteiten heeft u ter beschikking ? 
Geef hierbij per faciliteit de afmetingen weer. 
o afbouwkade ................ 
o langhelling ............... 
o dwarshelling ............... 
o drijvend dok ............... 
o gegraven dok ............... 
o schroeven dok ............... 
o anders n.1. :................, ......................... 



Artikel 6 Rapportage 

.l.. 

. .- 

. -  

a. Functies, taken en verantwoordelijkheden worden in een "Regeling 
Dok/he l l i ngv loe rd i sc ip l ine f l  vastgelegd. Deze regeling specificeert 
ook de procedures en werkwijzen. 

rapporteren regelmatig aan de bedrijfsleiding omtrent de kwaliteit 
van de dok/hellingvloerdiscipline. In deze rapportages dient 
aangegeven te worden of de beschikbare middelen juist worden 
gebruikt en de voorschriften worden opgevolgd. Tevens dienen 
incidenten en calamiteiten te worden vermeld. De rapportages 
moeten op de werkvergaderingen van de leidinggevende functionaris- 
sen worden besproken en zo nodig dienen maatregelen ter verbete- 
ring te worden getroffen. 
Het rapporteren zal schriftelijk gebeuren, bij voorkeur met een 
standaard formulier. 

b. De regeling is voor een ieder ter inzage. 
c. De projectleider en het lokaal toezicht (dokmeester, hellingbaas) 

Artikel 7 Onderaannemers 

De bedrijfsleiding sluit met de onderaannemers die bij de 
conserveringswerkzaamheden betrokken zijn overeenkomsten die de 
dokvloerdiscipline ook voor hen en hun werknemers van toepassing 
doen zijn 
De overeenkomst dient de werf adequate sanctiemogelijkheden te 
verschaffen. 

Artikel 8 Conservering van te water liggende schepen 

Het is verboden uitwendige conserveringswerkzaamheden uit te 
voeren op of aan te water liggende schepen, tenzij: 
- vast staat dat dit op geen enkele wijze kan leiden tot lozing 
- de vergunningverlener W O  zich accoord heeft verklaard. 
van schadelijke stoffen in het water: of 

Artikel 9 Slotbepaling 

a. De Vereniging FME en VNSI zullen eenmaal per jaar de doelmatigheid 
van de modelregeling evalueren. 
Daartoe zullen de werven op verzoek rapporteren omtrent de 
toepassing van de regeling in de praktijk. 
De evaluatie zal ter kennis van de vergunningverlener WVO worden 
gebracht. 

b. Wijzigingen en/of aanvullingen danwel intrekking van de modelrege- 
ling vindt plaats, in overleg met de Vereniging FME, door het 
Hoofdbestuur van de VNSI, nadat de WO-vergunningverleners zijn 
gehoord. 



a. 

b. 

de naleving van de procedures en werkafspraken en rapporteert 
geconstateerde afwijkingen ters.tond aan de bedrijfsleiding. 
De directie machtigt een of meerdere met name te noemen functiona- 
rissen zo nodig het werk stil te leggen. 

Artikel 5 Procedures en voorzieningen 

De procedure vanaf het voorbereiden van het dok of de helling 
voor het uit voeren van conserveringswerkzaamheden tot en met het 
uitdokken respectievelijk het afhellingen van de schepen wordt 
schriftelijk vastgelegd. In die procedure wordt aangegeven welke 
voorzorgsmaatregelen getroffen en welke werkzaamheden uitgevoerd 
zullen worden in het kader van de dok/hellingvloerdiscipline. 
In die procedure wordt ten minste het volgende pakket van 
maatreqelen opqenomen: 

1. 

2 .  

3. 

4 .  

5 .  

6 .  

7. 

B i j  of ik-de dokken en/ of op de hellingen worden aparte 
vaten en containers geplaatst voor het inzamelen van 
verfresten, verdunners, afgewerkte olie, chemicalin, lege, 
halfvolle en volle geopende verfblikken, straalmiddel. 
Het beheer van bovengenoemde vaten en containers wordt aan 
iemand toevertrouwd, die tevens voor de afvoer van volle en 
aanvoer van lege zorgt. 
Alle afvoerputten en waterlozingspoorten van dokken moeten 
tijdens straal-, verf- en opruimingswerkzaamheden gesloten 
zijn. 
In verband met het schoonmaken van de vloer van dokken 
moeten: 
- kettingen van kimblokken worden losgemaakt; 
- ankers en kettingen zodanig worden uitgevierd en uitge- 
legd dat ze zo weinig mogelijk vloeroppervlak in beslag 
nemen : 

verwijderd van de dokvloer. 
- alle onnodige obstakels en losse materialen tijdig worden 
Bij verfwerkzaamheden dient men aandacht te besteden aan de 
volgende punten: - de overspray dient tot een minimum beperkt te worden door 
onder andere de afstand spuitnozzle-object optimaal te 
kiezen, met de kleinst mogelijke spuithoek te werken en 
eventueel een lans te gebruiken; 

afgestemd op de te verwerken hoeveelheid; de verfblikken 
worden pas geopend wanneer het strikt nodig is; 

geledigd. Eventuele verfresten kunnen of nog op de huid 
worden aangebracht, of meegegeven worden aan het schip, of 
in de daarvoor bestemde vaten of containers worden 
gedeponeerd; 

en/of dokwanden worden doorgespoten, daarvoor zijn 
eveneens vaten/containers aanwezig; 

gebeurt dient het onmiddellijk te worden opgeruimd en 
gemeld. 

Voor het uitdokken of afhellingen moet alle grit worden 
verzameld en in daarvoor bestemde containers worden gestort. 
De met het toezicht belaste functionaris dient voor het 
uitdokken of afhellingen de vloer te hebben genspecteerd. 

- de hoeveelheid te openen verfblikken wordt nauwkeurig 

- alle gebruikte verfblikken moeten zo goed mogelijk worden 

- verfpompen, slangen en nozzles mogen niet op de dokvloer 
- morsen van verf moet worden voorkomen, en indien het toch 



Artikel 1 Definities 

Dok/hellingvloerdiccipline: het geheel van procedures, functie- 
en taakverdelingen en werkwijzen, dat de lozing respectievelijk 
de afvoer van schadelijke stoffen bij de conserveringswerkzaamhe- 
den aan drooggezette schepen op werven beoogt te beheersen. 

