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O SAMENVATTING 

De groep auto- en aanverwante bedrijven is groot en 
bestaat uit meerdere categorien. Het totaal aantal 
auto- en aanverwante bedrijven bedraagt 11.000. Het 
aantal bedrijven waar motoren worden gereviseerd, 
auto's worden gedeconserveerd en anti-roestbehande- 
lingen worden gegeven bedraagt respectievelijk 70, 
1300 en 1600. In ongeveer 8.000 bedrijven worden deze 
aktiviteiten niet uitgevoerd. 
De verontreiniging uit de bedrijfstak is beschreven 
aan de hand van de aktiviteiten binnen de bedrijven. 
De totale emissie uit de bedrijfstak bedraagt naar 
schatting: 
Zuurstofbindende stoffen 300.000 i.e. 
Minerale olie 4.000 ton/jaar 
Metalen 1 .2 5 O kg/ j aar 
Mono-aromatische koolwaterstoffen 40 ton/jaar 
Poly-aromatische koolwaterstoffen 100 kg/jaar 

De belangrijkste emissies worden veroorzaakt door de 
volgende aktiviteiten: 
- Deconserveren van auto's voorzien van een laag 
paraffine: 
Minerale olie 1.300 ton/jaar 

Meta 1 en 1.000 kg/jaar 
Het volgende getal heeft betrekking op een schat- 
ting van een emissie naar water,lucht en bodem: 

Gechloreerde koolwaterstoffen 9.000 kg/jaar 

- Motorrevisie: 

Voor elke (water)verontreinigende aktiviteit worden 
n of meerdere saneringsmogelijkheden aangegeven. 
De sanering kan zowel gericht worden op het voorkomen 
en het beperken van de waterverontreiniging als 
de behandeling van het afvalwater. Voor elke aktivi-- 

op 
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teit is de aan te bevelen saneringstechniek en lo- 
zingseis geformuleerd. Daarbij is rekening gehouden 
met: 
de aard van de stoffen (zwart/grijs); 
de vorm waarin de verontreiniging voorkomt (het 
deconserveren heeft een olie-emulsie tot gevolg, 
terwijl bij met brandstofresten verontreinigd hemel- 
water van een olie/water-mengsel sprake is); 
het ontstaan van een nieuwe afvalstoffen door het 
zuiveren van afvalwater; 
het onderhoud en beheer door bedrijven van eigen 
zuiveringsapparatuur; 
de kosten per kilogram verwijderde verontreiniging; 
de parameter die met name wordt verlaagd door de 
zuiveringsapparatuur en 
de nevenverontreinigingen in het afvalwater. 

De aanbevelingen kunnen als volgt worden samengevat: 
'Voor het deconserveren van auto's, voorzien van een 
laag paraffine en de motorenrevisiebedrijven worden 
verdergaande maatregelen(emu1sie-splitser, floccula- 
tie-flotatie-eenheid en ultra-filtratie-eenheid) dan 
de plaatsing van een slibvangput en een olie-afschei- 
der voorgesteld. 
Aan het afvalwater afkomstig van deze vorm van decon- 
serveren en het reinigen met behulp van roto-cleaners 
wordt aan minerale olie een eis gesteld van 20 mg/kg 
afvalwater. 

Bij de motorenrevisiebedrijven is speciale aandacht 
voor gechloreerde koolwaterstoffen gewenst. 

Aanbevolen wordt het geven van een antiroestbehande- 
ling bij voorkeur op 'droge' wijze uit te voeren of 
het afvalwater vergaand te behandelen. Aan de lozing 
van het afvalwater dient een eis voor minerale olie 
van 20 mg/kg te worden gesteld. 

Lozingen op oppervlaktewater dienen zoveel mogelijk 
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door het aansluiten op het gemeenteriool te worden 
voorkomen. 

Bij lozing op grotere oppervlaktewateren, waarvoor 
geen bijzondere waterkwaliteitsdoelen of functie- 
eisen gelden, dient het afvalwater te voldoen aan: 

Het verdient aanbeveling aan het chemisch zuurstof- 
verbruik een eis te stellen. Gedacht kan worden aan 
een gehalte tot 200 mg 02/1. 

- minerale olie 20 mg/kg; 

Voor met name kleinere en kwetsbare oppervlaktewate- 
ren kunnen strengere eisen worden gesteld. Dit geldt 
ook voor oppervlaktewateren die aan bepaalde kwali- 
teitsdoelen en funktie-eisen moeten voldoen. 

Voor de nog niet genoemde overige aktiviteiten(bij- 
voorbeeld reinigen van motoren en carosserien en het 
tanken) kan in het algemeen bij lozing op de riole- 
ring volstaan worden met een slibvangput en een olie- 
afscheider. Indien de werkwijze en de keuze van het 
reinigingsmiddel bij het reinigen niet op het voorko- 
men van emulsies is gericht dienen verdergaande 
maatregelen te worden getroffen. 
Bij toepassing van een slibvangput en een olie-af- 
scheider dient voor minerale olie een eis van 200 
mg/kg te worden gesteld. Zijn er verdergaande maatre- 
gelen getroffen dan dient een eis van 20 mg/kg te 
worden gesteld.' 

In de aanbevelingen worden uitspraken gedaan over de 
wenselijkheid om alle auto- en aanverwante bedrijven 
als WVO-inrichting81 aan te wijzen. De mogelijkheid 
tot het stellen van algemene regels dient hierbij 
voorhanden te zijn. Een mogelijke uitwerking daarvan 
wordt in bijlage 1 gegeven. 

Bij het totstandkomen van dit rapport is gebleken dat 
er voldoende mogelijkheden voor de behandeling van 
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afvalwater zijn. Ook is duidelijk geworden dat uit- 
sluitend het accent op de behandeling van afvalwater 
leggen tot een minder gewenste richting van de ont- 
wikkeling op het gebied van sanering van afvalwater 
van de auto- en aanverwante bedrijven leidt. Het 
verdient aanbeveling de aandacht meer op preventieve 
maatregelen te richten. 

Door een evenwichtig pakket maatregelen bestaande uit 
preventieve en curatieve methoden kan de waterkwali- 
teit voldoende beschermd worden tegen ge-optimali- 
seerde maatschappelijk kosten. 