Conserveringswerkzaamheden: Het verwijderen van uitwendige 
aangroei corrosie en/of oude verflagen van de romp van schepen en 
andere drijvende objecten, alsmede het aanbrengen van verfsyste- 
men, inclusief de voorbereidende werkzaamheden. 
Onder verf en verfsystemen wordt tevens verstaan teer en andere 
conserveringsproducten. 

Artikel 2 Principe 

Het principe van de dok/hellingvloerdiscipline is: 
a. er vindt een formele functie- en taakverdeling plaats tussen 

de bij de conserveringswerkzaamheden betrokken functionaris- 
sen, waarbij verantwoordelijkheden en toezicht expliciet zijn 
vastgelegd; 

b. er worden werkzaamheden en werkprocedures gestandardiseerd; 
c. er vindt een schriftelijke periodieke rapportage en melding 

aan de bedrijfsleiding plaats over de uitvoering van 
werkzaamheden en het handhaven van de procedures. 

Artikel 3 Functies en taken 

a. De leiding van het reparatiebedrijf (de bedrijfsleiding) treft 
maatregelen voor de opvang, inzameling en afvoer van verontreinigd 
materiaal en schadelijke stoffen c.q chemisch afval afkomstig van 
of gebruikt in verband met conserveringswerkzaamheden, een en 
ander zoals omschreven in artikel 5; en benoemt functionarissen 
die met het beheer en de uitvoering daarvan belast zijn. 

over: 
- de gestandardiseerde procedures en werkzaamheden; - technieken en hulpmiddelen waarmee vervuiling en lozing kan 
- ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen werkomgeving; - de bijzondere werkafspraken die ten aanzien van de afzonderlijke 

b. De bedrijfsleiding instrueert en informeert alle betrokkenen 

worden voorkomen; 

projecten worden gemaakt. 

van de besluiten en werkzaamheden binnen het kader van de 
dok/hellingvloerdiscipline en ziet toe op een cordinatie van de 
dok/hellingvloerdiscipline met de overige bedrijfsactiviteiten. 

c. De directie ziet toe op en treft maatregelen voor een cordinatie 

artikel 4 Toezicht en verantwoordelijkheid 

a. Een ieder binnen de organisatie is verantwoordelijk voor de 
voorkoming van lozingen danwel de maximale beperking daarvan, 
alsmede het voorkomen van vervuiling op andere wijze, voorzover 
dat ligt binnen de aard van de aan hem opgedragen werkzaamheden. 

b. De leiding van de projecten (projectleiders) alsmede de leiding 
of het toezicht op de locatie waar de conserveringsactiviteiten 
plaatsvinden (dokmeesters, hellingbazen) controleert zelfstandig 



BIJLAGE 1 

MODELREGELING DOK/HELLINGVLOERDISCIPLINE 

Teneinde de verontreiniging van het aquatisch milieu door 
conserveringswerkzaamheden aan schepen en drijvende installaties 
op werven zoveel mogelijk te voorkomen en 

om daarmee tezelfdertijd te voldoen aan de voorwaarden zoals die 
in het kader van de Wet Verontreiniging Oppenlaktewateren (WO) 
gesteld kunnen worden ten aanzien van lozingen in oppervlaktewater 
(art. 1 lid 3 WVO),  

daarbij strevend naar een uniforme regeling voor alle (repara- 
tie)werven, die recht doet aan de practische toepasbaarheid en 
handhavingsmogelijkheid en tegelijkertijd neutraal staat ten 
aanzien van de onderlinge concurrentie, 

bevelen de Vereniging FME en VNSI de leden-wenen aan de hierna 
volgende modelregeling llDok/hellingvloerdisciplinell in zijn 
geheel in te voeren en toe te passen. 
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BIJLAGEN 

1 Modelregeling dok/hellingvloerdiscipline 

2 Aanvraagformulier vergunning voor conserveren mobiele objec- 
ten 

3 Modelvergunningsvoorschriften t.b.v. werven en gespeciali- 
seerde bedrijven met een vaste locatie met een helling of 
dok 

4 Modelvergunningcvoorschriften t.b.v. werven en gespeciali- 
seerde bedrijven met een vaste locatie zonder een helling of 
dok 

5 Modelvergunningsvoorschriften t.b.v. mobiele straalbedrijven 
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4 VOORTGANG. 

De subwerkgroep is voornemens om in de loop van 1989 de eindrap- 
portage uit te brengen. De werkzaamheden voor de komende maanden 
zullen zich toespitsen op: - het verzamelen van technische kennis ten aanzien van de 

straaltechnieken en verfapplicatie, waarbij speciale aan- 
dacht zal worden gegeven aan de milieubezwaarlijkheid van de 
techniek en de praktische toepasbaarheid in de werksituatie. - het verzamelen van kennis ten aanzien van verfsystemen en de 
milieubezwaarlijkheid van de specifieke toepassingen. Tevens 
zal aandacht worden besteed aan de milieubezwaarlijkheid van 
antifoulings. - het verrichten van onderzoek naar de PAK-emissie als gevolg 
van het teren of bitumeren van het onderwaterschip. Het 
betreft een onderzoek bij binnenvaartschepen, waarbij zowel 
de emissie door het waterstralen alsook de emissie van PAK- 
verbindingen door uitloging in oppervlaktewater zal worden 
onderzocht. - het verrichten van onderzoek naar de milieubelasting van het 
waterstralen c.q schoonspuiten van schepen uit de plezier- 
vaart bij winterbergingen en jachthavens. Bij dit onderzoek 
zal met name aandacht worden gegeven aan de consequenties 
van het op handen zijnde verbod van organotinhoudende anti- 
foulings en de mogelijke alternatieve antifoulings. - het verrichten van onderzoek naar de emissie van antifouling 
bij het onderwaterborstelen van zeegaande schepen. - het inventariseren van maatregelen, het milieurendement en 
de kosten van de maatregelen die genomen zijn bij bedrijven 
die lozen op rijkswater. - de resultaten van het onderzoek en de inventarisatie zullen 
gebruikt worden om voor de onderscheiden categoriëen sane- 
ringsmaatregelen voor te stellen. Hierbij zal aandacht 
worden gegeven aan de effectiviteit van de maatregelen 
alsmede de kosten. Indien mogelijk zullen eisen ten aanzien 
van de vergunningverlening worden geformuleerd. 
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CLUSTER OP BASIS VAN INTERIM- 
RAPPORTAGE 
01-07-'89 