Verdergaande aandacht voor de afvalwaterproblematiek 
van de auto-en aanverwante bedrijven dient met name 
gericht te zijn op toegepaste conserveer- en decon- 
serveermiddelen. 
Onderzoek naar ecotoxische eigenschappen van stoffen 
in deze middelen en het onderzoek naar het toepassen 
van minder milieubelastende stoffen is gewenst. 

Het uitvoeren van aktiviteiten door particulieren op 
straat dient kritisch bezien te worden. Nadere aan- 
dacht verdient het op onverantwoorde wijze verwijde- 
ren van afgewerkte olie en de toegepaste reinigings- 
middelen bij het wassen van de auto aandacht. 

Het verdient aanbeveling de samenstelling van de in 
de bedrijfstak toegepaste reinigingsmiddelen na te 
gaan. Daarbij zou overwogen moeten worden de toepas- 
sing van (gechloreerde) koolwaterstoffen te verbieden 
en eisen te stellen aan de zuurgraad. 
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1. 

1.1.1 

INLEIDING EN DOEL 

Kader van het rapport 

De Cordinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreini- 
ging Oppervlaktewateren (CUWVO) heeft tot taak het 
bevorderen van de nodige eenheid van beleid ten 
aanzien van onderwerpen die bij de uitvoering van de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) door de 
daarmee belaste overheidsorganen een gelijke benade- 
ring vragen. 
Er zijn zeven werkgroepen ingesteld waarvan werkgroep 
VI is belast met de cordinatie van het beleid met 
betrekking tot de lozingen van niet-zuurstofbindende 
en toxische stoffen. 
Een belangrijke taak van de werkgroep VI is het 
opstellen van een programma tot vermindering dan wel 
eliminatie, van de lozing van niet-zuurstofbindende 
en toxische stoffen. 
De sanering van lozingen van niet-zuurstofbindende en 
toxische stoffen is van groot belang daar deze stof- 
fen veelal schadelijk zijn indien zij in oppervlakte- 
water worden geloosd. Bovendien kunnen deze stoffen 
in sommige gevallen een duidelijk nadelige invloed 
uitoefenen op de werking van de zuiveringsinstalla- 
tie. Het is daarom noodzakelijk deze niet-zuurstof- 
bindende en toxische stoffen reeds bij de bron, dat 
wil zeggen bij de bedrijven zelf, zoveel mogelijk uit 
het afvalwater te verwijderen. De aanpak is dan het 
meest effectief aangezien de concentratie van de 
verontreiniging een grote rol speelt bij het te 
bereiken rendement van de zuivering en de kosten die 
daarmee gepaard gaan. 
Door CUWVO VI werd een subwerkgroep ingesteld om het 
rapport op te stellen. De subwerkgroep was samenge- 
steld uit vertegenwoordigers van de overheid, alsmede 
een vertegenwoordiger van de branchevereniging. 
Het secretariaat van de subwerkgroep werd verzorgd 
door Tebodin en DBW/RIZA. 
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De subwerkgroep bestond uit de volgende leden: 

P.J. Baars (voorzitter en vanaf 
1 aug 1988 secretaris) DBW/RIZA 

D.A. Bekooy ZWO * 
O. E. B. Hamel/R. Braams BOVAG 

L. J. Kuijvenhoven (secretaris tot Tebodin 

J.W. Klein Wolterink (secretaris van 1 okto- Tebodin 
1 oktober 1987) 

ber '87 tot 1 aug '88) 

Mw. M. IJnsen BBA ** 
J.F.M. van Vliet (tot 1 oktober 1986) VROM 

K. Krijt (vanaf 1 oktober 1986) VROM 

* Zuiveringschap West Overijssel 
** Bureau Bedrijfsafvalwater van de gemeente Amster- 

dam 

In 1979 is voor de eerste maal een CUWVO-rapport over 
de "Afvalwaterproblematiek auto- en aanverwante 
bedrijven" verschenen. 
Mocht u vragen naar aanleiding van dit rapport hebben 
dan is voor BOVAG-leden de heer R.J.C. Braams aan- 
spreekpunt en overheidsinstanties kunnen bij DBW/RIZA 
terecht. 

1.1.2 Werkwijze subwerkgroep 

De subwerkgroep heeft in ongeveer 15 vergaderingen 
het rapport vastgesteld. In het eerste deel van haar 
bestaan is het secretariaat uitbesteed aan een bu- 
reau, omdat het hoofdzakelijk een inventarisatie van 
de technische aspecten betrof. In het tweede deel 
van het bestaan van de subwerkgroep is het secretari- 
aat overgenomen door DBW/RIZA, omdat daarin de be- 
leidsaspecten van belang waren. 
Voor de rapportage is van de opgegeven literatuur 
gebruik gemaakt. Speciaal voor dit rapport zijn de 
volgende werkzaamheden uitgevoerd. De BOVAG heeft een 
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1.1.3 

groot aantal gegevens over de bedrijfstak welwillend 
ter beschikking gesteld. 
Door Tebodin is een inventarisatie naar de huidige 
saneringssituatie in het gebied van het Zuivering- 
schap West Overijssel uitgewerkt. Door de vertegen- 
woordiger van VROM zijn gegevens over afvalstoffen 
aangeleverd. Door Tebodin is, op basis van deze 
informatie en de bestaande rapporten over behandeling 
van oliehoudend afvalwater en de informatiebundels 
over garagebedrijven en anti-roeststations, een 
concept-rapport opgesteld. Dit concept is door CUWVO 
VI op 21 juni 1988 van commentaar voorzien. Tegelijk 
zijn voor het rapport praktijkproeven met het behan- 
delen van afvalwater afkomstig van het reinigen van 
motoren uitgevoerd. Hiervan wordt in een afzonderlijk 
rapport verslag gedaan. Het door CUWVO VI behandelde 
rapport is, aangevuld met informatie door DBW/RIZA, 
als basis gebruikt voor het nu voorliggende rapport. 
De modellen voor het aanvragen en verlenen van ver- 
gunningen zijn door het Zuiveringschap West Overijs- 
sel opgesteld. 

Leeswi j zer 

Allereerst worden doel en uitgangspunten van het 
rapport geformuleerd (hoofdstuk 1). 
Voorafgaand aan de beschrijving van de problematiek 
over het afvalwater wordt inzicht gegeven in de 
omvang van de bedrijfstak en de indeling naar typen 
bedrijven. Vervolgens is inzicht nodig in de aktivi- 
teiten die in het garagebedrijf worden verricht 
(hoofdstuk 2). 
Van de aktiviteiten, die tot waterverontreiniging 
leiden, worden de aard en omvang per aktiviteit en de 
landelijke emissie zo mogelijk aangegeven. Tevens 
wordt daarbij de huidige saneringssituatie van de 
bedrijfstak besproken (hoofdstuk 3) . De mogelijkhe- 
den voor bestrijding van de waterverontreiniging door 
voorkhen ervan, beperken of behandelen van afvalwa- 

/ 
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ter met een bijbehorende kostenraming zijn in hoofd- 
stuk 4 behandeld. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht 
besteed aan vloeibare afvalstoffen en afvalstoffen 
die ontstaan bij het behandelen van afvalwater. 
De kosten van de diverse saneringsmogelijkheden en 
een indicatie van de kosten van de meest waarschijn- 
lijk geachte mogelijkheid zijn in hoofdstuk 5 aange- 
geven. 
Op grond van de nu verkregen informatie worden aanbe- 
velingen voor lozingseisen en mogelijkheden voor 
regelgeving geformuleerd. De regelgeving voor afval- 
stoffen wordt ook vermeld (hoofdstuk 6). Tot slot 
volgen de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 7). 

1.2 Doel van het rapport 

Het doel van de rapportage van de opnieuw ingestelde 
subwerkgroep is tweeledig. 
Enerzijds dient het vorige rapport llAfvalwaterpro- 
blematiek auto- en aanverwante bedrijven" geactuali- 
seerd te worden ten aanzien van de lozingssituatie 
bij de bedrijven, de caneringsmogelijkheden en de te 
stellen normen. 
In 1979 heeft de vorige subwerkgroep IIauto- en aan- 
verwante bedrijven" een rapport uitgebracht (1) 
waarin o.a. een schatting werd gemaakt van de emis- 
sies - met name voor minerale olie en lood - vanuit 
de bedrijfstak naar het aquatisch milieu. Tevens werd 
een aantal aanbevelingen gedaan teneinde de emissies 
te beperken. Sinds het uitbrengen van dat rapport 
heeft zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voorge- 
daan met betrekking tot de lozingssituatie van auto- 
en aanverwante bedrijven. 
Als eerste zijn er ontwikkelingen te melden met 
betrekking tot de afvalwatersituatie in de bedrijfs- 
tak. Dit betreft zowel de aktiviteiten binnen de 
bedrijfstak als de mogelijkheden tot behandeling van 
het afvalwater. Voor wat betreft het laatste zijn 
deze met name aangegeven in een studie uitgevoerd 
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door Tebodin in opdracht van het Rijksinstituut voor 
Zuivering van Afvalwater, tegenwoordig Dienst Binnen- 
wateren/RIZA (Lit. 6 )  . 
Anderzijds is het de bedoeling om met dit rapport te 
kunnen aangeven of de bedrijfstak in zijn geheel of 
gedeeltelijk onder de AMvB llWVO-inrichtingenll moet 
worden gebracht. 
In een eerste fase werden negen bedrijfstakken bij 
AMvB aangewezen als WVO-inrichtingeng8. 
De tweede fase van deze AMvB is momenteel in voor- 
bereiding en hierin wordt nog een negental bedrijfs- 
takken aangewezen. Daarbij worden de deconserveerbe- 
drijven, die meer dan 1000 auto's per behandelen en 
de motorenrevisiebedrijven genoemd. 

1.3 Uitgangspunten van het milieubeleid voor water 

Het Indicatief Meerjarenplan Water (IMP) 1985-1989. 
In het waterkwaliteitsbeheer is kennis omtrent de 
milieuschadelijkheid van stoffen essentieel. Op grond 
van de stofeigenschappen kunnen stoffen worden inge- 
deeld in groepen met een verschillende mate van 
milieuschadelijkheid. Nationaal wordt voor deze 
indeling aangesloten bij hetgeen, met name in EG- 
verband en in het Rijnoverleg, internationaal is 
overeen gekomen. In de betreffende regelingen (de EG- 
richtlijn betreffende verontreiniging, veroorzaakt 
door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aqua- 
tisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd, 
respectievelijk het Rijn-chemie-verdrag) worden 
stof fen ingedeeld in 11zwart18 en I8grij sii  , officieuze 
benamingen voor de lijsten I en 11, die bij deze 
regelingen behoren. Er zijn echter ook stoffen die 
noch tot de zwarte, noch tot de grijze lijst gerekend 
kunnen worden, doch die qua milieuschadelijkheid 
overeen komen met de stoffen van de grijze lijst. In 
het vervolg zal gezien deze overeenkomst in benade- 
ring steeds gesproken worden over 11zwarte81-lijststof- 
fen en Iloverige verontreinigingenll. 
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1.3.1 Uitgangspunt 1: vermindering van de verontreiniging 

In het algemeen gesproken houdt het uitgangspunt 
Weminderen van de verontreiniging" in dat veront- 
reiniging ongeacht de stofsoort, zoveel mogelijk 
wordt beperkt. Voor bedrijven betekent dit dat pro- 
ceskeuze en interne bedrijfsvoering hierop zo veel 
mogelijk moeten worden afgestemd. Is echter een 
wezenlijke saneringsinspanning noodzakelijk - met 
name indien een zuiveringsinrichting moet worden 
gebouwd - dan geldt een lozingsbeleid gedifferen- 
tieerd naar stofsoort. 

"Zwarten-li jststof fen 
Voor zwarte-lijststoffen geldt in beginsel, dat de 
verontreiniging door deze stoffen moet worden bein- 
digd. Geprobeerd moet worden zo dicht mogelijk bij 
een nullozing te komen. Sanering aan de bron dient te 
geschieden door toepassing van de best bestaande 
technieken; het zal echter niet in alle gevallen 
mogelijk zijn om zelfs met behulp van deze technieken 
de betreffende lozingen geheel te beindigen. Dan 
moet worden nagegaan of de restlozing leidt tot 
onaanvaardbare concentraties van de betreffende stof 
in het aquatisch milieu. Is dat het geval dan zullen 
verdergaande maatregelen nodig zijn, hetgeen een 
lozingsverbod kan inhouden. Algemene uitspraken over 
wat wl en niet aanvaardbaar is, zijn moeilijk te 
doen; wel kan worden opgemerkt dat zowel acute als 
chronische effecten bij deze beoordeling een rol 
kunnen spelen. 