NA DEFINITIEVE 
RAPPORTAGE EN 
ONDERZOEK 

a. WERVEN EN GESPECIALISEERDE BEDRIJVEN MET EEN VASTE LOCATIE 
MET EEN HELLING OF DOK I 

- zeevaart - binnenvaart - visserij - recreatie 

. situatie in vergunning 
vastleggen (per 010789) 
- maatregelen op basis 
van de MDH-regeling 

-op basis van in "89 
uitgevoerd onderzoek 
de mogelijkheid tot 
het stellen van 
nadere voorschriften 
-saneringsrichtdatum 
01-01-91 

b. WERVEN EN GESPECIALISEERDE BEDRIJVEN MET EEN VASTE LOCATIE 
ZONDER EEN HELLING OF DOK 

- zeevaart 
- binnenvaart - visserij - recreatie 

. situatie in vergunning 
vastleggen (per 010789) - maatregelen gericht 

'good housekeeping; 

-afgeschermd van op- 
pervlaktewater wer- 
ken. 
-saneringsrichtdatum 
01-01-91 

c. MOBIELE STRAALBEDRIJVEN (bedrijven die her en der open op 
oppervlaktewater stralen) 

- binnenvaart 
- visserij 

. vergunningverlening 
tot uiterlijk 
01-01-91 . zoveel mogelijk 
met afscherming 
werken 

d. WINTERBERGINGEN / JACHTHAVENS 
I . vooralsnog de vergun- II 

ningverlening niet 
opstarten 

e. DIVERSEN 

- onderwater- 
borstelen 

- eigen onder- 
houd op b.v 
zandplaten 

-voorlopig niet toestaan 
- onderzoek 
niet toestaan 

op basis van het in 
CWO-verband uit- 
gevoerd onderzoek 
vergunningverlening 
opstarten en/nadere 
regelgeving initië- 
ren. 

wellicht vergunning 
verlening 
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daarom niet goed mogelijk. De vergunninghouder dient hiertoe een 
plan in te dienen, waarin wordt aangegeven welke (hoofdzakelijk) 
organisatorische maatregelen er gedurende een interimperiode 
worden getroffen om verontreiniging van het oppervlaktewater door 
consserveringswerkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen. Daar- 
naast wordt een saneringsverplichting opgenomen, die er op ge- 
richt dient te zijn dat met ingang van 01-01-'91 er sprake is van 

betekent dit; het niet boven of in de directe nabijheid van 
oppervlaktewater stralen en conserveren en; indien bij de werk- 
zaamheden afvalwater vrijkomt, lozing van gezuiverd afvalwater. 
Een modelvergunning voor deze catagorieen bedrijven is opgenomen 
als bijlage 4 .  

c. De mobiele bedrijven, waaronder in dit verband worden verstaan de 
bedrijven die her en der open op oppervlaktewater stralen, dienen 
de activiteiten per 01-01-91 op open water te hebben beeindigd. 
De verwachting is overigens dat het aantal bedrijven die speci- 
fiek tot deze cluster gerekend dienen te worden zeer beperkt is. 
Deze activiteiten zijn reeds beeindigd op de rijkswateren. De 
ervaring heeft daar geleerd dat een kortere overgangstermijn om 
de activiteiten te verplaatsen naar een vaste locatie veelal niet 
haalbaar is. Een modelvergunning voor de mobiele straalbedrijven 
is opgenomen als bijlage 5. 
Voor de winterbergingen en jachthavens wordt voorgesteld om 
vooralsnog niet over te gaan tot vergunningverlening. In C W ü -  
verband zal onderzoek plaats vinden naar de kwaliteit van het te 
lozen spuitwater, alsmede naar de relatie tussen het gebruik van 
antifouling in de recreatievaart en de kwaliteit van de waterbo- 
dem in met name de recreatiehavens. Op grond van dit onderzoek 
zal worden getracht om te komen tot een uniforme regelgeving. Het 
wordt niet uitgesloten geacht dat een combinatie van een stofge- 
richte aanpak, b.v nadere regelgeving t.a.v. antifouling, en 
maatregelen voor de lozing van afvalwater, als voorstel voor 
sanering naar voren komt. 
Daarnaast wordt voorgesteld om het onderhoud door scheepseigena- 
ren op b.v zandplaten niet toe te staan en vooralsnog, in afwach- 
ting van een nader onderzoek, het onderwaterborstelen evenveens 
niet toe te staan. 
In het het schema op pagina 14 is voor de onderscheiden catego- 
rieën bedrijven de voorgestelde aanpak in het kort weergegeven. 

' een gesaneerde situatie. Voor deze categorieen van bedrijven 
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len te worden genomen om te voorkomen dat er door een directe 
stofemissie verontreiniging van oppervlaktewater optreedt. 
RWS heeft zich tot op heden in hoofdzaak beperkt tot de problema- 
tiek van conserveringswerkzaamheden bij de ''groterett schepen en 
de activiteiten die plaatsvinden bij werven met dokken/hellingen 
of die door gespecialiseerde bedrijven open op oppervlaktewater 
worden uitgevoerd. De problematiek bij de jachtwerven en recrea- 
tievaart heeft minder de aandacht gekregen. 
Voor de niet-rijkcwateren geldt dat de onderhavige problematiek 
slechts in de laatste jaren enige aandacht heeft getrokken. Dit 
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de omvang van de proble- 
matiek van een geheel andere orde is. Daarnaast is pas de laatste 
jaren de aandacht meer gevestigd op de problematiek van het 
gebruik van biociden in aangroeiwerende verven en is de uitloging 
van PAK-verbindingen uit teerproducten aan de orde gekomen. Er 
geldt dan ook dat er vrijwel geen WO-vergunningen zijn verleend 
waarin voorschriften worden gesteld aan de conserveringswerkzaam- 
heden bij schepen. 

3 . 3  Beleidsaanbevelingen. 

De subwerkgroep is van mening dat op het in 3.2 geschetste beleid 
in hoofdlijnen ook voor de niet-rijkswateren dient te gelden. Om 
aansluiting te verkrijgen bij het reeds (gedeeltelijk) in gang 
gezette beleid voor de rijkswateren en omdat het gewenst is om 
het voornemen om nader beleid ten uitvoer te brengen in een vroeg 
stadium kenbaar te maken, wordt voorgesteld gefaseerd met de 
beleidsuitvoering te starten. Deze fasering is eveneens gewenst 
in verband met het grote aantal bedrijven, met name in de recrea- 
tiesector. 
Er is gekozen voor de volgende clustering van bedrijven: - werven en gespecialiseerde bedrijven met een vaste locatie met 

een helling of dok - werven en gespecialiseerde bedrijven met een vaste locatie 
zonder helling of dok - mobiele straalbedrijven 

- winterbergingen / jachthavens 
a. Voor de werven inclusief de gespecialiseerde straalbedrijven met 

een vaste werkplek die de beschikkking hebben over een dok of 
helling wordt voorgesteld om de vergunningverlening zo spoedig 
mogelijk op te starten (gericht op verlening per 01-07-'89). Een 
algemeen model-aanvraagformulier voor conserveringswerkzaamheden 
is opgenomen als bijlage 2. In de vergunning kan de huidige 
afvalwatersituatie en de MDH-regeling worden vastgelegd. Tevens 
kan dan melding worden gemaakt van het in CUWVO-verband te ver- 
richten nader onderzoek op grond waarvan de waterkwaliteitsbe- 
heerder in de toekqmst nadere voorschriften kan stellen. Een 
modelvergunning voor deze categorie van bedrijven is opgenomen 
als bijlage 3 .  

locatie die niet de beschikking hebben over een dok of helling 
wordt eveneens voorgesteld de vergunningverlening zo spoedig 
mogelijk op te starten (gericht op verlening per 01-07-'89). In 
de vergunning kan de huidige afvalwatersituatie worden vastgelegd 
met het voorschrijven van maatregelen gericht op "good housekee- 
pingtt. De maatregelen zijn sterk verschillend en het opstellen 
van een algemeen geldende regeling, zoals de MDH-regeling, is 

b. Voor de werven en de gespecialiseerde bedrijven met een vaste 
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milieucompartimenten, zodat er feitelijk wel eisen gesteld worden 
aan deze stoflozingen. 
Zo zal er dus zowel in de kader van de HW als ook in het kader 
van de WVO eisen gesteld kunnen worden met betrekking tot de 
beperking van stof en /of spuitnevel. Het moge duidelijk zijn dat 
op dit gebied een nauwgezette afstemming met betrekking tot de 
voorschriften in de HW- en WVO-vergunning noodzakelijk is. 
Daarnaast zullen voorschriften met betrekking tot het schoonmaken 
van dokken en verharde hellingen slechts in het kader van een 
WVO-vergunning kunnen worden gesteld, omdat deze slechts het 
voorkomen van waterverontreiniging beogen. 

3.1.3 Internationale regelgeving. 

Het gebruik van organotinverbindingen als biocide in aangroeiwe- 
rende verven is reeds enkele jaren in Engeland en Frankrijk aan 
banden gelegd (beperkte toepassing). Er bestaat een concept EEG- 
richtlijn die er in voorziet dat het gebruik van organotinverbin- 
dingen als antifouling niet langer zal worden toegestaan voor 
schepen met een lengte kleiner dan 25 meter. Hierin is tevens een 
algemeen geldend verbod opgenomen voor het gebruik van kwik- en 
arseenhoudende antifoulings. 
Recentelijk is er een aanbeveling van de Parijse Commissie gepu- 
bliceerd waarin de aangesloten landen zich verplichten tot het 
(doen) uitvoeren van onderzoek en het nemen van restrictieve 
maatregelen met betrekking tot de emissie van organotinverbindin- 
gen bij dokwerkzaamheden. In dit document wordt duidelijk melding 
gemaakt van de economische noodzaak om organotinverbindingen voor 
zeegaande schepen te blijven gebruiken. 

3.2 Huidig beleid. 

Sinds 1986 wordt er op de Rijkcwateren een actief beleid gevoerd 
t.a.v straal- en conserveringsactiviteiten voor de mobiele 
objecten. Dit heeft erin geresulteerd dat met ingang van 1 janua- 
ri 1987 het her en der stralen en conserveren op oppervlaktewater 
niet langer is toegestaan. Met ingang van 1 januari 1988 is 
vrijwel overal het open op oppervlaktewater uitvoeren van conser- 
veringswerkzaamheden beeindigd. Slechts in een enkel gebied 
waarin niet tijdig locaties konden worden gerealiseerd is de 
mogelijkheid geboden om nog 1 jaar in een door RWS aangewezen 
haven deze activiteiten uit te voeren. Een nadere evaluatie 
binnen RWS heeft er toe geleid om bij voldoende voortgang in de 
sanering uiterlijk tot 1 januari 1990 vergunning te verlenen voor 
het uitvoeren van de werkzaamheden op oppervlaktewater. Er dienen 
dan wel eenvoudige afschermende maatregelen te worden genomen. 
Voor de werven is het voornemen kenbaar gemaakt om een definitie- 
ve sanering na te streven per 1 januari 1990. Tot die tijd is een 
z.g MDH-regeling (modelregeling dok- en hellingvloerdiscipline) 
van kracht die op initiatief van de branchevertegenwoordiging 
VNSI ( voorheen CEBOSINE) in overleg met RWS is opgesteld. De 
MDH-regeling is als bijlage 1 opgenomen. 
De maatregelen die de bedrijven dienen te nemen komen er op neer 
dat er afgeschermd van het oppervlaktewater dient te worden 
gewerkt. Dit houdt in dat er in een droogdok dient te worden 
gestraald of indien er drijvend wordt gestraald dat het opper- 
vlaktewater dient te worden afgedekt. Daarnaast dienen maatrege- 
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PROCEDURELE ASPECTEN. 

3.1 Juridisch kader. 

3.1.1 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. 