Wverige stof fenn 
Bij de groep @'overige stoffen" hebben we te maken met 
een groot aantal verschillende verontreinigingen, 
varirend van stoffen, die van nature in het opper- 
vlaktewater voorkomen met een geringe toxiciteit, tot 
milieuvreemde stoffen met een betrekkelijk grote 
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mate van toxiciteit, persistentie en beweeglijkheid. 
Het beleid ten aanzien van deze stoffen varieert 
vanzelfsprekend al naar gelang de schadelijkheid 
ervan: is deze schadelijkheid groter dan wordt een 
grotere saneringsinspanning gevraagd en omgekeerd. 
Hierbij worden onderscheiden: 
- Stoffen, die qua eigenschappen relatief schadelijk 

zijn. Voor de genoemde stoffen geldt dat een sane- 
ringsinspanning wordt vereist, niet rechtstreeks 
afhankelijk van de na te streven kwaliteitsdoel- 
stelling in het ontvangende oppervlaktewater. In 
dit opzicht is de aanpak van deze stoffen verge- 
lijkbaar met de aanpak van de llzwartell-lijststof- 
fen; een verschil is echter, dat hier niet toepas- 
sing van de beste bestaande technieken, doch toe- 
passing van de best uitvoerbare technieken wordt 
vereist. 

- Relatief onschadelijke verontreinigingen 
De mate waarin maatregelen ter beperking van de 
lozingen van deze stoffen moeten worden genomen is 
primair afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstel- 
lingen, waaronder de basiskwaliteit van het ontvan- 
gende oppervlaktewater; een algemene beleidslijn 
voor de daarbij toe te passen technieken is niet te 
geven. 

1.3.2 Uitgangspunt 2: het stand-still beginsel 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat de vermin- 
dering van de verontreiniging de primaire doelstel- 
ling vormt. Als tweede hoofduitgangspunt van het 
beleid is het stand-still beginsel opgenomen. Dit 
beginsel is nader uitgewerkt voor enerzijds stoffen 
van de llzwartell lijst en anderzijds voor de lloverigell 
stoffen. 

"Zwarten-lijststoffen 
Het stand-still beginsel voor de "zwartel1-1ijststof- 
fen vindt rechtstreeks toepassing op de lozingen: 
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voor geen van de aangewezen stoffen of groepen van 
stoffen van de lfzwartel1 lijst mag het totaal van de 
lozingen in een bepaald beheersgebied toenemen. Onder 
het totaal van de lozingen dient te worden verstaan 
het totaal van de directe en indirecte lozingen. 
Buiten beschouwing blijft derhalve de verontreiniging 
vanuit diffuse bronnen. Aldus is een operationele 
toepassing van het stand-still beginsel voor alle 
beheerders, inclusief het rijk, mogelijk. 

Toegepast op flzwarteff-lij ststof fen heeft het stand- 
still beginsel rechtstreekse consequenties voor het 
lozingsbeleid, in het bijzonder wanneer het om nieuwe 
lozingen gaat. Het is dan complementair aan het 
beginsel @Vermindering van de verontreiniging". 
Overigens kan aan het stand-still beginsel voor de 
ffzwarteff-lijststoffen geen absolute betekenis worden 
gehecht. Een dergelijke uitleg zou er in extremo 
immers toe kunnen leiden, dat elke nieuwe lozing, ook 
al is deze gezuiverd met behulp van de beste bestaan- 
de technieken, per se ontoelaatbaar zou zijn. Uit- 
gangspunt is derhalve dat iedere toename moet worden 
vermeden: er kunnen zich evenwel bijzondere omstan- 
digheden voordoen, die het noodzakelijk maken om 
hiervan af te wijken. Een goede argumentatie is dan 
nodig. 

"Overige stof fenn 
Het stand-still beginsel voor de overige stoffen 
houdt in, dat de waterkwaliteit niet significant mag 
verslechteren. Waterkwaliteitsdoelstellingen mogen 
dus in beginsel niet worden opgevuld. 

De W B  WVO-inrichtingenn. 
Deze algemene maatregel van bestuur ( W B )  vindt zijn 
oorsprong in een wetswijziging van de WVO, die op 1 
januari 1982 van kracht is geworden. De reden waarom 
de WVO moest worden gewijzigd, is gelegen in de 
totstandkoming van de overeenkomst inzake de bescher- 



17 

ming van de Rijn tegen chemische verontreiniging 
(Trb.1977, 32) en de EG-richtlijnen (76/464 EEG van 4 
mei 1976) betreffende verontreiniging veroorzaakt 
door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aqua- 
tisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (Pb. 
no. L 129/24). De overeenkomst en de richtlijn gaan 
er vanuit dat ook voor de lozing van de zogenaamde 
"zwarte en gri j ze lij st**-stof fen op rioleringen en 
zuiveringstechnische werken een vergunning nodig is. 
Deze richtlijn komt er op neer dat bovengenoemde 
lozingen aan een vergunning krachtens de WVO moeten 
zijn gebonden ongeacht of geloosd wordt op de riole- 
ring danwel op oppervlaktewater. Hierdoor ontstaat 
een directe rechtsverhouding tussen vergunninghouder 
en waterkwaliteitsbeheerder bij lozing op de riole- 
ring. 
Deze wijziging van de WVO heeft geresulteerd in een 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB, Staatsblad 577 
d.d. 29 november 1983) die betrekking heeft op be- 
paalde categorien van bedrijven of instellingen 
("inrichtingen"), die voor oppervlaktewater of de 
daarin voorkomende levende organismen gevaarlijke of 
schadelijke stoffen kunnen lozen. De aanwijzing zal 
vanwege de grote aantallen bedrijven gefaseerd plaats 
vinden. 
Bij koninklijk besluit van 4 november 1983 (Sbt. 577) 
is voor de eerste fase uitvoering gegeven aan de in 
artikel 1, tweede lid, tweede volzin, van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) gegeven 
mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur 
soorten van inrichtingen aan te wijzen die voor 
lozingen van afvalstoffen, verontreinigende of scha- 
delijke stoffen met behulp van een werk dat op een 
ander werk is aangesloten een vergunning op grond van 
de WVO behoeven (AMvB-inrichtingen). De bedoelde 
soorten van inrichtingen zijn tevens aangewezen in de 
zin van artikel 31, vierde lid, WVO. Voor lozingen 
uit deze inrichtingen die reeds voor de inwerking- 
treding van de WVO plaatsvonden en op grond van 
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artikel 31, derde lid, WVO ex lege van een (fictieve) 
vergunning waren voorzien, dient sindsdien ook daad- 
werkelijk een vergunning aangevraagd te worden. Het 
besluit is op 1 januari 1984 in werking getreden. 
Actueel is de aanwijzing in een tweede fase van een 
aantal categorien van bedrijven. In de toelichting 
op bovengenoemde AMvB wordt gewag gemaakt van het 
feit dat voor garagebedrijven, tectyleerbedrijven en 
deconserveringsbedrijven nader onderzoek noodzakelijk 
zal zijn, alvorens deze bedrijven eventueel aangewe- 
zen zouden kunnen worden als WVO-inrichtingenll. 
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2. BESCHRIJVING VAN DE BEDRIJFSTAK 