Op grond van artikel 1, derde lid, van de WVO kan bij algemene 
maatregelen van bestuur (AMvB) worden bepaald dat het zonder 
vergunning verboden is afvalstoffen, verontreinigende of schade- 
lijke stoffen op een andere wijze dan met een werk in oppervlak- 
tewater te brengen. In de jurisprudentie wordt onder werk met 
name een lozingspijp met een vaste plaats bedoeld. In bedoelde 
AMvB zijn ondermeer de volgende manieren van het in oppervlakte- 
water brengen genoemd: 
- het in oppervlaktewater storten - het storten of laten afvloeien op kaden, bruggen,vlonders of 
- het uit- of inwendig reinigen van een vaartuig. 
aanlegsteigers op enig oppervlaktewater 

Bij conserveringswerkzaamheden aan mobiele objecten kunnen op de 
volgende manieren afvalstoffen in het oppervlaktewater geraken: 
a. vrijkomend straalmiddel en verfresten incl. roest die recht- 

streeks of indirect (via kade, vlonder danwel als een duide- 
lijk waarneembare op het water neerslaande stofwolk of nevel) 
in oppervlaktewater terecht komen. 

rechtstreeks via de scheepswand of indirect (via vlonder, kade 
danwel als een duidelijk waarneembaar op het water neerslaande 
stofwolk of nevel) in oppervlaktewater geraken. 

c. fijne grit en verfresten (incl. roest) die als stof via de 
lucht (uiteindelijk) in het water (en de bodem) geraakt. 

d. overspray bij verfapplicatie die via de lucht (uiteindelijk) 
in het water (en de bodem) geraakt. 

b. hoge druk spuitwater (incl. straalmiddel en verfresten) dat 

In de gevallen onder c en d is er geen duidelijk waarneembare 
neerslag van stof en/ of nevel in oppervlaktewater. Aan dergelij- 
ke milieuemissies dienen dus in een ander kader voorschriften te 
worden gesteld. 
Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat slechts de 
handelingen als bedoeld onder a en b WO-versunninssRlichtiq 
zijn. 

3.1.2 Hinderwet. 

In het kader van vergunningverlening aan bedrijven is er een 
duidelijk verschil tussen werkingssfeer van de Hinderwet (HW) en 
de WVO. De WVO beoogt het voorkomen van verontreiniging van het 
oppervlaktewater, terwijl de HW beoogt gevaar, schade of hinder 
naar de omgeving te voorkomen. In de HW is expliciet aangegeven 
(artikel 38a.l) dat: "deze wet niet van toepassing is op inrich- 
tingen voorzover deze ten gevolge van het brengen in oppervlakte- 
wateren van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen 
naar buiten gevaar, schade of hinder veroorzaken". Gelet op het 
in 3.1.1 gestelde betekent dit dus dat strikt formeel gezien ook 
de HW geen eisen kan stellen aan de indirecte (onder c en d 
bedoelde) vervuiling van het oppervlaktewater. In de praktijk is 
echter veelal sprake van gevaar, schade of hinder naar meerdere 
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aan koper, lood en zink aangetroffen 
geteerd sterk verhoogde gehalten aan 
wordt door waterkwaliteitsbeheerders 

en indien er schepen worden 
PAK-verbindingen. Regelmatig 
qeconstateerd dat als gevolg 

van spuitnevelverlies bij verfapplicatie aanzienlijke hoeveelhe-- 
den verf en oplosmiddelen in oppervlaktewater geraken. Daarnaast 
blijkt uit waterbodeminventarisaties dat de waterbodem bij jacht- 
havens in sommige gevallen als ernstig verontreinigd moet worden 
beschouwd. 
Het gaat hierbij om zeer milieubezwaarlijke stoffen, waaronder 
stoffen voorkomend op de lijst van 129 van de EEG. De subwerk- 
groep is van mening dat ten aanzien van de saneringsvisie er moet 
worden uitgegaan van een directe emissieaanpak, d.w.2 een sane- 
ringsaanpak aan de bron. Er dienen dusdanige maatregelen te 
worden genomen dat de uitstoot aan verontreinigende stoffen 
afkomstig van de conserveringsactiviteiten worden geminimali- 
seerd. 

Het is bekend dat als gevolg van uitloging van verfsystemen er 
ook een aanzienlijke diffuse lozing van stoffen (antifouling) 
plaats vindt. Recent uitgevoerde metingen in de Oosterschelde 
geven aan dat er duidelijk waarneembare negatieve effecten zijn 
waar te nemen bij bepaalde bodemorganismen als gevolg van de 
aanwezigheid van organotin. Het lijkt derhalve voor de hand te 
liggen om de saneringsinspanning te leggen bij het ontwikkelen 
van minder milieubezwaarlijke verfsystemen. Er vindt op dit 
gebied bij de verfindustrie veel research plaats. Het is echter 
niet te verwachten dat binnen afzienbare tijd op dit gebied een 
technologische doorbraak plaats vindt. Naar de mening van de 
subwerkgroep rechtvaardigt dit het uitgangspunt om thans een 
saneringsinspanning te leggen bij de conserveringsactiviteiten. 
Het is echter wel van belang om ten behoeve van de vaststelling 
van de gewenste saneringsinspanning bij de conserveringsactivi- 
teiten een relatie te leggen met de milieubelasting als gevolg 
van de diffuse verspreiding van conserveringsmiddelen in de 
scheepvaart. 
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het schip een gunstig energieverbruik heeft. 
ding (tributyltinhydroxide) komt bij dit type niet exponentieel 
maar lineair in de tijd vrij. De bescherming tegen aangroei is 
dan ook afhankelijk van de opgebrachte laagdikte en bedraagt 
maximaal 3-4 jaar. Het voordeel van deze verven naast de langere 
levensduur is dat er geen ffoverkillll in het begin is. Daarnaast 
is het overschilderen aanzienlijk eenvoudiger, omdat er geen oude 
lagen verwijderd behoeven te worden. Een zwak punt is de bescher- 
ming bij langdurig stilliggen. Daarom worden aan selfpolishing 
antifoulings ook wel koperverbindingen toegevoegd. 
In 1992 wordt naar verwachting een EEG regelgeving inzake het 
gebruik van organotin als antifouling van kracht. Deze regelge- 
ving houdt in dat het gebruik van organotin op schepen met een 
lengte kleiner dan 25 meter zal worden verboden. Naar verwachting 
zullen dan de organotinverbindingen in antifoulings worden ver- 
vangen door koperverbindingen. De milieuhygiënische gevolgen van 
deze verschuiving in het toepassen van antifoulings is thans niet 
bekend. 

De organotinverbin- 

Locaties voor conserveringswerkzaamheden. 

De conserveringswerkzaamheden kunnen op zeer uiteenlopende loca- 
ties worden uitgevoerd, zoals: - GROTE WERVEN, beschikkend over dokken voor zeeschepen - WERVEN met hellingen en/of kleine dokken voor binnenvaart, 
visserij en recreatie 

- JACHTWERVEN - WINTERBERGINGSTERREINEN voor jachten - JACHTHAVENS - GESPECIALISEERDE ONDERHOUDSBEDRIJVEN (STRAALBEDRIJVEN) . met een vaste locatie, aan een kade, (overkapt) dok of 
. zonder vaste locatie, waarbij de werkzaamheden her en der werkhal 

op oppervlaktewater plaatsvinden - HER EN DER OP OPPERVLAKTEWATER door de scheepseigenaar zelf 
Incidenteel worden in getijdewateren ook schepen drooggezet op 
zandplaten, waar de scheepseigenaar zelf het onderhoud 
uitvoert. 

Het komt veel voor dat een gespecialiseerd bedrijf de werzaamhe- 
den in onderaanneming bij de werven uitvoert. In dit rapport zal 
geen onderscheid worden gemaakt tussen het fleigenff werk en werk 
door onderaannemers. Vergunningverlening dient plaats te vinden 
aan de werf en voor de waterkwaliteitsbeheerder is de werfeige- 
naar de aanspreekbare partij. 

Uitwerking. 

De belasting van het aquatisch milieu door conserveringswerkzaam- 
heden is moeilijk in te schatten. Dit komt omdat er betrekkelijk 
weinig bekend is over de totale omvang van de conserveringsacti- 
viteiten en er gebruik wordt gemaakt van een groot scala aan 
verfproducten. Wel is bekend dat in een aantal gebieden een 
duidelijk waarneembare nadelige invloed is gemeten. Dit is vooral 
het geval bij werven en straalbedrijven die gebruik maken van een 
vaste locatie. In de waterbodem worden sterk verhoogde gehalten 



a 

daarnaast door uitloging in oppervlaktewater. Het gaat hierbij om 
zware metalen, organische oplosmiddelen, PAK-verbindingen (poly- 
cyclische aromatische koolwaterstoffen) en biociden (antifou- 
ling) . 
Het huidig gebruik van antifouling, waarvan organotinverbindingen 
de meest aansprekende voorbeelden zijn, wordt gezien als een 

, groot milieuhygiënisch probleem. In de zeescheepvaart wordt het 
gebruik van antifouling gezien als een duidelijke economische 
noodzaak. Een schip met fouling heeft slechtere vaarprestaties en 
het brandstofverbruik neemt bijna exponentieel met de dikte van 
de foulinglaag toe. Voor de zoete wateren wordt het gebruik van 
antifouling veel minder noodzakelijk geacht. In de recreatievaart 
wordt echter op grote schaal gebruik gemaakt van aangroeiwerende 
verven. Er dient echter wel te worden onderkend dat ook in de 
recreatie de vaarprestaties van schepen een rol spelen. 
Voor de typering van de antifoulings kan worden uitgegaan van de 
volgende onderverdeling: 

ZACHTE ANTIFOULINGS II HARDE ANTIFOULINGS LEACHING ANTIFOULINGS 

SELFPOLISHING ANTIFOULINGS 

De zachte antifoulinqs bestaan uit een bindmiddel en een natuur- 
lijke hars die langzaam in water oplost. Op die manier komen de 
aangroeiwerende stoffen (koperoxyde) vrij. De verffilm blijft 
maar gedeeltelijk bestaan. Het restant antifouling is eenvoudig 
af te spuiten. 
Van de harde antifoulinss blijft het bindmiddel (chloorrubber of 
vinylharsen) intact en treden de aangroeiwerende stoffen (orga- 
notin of koperoxyde) door diffusie uit de verf. De verffilm 
blijft bestaan en moet voordat een nieuwe laag wordt opgebracht 
worden weggeschuurd. De werking van leaching antifoulings is dus 
gebaseerd op een diffusie/uitloogproces. De biocide afgifte zal 
exponentieel in de tijd afnemen, d.w.z. in het begin is de afgif- 
te zeer hoog, maar al spoedig daalt deze zeer sterk om uiteinde- 
lijk tot een zodanig laag niveau te dalen dat de uitloging te 
gering is om aangroei tegen te gaan. Op dit punt is echter nog 
lang niet alle gif in de verflaag verbruikt. Dit type zal door de 
lagere prijs vermoedelijk het meest voor pleziervaart worden 
gebruikt. Als biocide wordt vooral koper(1)oxide gebruikt, meest- 
al in kombinatie met tributyltinverbindingen zoals tributyltin- 
fluoride (TBTF), tributyltinoxide (TBTO) en trifenyltinfluoride 
(TFTF). De antifoulings op organotin basis geven ca. 1,5 jaar 
bescherming en die op koper basis geven ca. 0 , 5  jaar bescherming 
tegen aangroei. 
De grote nadelen van deze antifoulings liggen dus in het onecono- 
misch gebruik van de biociden (tfoverkillf' in het begin, aan het 
eind blijft nog biocide achter in de uitgeloogde laag) en de 
beperkte levensduur. 
Door de ontwikkeling van copolymeer- en organotin verbindingen 
werden zo'n negen jaar geleden de selfpolishins antifoulinss in 
de handel gebracht. Bij dit type slijt het produktpolymeer lang- 
zaam van de romp van het schip af waardoor de wand glad blijft en 
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opgedaan met de mogelijkheden voor sanering. 

2 .2  Verfapplicatie. 