In dit hoofdstuk worden diverse aspecten van de 
bedrijfstak beschreven. De beschrijving van de be- 
drijfstak richt zich naast typen bedrijven met name 
op soorten aktiviteiten die in de bedrijven worden 
uitgevoerd. De definities van bedrijven en aktivitei- 
ten zijn ook van belang met het oog op toepassing van 
de cofficintentabel. Voor deze bedrijfstak is de 
invulling van het begrip *!gebruikelijke sanerings- 
maatregel" bepalend voor de hoogte van de coffici- 
nt . 

Daarna volgt een korte opmerking over de te verwach- 
ten toekomstige ontwikkelingen in de bedrijfstak. 
Vervolgens worden de aard en de omvang van de aktivi- 
teiten beschreven. Tot slot wordt een globaal over- 
zicht gegeven van de landelijke verdeling van activi- 
teiten over autobedrijven. 

De bedrijfstak hangt nauw samen met het gebruik van 
de auto, daarom is enige informatie (zie tabel 2.1) 
over soorten en aantallen motorvoertuigen in Neder- 
land op zijn plaats. 

l a b e l  2.1: Soorten en aanta l len  motorvoertuigen. 

Personenauto's* 
Bedr i j fsauto 's  

Onderverdeeld i n  
Vracht- en beste lauto 's  
Trekkers (voor opleggers) 
Autobussen 
Speciale voertuigen** 