Voor het aanbrengen van verfsystemen op schepen worden de volgen- 
de technieken toegepast: 

KWASTEN EN ROLLEN 11 VERFSPUITEN 

Voor de schepen uit de binnenvaart, recreatievaart en gedeelte- 
lijk ook de visserij wordt bij de verfapplicatie veelal gebruik 
gemaakt van de kwast of roller. Het verfspuiten wordt slechts 
sporadisch toegepast. Bij drooggezette schepen is daardoor het 
risico van waterverontreiniging door verfverliezen tijdens appli- 
catie gering. 
Bij verfspuiten kan een onderscheid worden gemaakt tussen pneuma- 
t i s c h  spuiten en airless spuiten. Bi] pneumatisch spuiten wordt 
per uur aanmerkelijk minder verf opgebracht dan bij het airless 
spuiten. Vandaar dat bij de bouw en het onderhoud van de grote 
schepen vrijwel uitsluitend het airless spuiten wordt toegepast. 
Door verwaaien en overspray kunnen bij het verfspuiten aanzien- 
lijke spuitverliezen optreden. Er is onderzoek gaande naar indus- 
triële toepassing van electrostatisch spuiten in de buiten lucht. 
Bij deze applicatietechniek wordt het spuitnevelverlies aanzien- 
lijk beperkt. 

2.3 Conserveringsmiddelen. 

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de toepas- 
sing van conserveringsmiddelen in de scheepvaart: 

RE CRE AT I EVAART - VERFSYSTEMEN VEELAL INCL. ANTIFOULING 11 - TEER 
BINNENVAART - TEER 
VISSERIJ 11 - VERFSYSTEMEN INCL. ANTIFOULING 

- TEER 
ZEEVAART - VERFSYSTEMEN INCL. ANTIFOULING 

Er bestaat een grote keuze in verfsystemen, maar het aantal typen 
is beperkt. Het betreft veelal typen op basis van chloorrubber, 
epoxy, alkyd, etc. De conservering wordt uit meerdere lagen 
opgebouwd, zoals corrosiewerende primers, tussenlagen en een 
toplaag. Het onderwatergedeelte wordt vrijwel altijd voorzien van 
een aangroeiwerende verflaag (antifouling). 
In plaats van verfsystemen kunnen voor de conservering van de 
scheepshuid ook teer en in veel mindere mate bitumen worden 
gebruikt. De milieubelasting wordt bepaald door de samenstelling 
van de verf- en teersoorten en de eventueel toegepaste antifou- 
ling in samenhang met de toegepaste conserveringstechniek en 
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del op basis van smeltslak. Bij het werpstralen vindt in het 
algemeen hergebruik van straalmiddel plaats. Straalmiddelen met 
een hoge uitloogbaarheid in water (bv koperslak) worden bij 
scheepsonderhoud niet of nauwelijks meer toegepast. Het herge- 
bruik van straalmiddel wordt steeds meer toegepast. Sinds kort 
bestaat de mogelijkheid om straalmiddel naar een specialistisch 
bedrijf af te voeren, waar het voor hergebruik geschikt wordt 
gemaakt. Het is echter niet bepaald aantrekkelijk daar de materi- 
aalkosten ca. 4 maal hoger zijn dan die bij het het gebruik van 
eenmalig grit. 
Bij de klassieke werkwijze ontstaat bij het gritstralen een 
aanzienlijke stofemissie. Een gritstraalmethode waarbij nagenoeg 
geen verspreiding naar de omgeving optreedt is het vacuumstralen 
of borstelctralen. Het gebruikte straalmiddel wordt met de verf- 
resten en stof teruggezogen en gescheiden en kan vervolgens 
opnieuw worden gebruikt. Deze vorm van stralen wordt echter door 
de lagere productiesnelheid nog niet toepasbaar geacht voor de 
behandeling van grote oppervlakken. 
Bij vochtisstralen wordt met behulp van een waterkransje rond de 
straalmond een kleine hoeveelheid water aan het straalmiddel 
toegevoegd. Dit resulteert in een vermindering van de stofontwik- 
keling. Omdat de hoeveelheid water gering is treedt op het ge- 
straalde oppervlak nagenoeg geen roestvorming op. 
Bij natstralen wordt met een mengsel van grit en water gewerkt. 
Voordeel hiervan is dat er nagenoeg geen stofontwikkeling op- 
treedt. Als nadeel geldt het ontstaan van vliegroest. 

Het lacredruk waterreinisen gebeurt met een waterdruk van 10 tot 
15 bar, dus enkele malen de druk van een waterleiding. deze 
bewerking wordt bij onderhoudswerkzaamheden gebruikt voor het 
verwijderen van grote hoeveelheden loszittend vuil. 
Hoqedruk waterreinisen wordt uitgevoerd bij drukken tot 700 bar. 
Bij deze bewerking wordt aangroei op de scheepchuid en loszitten- 
de verf en roest verwijderd. 
Bij superhosedruk waterreiniaen kan bij drukken boven 1000 bar 
verf en roest van de scheepshuid worden verwijderd. Er is ook een 
toepassing waarbij straalmiddel aan het water wordt toegevoegd. 
De techniek is nog tamelijk nieuw en er is dan ook nog betrekke- 
lijk weinig ervaring mee op gedaan. 
Bij het bikken en borstelen kan door het nemen van betrekkelijk 
eenvoudige maatregelen zoals opvangen en opvegen ontoelaatbare 
waterverontreiniging worden voorkomen. 
De subwerkgroep heeft geconstateerd dat in de praktijk ook het 
z.g onderwaterborstelen van schepen plaatsvindt. Hiermee wordt 
beoogd om met een schip minder frequent in dok te hoeven liggen. 
Er is besloten om ook deze activiteit in de studie te betrekken. 

De milieubezwaarlijkheid van het gritstralen wordt overwegend 
bepaald door de samenstelling van de te verwijderen verflagen. 
De milieubelasting als gevolg van het gebruik van een straalmid- 
del kan door een juiste keuze van dat middel worden geminimali- 
seerd. Het gebruik van alternatieve straalmethodieken teneinde de 
milieubelasting als gevolg van stralen van scheepshuiden te 
voorkomen is zeer beperkt. Bij droogstralen dienen de maatregelen 
zich te richten op de voorkoming van stofverspreiding. Bi] nat- 
stralen kan het opvangen en behandelen van het spuitwater nood- 
zakelijk blijken te zijn. A l s  gevolg van het eerder in gang 
gezette beleid voor de rijkcwateren is reeds enige ervaring 
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ALGEMENE BESCHRIJVING. 