Motortweewielers 
Totaal 

398.000 
28.000 
11.000 
27.000 

~~~~ 

5.200.000 
550.000 

150.000 
5.900.000 

Hiervan staan 350.000 auto 's  (handelsvoorraad) s t i l .  
* *Bedr i j fsvoertu igen n i e t  inger icht  voor het  vervoer van goederen. 

Bron: CBS. 

2.1 Karakterschets 

De branche ltauto- en aanverwante bedrijven" kan 
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ruwweg in drie verschillende hoofdgroepen worden 
onderverdeeld, te weten: 
1. Werkplaatsen voor motorvoertuigen en motoren: 
2. Inrichtingen uitsluitend bestemd voor het uitwen- 

dig wassen (reinigen) van motorvoertuigen; 
3. Overige. 

Deze indeling in drie hoofdgroepen is gemaakt om aan- 
sluiting te krijgen bij de @#coëf f iciëntentabelu@, zo- 
als die in gebruik is bij het vaststellen van de ver- 
ontreinigingsheffing. 

Zoals in de volgende tabel 2.2 is aangegeven kunnen 
deze groepen nog weer verder worden uitgesplitst naar 
het type bedrijf. Hierbij is geen sprake van een li- 
mitatieve opsomming. 
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Tabel 2.2: Aanta l  b e d r i j v e n  

Type b e d r i j f  Aanta l  

1.Werkplaats voor motorvoer tu igen en 
motoren . autobedr i j ven*  . t a k e l -  en b e r g i n g s b e d r i j v e n  
. t w e e u i e l e r b e d r i j v e n  (motoren) . mechan isa t iebedr i j ven  (voor  

landbouwvoertuigen etc.) . a n t i - r o e s t s t a t i o n s  . motorenrev is iebedr i j ven**  

Z . I n r i c h t i n g e n  u i t s l u i t e n d  bestemd 
voor  h e t  u i t w e n d i g  wassen van 
motorvoer tu igen 

I 3.0ver i ge 

. deconserveerbedr i jven . a u t o s p u i t e r i j e n  

. v u l -  en s e r v i c e s t a t i o n s  

7.379 
250 
296 

75 O 
5 O0 

70 

25 
1.900 
7.200 

I 

Bron 

BOVAG 
BOVAG 
BOVAG 

Smecoma 
VROM ( l i t . 3 )  
BOVAG 

DBW/R I ZA 
VROM ( l i t . 4 )  
BOVAWKamer 
v.Koophande1 

* De BOVAG schat  d a t  ca. 2.000 b e d r i j v e n  n i e t  z i j n  aangeslo- 
ten.Deze a u t o b e d r i j v e n  d i e  n i e t  z i j n  aangesloten b i j  de 
BOVAG o f  z i j n  g e l e t  op hun aard  n i e t  b i j  de BOVAG aangeslo- 
ten.  Voorbeeld van laatstgenoemde b e d r i j v e n  z i j n :  . transportondernemingen met een e igen werkplaats; . autobusondernemingen; . t a x i b e d r i j v e n .  
De gegevens van de BOVAG i n  t a b e l  2.2 da teren  van 14 
november 1988, de over ige  van 1 j a n u a r i  1987. 

** E r  z i j n  nog een aanta l  m o t o r e n r e v i s i e b e d r i j v e n  d i e  andere 
dan automotoren rev iseren .  Deze worden i n  d i t  r a p p o r t  
b u i t e n  beschouuing g e l a t e n  wegens gebrek aan gegevens. 

Vooruitlopend op de beschrijving van de aktiviteiten 
zijn in paragraaf 2.2 enkele opmerkingen over de 
relatie tussen onderstaande tabel en de toepassing 
van de coëfficiëntentabel gemaakt. Een aantal aktivi- 
teiten, te weten: schadereparatie, het spuiten van 
auto's, deconserveren, antiroestbehandeling, wassen 
en tanken, kunnen als hoofdaktiviteit bij gespeciali- 
seerde bedrijven plaatsvinden. Deze gespecialiseerde 
bedrijven vallen onder hoofdgroep 2 (wassen) of 3 

(overige). Is er sprake van een combinatie van een of 
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2.2 

meerdere zojuist genoemde aktiviteiten met een werk- 
plaats voor (motor)-voertuigen en motoren, dan valt 
het bedrijf onder hoofdgroep 1. 
Dit rapport volstaat met het noemen van de autospui- 
terijen als soort bedrijf. In een afzonderlijke 
studie over industriële lakapplicatie zal op de 
afvalwaterproblematiek van deze bedrijven worden 
ingegaan. 
Van bovenstaande indeling komt hoofdgroep 1 overeen 
met de coëfficiënt 1A van rubriek 1, hoofdgroep 2 met 
coëfficiënt 1 B van rubriek 1, terwijl hoofdgroep 3 

wordt ingedeeld in rubriek 4 4  van de coëfficiëntenta- 
bel. 
Het gemiddelde aantal werknemers in de bedrijven 
bedroeg in 1986 7 a 8. Gemiddeld is ca. 60% werkzaam 
in de werkplaats. 

De stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motor- 
voertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT) heeft 
een onderzoek laten uitvoeren (31) naar toekomstige 
ontwikkelingen die binnen de bedrijfstak te verwach- 
ten zijn. De voor dit rapport van belang zijnde con- 
clusie is, dat de behoefte aan mensjaren in de werk- 
plaats tot halverwege de jaren negentig met ca. 13% 
afgenomen zal zijn. Dit wordt veroorzaakt door de 
steeds groter wordende onderhoudsintervallen en 
steeds minder tijd vergende onderhouds- en reparatie- 
aktiviteit, die niet volledig gecompenseerd kunnen 
worden door de autoverkoop en het groeiende autopark. 

Aktiviteiten in het autobedrijf 

In auto- en aanverwante bedrijven wordt een scala van 
werkzaamheden uitgevoerd die potentieel waterveront- 
reinigend zijn. In het navolgende worden deze activi- 
teiten kort beschreven. Bij een aantal aktiviteiten 
zoals onderhouds- en herstelwerkzaamheden komen 
verschillende vloeistoffen vrij. Voorbeelden hiervan 
zijn oliën voor versnellingsbakken en motoren, rem- 
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vloeistof, koelvloeistof en dergelijke. Naast deze 
werkzaamheden zijn de volgende aktiviteiten met het 
oog op waterverontreiniging van belang. 

2.2.1 Deconserveren (auto's voorzien van paraffine) 

Nieuwe auto's worden van fabriekswege vaak voorzien 
van een beschermlaag die bij de importeur of dealer 
verwijderd wordt. Deze beschermlaag bestaat meestal 
uit paraffine. Voor het opbrengen van de paraffine is 
het gebruik van oplosmiddelen noodzakelijk. 
Voor het verwijderen van de paraffine-beschermlaag 
wordt meestal gebruik gemaakt van een hogedrukreini- 
ger waarbij aan het water een deconserveermiddel op 
basis van petroleum wordt toegevoegd. 

Deconserveren kan zowel bij de dealer (decentraal) 
als bij de importeur, transporteur (centraal) plaats- 
vinden. In sommige gevallen wordt centraal zowel 
gedeconserveerd als weer opnieuw geconserveerd. Om 
hierover nadere gegevens te verkrijgen, is een en- 
quête onder de 25 grootste auto-importeurs van Neder- 
land gehouden. In de tabellen 2.3 en 2.4 wordt nadere 
informatie gegeven over respectievelijk de wijze van 
deconserveren en conserveren. 

2.2.2 Deconserveren (auto's voorzien van co-polymeer) 

Om onder andere de emissie van oplosmiddelen naar de 
lucht te beperken is gezocht naar wateroplosbare 
beschermlagen. Deze zijn gevonden in de zogenaamde 
copolymeerlagen. 
Meestal wordt bij auto's die met copolymeren gecon- 
serveerd zijn, een deconserveermiddel op basis van 
water meegeleverd. Dit middel (na verdunnen met 
water) wordt op de auto aangebracht. Na een bepaalde 
inwerktijd wordt de auto afgespoeld. 
In de tabellen 2.3 en 2.4 wordt nadere informatie 
gegeven over respectievelijk de wijze van deconserve- 
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Totaal 

ren en conserveren. 

224.825 237.844 531.333 
( 1 8 0 . 9 7 8 )  ( 2 3 8 . 0 5 4 )  ( 4 8 1 . 4 8 3 )  

Tabel 2 . 3 :  Centraal/decentraal deconserveren 

I Aantal gedeconserveerde auto's 

Conserveermiddel 

Paraffine 

Copolymeren 

Anders 

Niet geconserveerd o f  
elders gedeconserveerd 

Centraal Decentraal Totaal 
~~~~~~~~~ 

201.624 100.579 302.203 
(151 .672)  (112 .264)  ( 2 6 3 . 9 3 6 )  

22.622 137.265 159.887 
( 2 8 . 9 0 4 )  ( 6 9 . 3 5 5 )  í 9 8 . 2 5 9 )  

5 79 5 79 
( 4 0 2 )  ( 5 6 . 4 3 5 )  ( 5 6 . 8 3 7 )  

- 68.664 
( - )  ( - 1  ( 6 2 . 4 5 1 )  

Uit tabel 2.3 kunnen enkele tendensen gesignaleerd 
worden: 
- een relatief sterker toenemend gebruik van copoly- 
meren dan van paraffine; 

auto's met een laag paraffine: 

auto's met een laag copolymeer; 

- een toename in het centraal deconserveren van 

- een toename in het decentraal deconserveren van 

Voorts is er een tendens om het conserveren achterwe- 
ge te laten. 
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Deconserveer - 
methode 

Paraffine 
Co-polymeer 
Anders 
Geen 

Totaal 

Dea 1 er - Cent ra te* 
bedrijven bedr i jven 

900 11 
450 2 

O 2 
O 3 

1350 18 

Omdat de laatste tijd nogal wat merken van conser- 
veermethode veranderen, zijn de getallen uit de 
tabellen snel verouderd. 

Tot slot van deze paragraaf is een uitgebreide tabel 
2.5 met informatie over de samenstelling van decon- 
serveermiddelen en het al dan niet decentraal conser- 
veren. 



2.2.3 

26 

Tabel 2.5: Deconserveermiddel en p l a a t s  van deconserveren p e r  automerk. 

dea le rs  

A l f a  romeo 
Aud i 
Aust i n 
BMW 
C i t r o e n  
D iaha tsu  
F i a t  
Ford  
Honda 
Jaguar 
LadaIZastava 
Lanc ia  
Mazda 
Mercedes Benz 
M i t s u b i s h i  
N i  ssan 
Ope 1 
Peugot 
Renaul t 
Saab 
Seat 
Skoda 
Subaru 
Toyota 
Vo lvo  

99 
279 
131 
109 
210 
123 
232 
203 
127 

17 
186 
60 

200 
93 

150 
213 
287 
266 
245 

85 
107 
120 
103 
236 
153 

b e i  de* 
p a r a f f i n e  

b e i  de* 
p a r a f f i n e  

geen 
p a r a f f i n e  

geen 
p a r a f f i n e  
p a r a f f i n e  

ander 
copolymeer 
copolymeer 
p a r a f f i n e  

geen 
p a r a f f i n e  
p a r a f f i n e  
p a r a f f i n e  

copolymeer 
copolymeer 

p a r a f f i n e  
p a r a f f i n e  
p a r a f f i n e  
p a r a f f i n e  
p a r a f f i n e  
p a r a f f i n e  

44954 
154 

12995 

4433 

402 

16782 

25098 

28904 
2462 
7213 
3549 
2963 

24580 
6489 

3734 

5620 

24855 

300 19 
56435 
11890 

9559 
1791 

11909 
12692 

87682 
24157 

20162 ----------------- Y_-__u---Y----------_----u 

Cent raa  1 p a r a f f i n e  151518 
Cent raa l  copolymeer 28904 
Decent raa l  p a r a f f i n e  168699 
Decent raa l  copolymeer 29777 

T O T A A L  180978 238054 62451 
-_____--__u_------_______Ny_p__________------------~-- 

- 
De c i j f e r s  hebben b e t r e k k i n g  op h e t  j a a r  1985. 
* Beide be tekent  zowel p a r a f f i n e  a l s  copolymeer. 
Bron: BOVAG en R A I .  

Motorenrevisie 

In dit rapport wordt het begrip motorenrevisie uitge- 
werkt voor motoren van voertuigen. Voor de revisie 
van motoren uit vaartuigen en stationaire motoren zal 
de afvalwaterproblematiek vrijwel hetzelfde zijn. 
Er zijn in Nederland ongeveer 5 grote (meer dan 10 
medewerkers) motorenrevisiebedrijven. Bij de rest van 
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de bedrijven is motorenrevisie een aktiviteit naast 
bijvoorbeeld machinebouw. In Nederland worden per 
jaar circa 75.000 motoren gereviseerd. Meer dan 90% 
wordt hiervan geëxporteerd. De te reviseren motor 
wordt Itkaal1l (zonder olie, koelvloeistof) aangeleverd 
en opgeslagen. Daarna volgt demontage in onderdelen, 
welke worden gereinigd. Onderdelen van staal en 
gietijzer worden met alkalische middelen gereinigd. 
Onderdelen van aluminium en magnesium worden door 
dompeling in een mengsel van gechlóreerde koolwater- 
stoffen, water en detergenten gereinigd. Ter verwij- 
dering van koolaanslag past men een dompeling in 
chloorhoudende oplosmiddelen of een straal-behande- 
ling met een soft-grit (bijvoorbeeld gemalen kerse- 
pitten/walnoten) toe. Eventuele lakresten worden met 
zuur verwijderd. De onderdelen worden vervolgens 
zonodig gerepareerd en weer gemonteerd. Bij het 
reviseren van motoren of motoronderdelen vinden ook 
veelal verspanende bewerkingen plaats zoals: boren, 
frezen en slijpen. Daarbij worden boor- en snij-oliën 
gebruikt. Tijdens het revisieproces worden de onder- 
delen diverse malen gereinigd en/of ontvet met kool- 
waterstoffen. 

2.2.4 Anti-roestbehandeling 

(In het spraakgebruik worden ook veelvuldig termen 
als tttectylerenll, I1ML-en1l etc. gebruikt. ) 

De te behandelen delen van de auto worden in het 
geval van een herhalingsbeurt eerst gereinigd, veelal 
met een hogedrukreiniger. Oude anti-roestlagen kunnen 
eventueel met oplosmiddelen als terpentine, nafta of 
petroleum verwijderd worden. Nieuwe auto's kunnen 
eerst gedeconserveerd worden , doch veelal gebeurt 
dit na de anti-roestbehandeling. 
Het anti-roestmiddel wordt meestal aangebracht door 
middel van spuiten (airless of airmixed), een enkele 
keer gebeurt dit nog met een kwast of spuitbus. De 
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2.2.5 

anti-roestbehandeling vindt in het algemeen plaats in 
een aparte afgesloten ruimte binnen het bedrijf. 
Gemorste anti-roestmiddelen kunnen worden opgevangen 
op papier, kleden, zaagsel of (perliet)korrels, of in 
een waterlaag die onder in de vloer aangebrachte 
roosters staat. In negen van de tien gevallen 
(iit.19) wordt de antiroestbehandeling droog uitge- 
voerd. 

Voor een complete behandeling van een nieuwe auto 
wordt ca. 8 tot 10 liter anti-roestmiddel gebruikt; 
voor nabehandelingsbeurten is dit ca. 4 tot 5 liter. 
De huidige omzet aan anti-roestmiddelen wordt in 
Nederland geschat op 4 tot 5 miljoen liter per jaar, 
waarvan globaal 50% uit vluchtige componenten bestaat 
en dus naar de lucht wordt geëmitteerd. In toenemende 
mate wordt gebruik gemaakt van andere methoden tot 
roestpreventie, zoals PVC-coatings of verzinkte 
onderdelen. Hierdoor daalt het verbruik aan anti- 
roestmiddelen bij auto- en aanverwante bedrijven. 
Mogelijk zal een deel van de stations in de toekomst 
verdwijnen. 