Het is gebleken dat er behoefte bestaat aan een verduidelijking 
van een aantal veel gehanteerde begrippen. Dit is met name van 
belang voor de taakafbakening t.a.v de werkzaamheden van de 
subwerkgroep. 
De volgende definities zijn hiertoe opgesteld: 

CONSERVERINGSWERKZAAMHEDEN: Het verwijderen van uitwendige 
aangroei corrosie en/of oude verflagen van de romp van 
schepen en andere drijvende objecten, alsmede het aanbrengen 
van verfsystemen, inclusief de voorbehandelingswerkzaamhe- 
den. 

Verwijderen ; het al dan niet met behulp van een straalmid- 
del mechanisch of handmatig verwijderen. 

MOBIEL OBJECT: schepen en andere drijvende objecten. 

Straal- en schoonmaaktechnieken. 

Er kan een hoofdonderscheid worden gemaakt tussen droogstralen, 
natstralen en het bikken/borstelen. Hierbij is dan weer een 
nadere onderverdeling mogelijk. In onderstaand schema is een 
onderverdeling weergegeven van (mogelijk) toe te passen straal- 
en schoonmaakmethodieken ten behoeve van scheepsbouw en -onder- 
houd. 

DROOGSTRALEN 

NATSTRALEN 

BIKKEN/ 
BORSTELEN 

GRITSTRALEN 
(klassiek) 

VACüUMSTRALEN/ BORSTELSTRALEN 

VOCHTIGSTRALEN 

NATSTRALEN 

LAGEDRUK WATERSTRALEN 

HOGEDRUK WATERSTRALEN 

SUPERHOGEDRUK WATERSTRALEN 

I/ - 

MET 
STRAALMIDDEL 

ZONDER 
STRAALMI DDEL 

De meest bekende vorm van droogstralen is wel het z.g aritstra- 
len. Het gritstralen kan variëren van het licht opruwen van de 
oude verflaag tot het geheel blank stralen van het te behandelen 
oppervlak. Hierbij wordt een hard, korrelvormig materiaal met 
grote kracht op het te behandelen oppervlak geblazen (pneumatisch 
stralen) of geslingerd (werpstralen). Bi] het pneumatisch stralen 
wordt hiervoor veelal gebruik gemaakt van een eenmalig straalmid- 
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I ,k en regelgeving. 
Lians voorliggende interimrapportage is door de CuWVo op 12 
ember 1988 vastgesteld, in afwachting van de eindrapportage. 

I - zal in de loop van 1989 verschijnen. 
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1 INLEIDING 

Bij conserveringswerkzaamheden aan schepen kan verontreiniging 
van het oppervlaktewater en de waterbodem optreden. De problema- 
tiek bij de grote Rotterdamse nieuwbouw en reparatiewerven is 
reeds jaren bekend. De baggerspecie in de werkhavens is in vele 
gevallen dermate ernstig verontreinigd dat de specie in een 
speciaal ingerichte deponie moet worden geborgen. De laatste 
jaren is duidelijk geworden dat de problematiek zich tevens 
uitstrekt tot het onderhoud en de nieuwbouw van schepen voor de 
binnenvaart en pleziervaart. Overal, waar op oppervlaktewater of 
in de nabijheid ervan conserveringsactiviteiten plaatsvinden, 
vindt een emissie van milieubezwaarlijke stoffen plaats. 
De verontreiniging wordt met name veroorzaakt door de (in het 
verleden) aangebrachte verfsystemen op de scheepshuid, die door 
het stralen in het oppervlaktewater terecht komen. Daarnaast kan 
door spuitnevelverliezen bij de verfapplicatie verf in het opper- 
vlaktewater geraken. Ook kan waterverontreiniging ontstaan door 
de uitloging van - vooral nieuwe - scheepshuidconservering. 
Er is reeds een beleid ontwikkeld voor het stralen en conserveren 
van mobiele objecten voor de rijkcwateren. C W O - V I  heeft hienran 
bij de invoering kennis genomen. Hierbij is met name aandacht 
gegeven aan de conserveringswerkzaamheden voor de beroepsvaart. 
Voor de rijkcwateren is thans de situatie onstaan dat het her en 
der stralen en conserveren op oppervlaktewater niet meer plaats- 
vindt. De werkzaamheden vinden nu plaats op hellingen en in 
dokken. Er is een vluchtgedrag geconstateerd van de rijkswateren 
naar de niet-rijkcwateren. Daarnaast blijkt uit onderzoek naar de 
kwaliteit van de waterbodem en uit publicaties dat ook de recrea- 
tievaart een aanzienlijke bijdrage levert aan de emissie van 
ondermeer biociden (antifouling) uit aangroeiwerende verven. Uit 
het oogpunt van de eenheid van beleid en gelet op de concurren- 
tiepositie van de bedrijven is het gewenst om te streven naar een 
gelijktijdige invoering van een definitief beleid voor het stra- 
len en conserveren van mobiele objecten. Door CUWVO-VI is ter 
voorbereiding van dit beleid de subwerkgroep "Stralen en conser- 
veren mobiele objecten" ingesteld. 
De taakopdracht van de subwerkgroep bestaat uit het geven van een 
beschrijving van de bedrijfstak en de afvalwaterproblematiek als 
gevolg van de conserveringswerkzaamheden en het doen van aanbeve- 
lingen op grond van literatuurstudie en praktijkonderzoek voor 
saneringsmaatregelen. Tevens dient aandacht te worden besteed aan 
de kosten van de maatregelen, mede in het licht gezien van de 
bedrijfseconomische positie en er dienen aanbevelingen te worden 
gedaan ten behoeve van de regelgeving in het kader van de WVO. 
Dit alles overeenkomstig de gebruikelijke opzet voor CUWVO-VI 
bedrijfstakrapportages. 
De taakopdracht van de subwerkgroep valt uiteen in een procedu- 
reel deel en een technisch deel. In deze interimrapportage zal 
met name aandacht worden besteed aan het procedurele deel. Er is 
nagegaan in hoeverre er aansluiting gezocht kan worden bij het 
reeds door Rijkswaterstaat (RWS) geformuleerde beleid. 
Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan; een algemene 
beschrijving van de conserveringsactiviteiten en de bedrijven/lo- 
caties waar deze worden uitgevoerd, de procedurele aspecten, de 
verdere voortgang van de werkzaamheden van de subwerkgroep en 
tenslotte zullen aanbevelingen worden gedaan t.b.v de sanerings- 
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