Onderhouds- en herstelwerkzaamheden 

Hieronder worden alle activiteiten begrepen die 
dienen voor het rijklaar houden of maken van auto's. 
Bij onderhoud en herstel worden dus werkzaamheden 
bedoeld als: 

- het verwisselen van versnellingsbak- en/of motor- 
olie, rem-en koelvloeistof. Afgewerkte olie wordt 
normaal gesproken in een vat opgevangen, waarin ook 
de remvloeistof gedeponeerd wordt. Koelvloeistof 
wordt daarentegen tot op heden meestal op de riole- 
ring geloosd; 

- verwisselen van onderdelen (accu's, olie- en lucht- 
filters, banden, remblokken en -voeringen etc.), 
afstellen van verlichting en dergelijke. 

Bij deze activiteiten zal (vrijwel) geen afvalwater 
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geproduceerd worden. Voordat het onderhoud uitgevoerd 
kan worden, moeten auto's en onderdelen vaak gerei- 
nigd worden. Aan het reinigen wordt in 2.2.6 speci- 
fieke aandacht besteed. Bij verschillende groepen 
auto- en aanverwante bedrijven komt de combinatie van 
onderhoud en reinigen voor. 

2.2.5.1 Landbouwmechanisatiebedrijf 

B i j  deze bedrijven vindt verkoop en reparatie van 
traktoren en Landbouwwerktuigen (inkl. spuitappara- 
tuur) plaats. Meestal is een onderhoudswerkplaats 
voor motoren aanwezig ten behoeve van materieel van 
klanten. 
Materieel dat voor onderhoud/reparatie wordt aangebo- 
den is meestal ontdaan van de grofste verontreinigin- 
gen zoals aanhangende grond. 
Als voorbereiding voor het onderhoud worden regelma- 
tig reinigingswerkzaamheden uitgevoerd. Dit geschiedt 
meestal op een speciaal hiervoor aangelegde 
wasplaats. 

2.2.5.2 Landbouwloonwerkbedrijf 

Deze groep bedrijven verricht werkzaamheden in op- 
dracht van agrarische bedrijven. Ten behoeve van 
onderhoud en reparaties aan eigen materieel is meest- 
al een onderhoudswerkplaats voor motoren aanwezig. 
Reinigingsaktiviteiten worden bij deze bedrijven op 
grote schaal uitgevoerd. Het grootste deel van de 
uitgevoerde reinigingen betreft het schoonmaken van 
landbouwwerktuigen en traktoren na het uitvoeren van 
werkzaamheden. Ook dient in verband met oversleep van 
ziektes het materieel te worden gereinigd voordat op 
een ander perceel werkzaamheden verricht gaan worden. 

Omdat bij deze bedrijven ook vaak onderhoud en repa- 
raties aan eigen motorvoertuigen worden uitgevoerd 
wordt in voorkomende gevallen ook gereinigd. 
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2.2.5.3 Grondverzetbedrijven 

Grondverzetmachines worden gereinigd nadat de werk- 
zaamheden zijn uitgevoerd. De lokaties waar de werk- 
zaamheden worden uitgevoerd liggen meestal ver van 
het bedrijf. Vervoer geschiedt dan ook met gebruik 
van andere transportmiddelen. Het reinigen betreft 
het verwijderen van aanhangende grond. Vaak heeft men 
de beschikking over een eigen onderhoudswerkplaats 
voor eigen materieel. Hier worden dan ook reparaties 
en onderhoud aan motoren uitgevoerd. Voordien kunnen 
de machines ook worden gereinigd. 

-e 

2.2.5.4 Transportbedrijven 

Bij deze bedrijven komen onderhoudswerkplaatsen ten 
behoeve van eigen motorvoertuigen voor. Meestal 
alleen voor klein onderhoud aan eigen materieel. 
Daarnaast worden reinigingsaktiviteiten uitgevoerd 
aan eigen transportmiddelen. Meestal betreft het 
wasaktiviteiten, maar ook het reinigen van (motor)on- 
derdelen. 

2.2.5 Reinigen 

In de auto- en aanverwante bedrijven worden op ver- 
schillende plaatsen reinigingswerkzaamheden uitge- 
voerd. Er zijn vijf reinigingsaktiviteiten te onder- 
scheiden : 
1. Het reinigen van Voornamelijk met olie en vet 

verontreinigde motoren en motoronderdelen. 
2. Het uitwendig reinigen (wassen) van auto's in 

3. De reiniging van de carosserie voorafgaand aan een 

4. Periodiek zullen reinigingsmiddelen worden ge- 

wasstraten, op wasplaatsen etc. 

antiroestbehandeling. 

bruikt voor het schoonmaken van de werkruimtes. 
5. Ook voor de menselijke hygiëne worden reinigings- 
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middelen gebruikt. 

De onder 1 en 3 genoemde reinigingswerkzaamheden 
worden nader beschreven. 

2.2.6.1 Het reinigen van motoren en (motor)onderdelen. 

In de bedrijfstak wordt deze aktiviteit ook wel met 
ontvetten aangeduid. Het reinigen van motoren en 
(motor)onderdelen kan met de rotocleaner, met koud- 
reiniger en met de hogedrukreiniger plaatsvinden. 

Roto-cleaner 
Voor het reinigen van onderdelen wordt vaak van een 
roto-cleaner gebruik gemaakt. Het principe daarvan is 
vergelijkbaar met dat van een huishoudelijke afwasma- 
chine: de te reinigen onderdelen worden in het appa- 
raat geplaatst waarna tot 80 a 90°C verwarmd water en 
reinigingsmiddel met kracht op de onderdelen gespoten 
wordt. Dit reinigingswater in de roto-cleaner kan 
verscheidene malen gebruikt worden: indien deze op 
een gegeven moment niet meer voldoende werkzaam is, 
wordt het apparaat schoongemaakt en vervolgens met 
een nieuwe hoeveelheid vloeistof gevuld. De uitge- 
werkte vloeistof werd veelal geloosd. Het afvoeren 
van dit soort afvalstromen naar bewerkingsbedrijven 
wordt steeds evenwel gebruikelijker. 

Hoaedrukreiniqer 
Bij 80% van de bedrijven is een hogedrukreiniger 
aanwezig (lit.19). Een hogedrukreiniger kan bij 
allerlei reinigingswerkzaamheden worden gebruikt. 
Voorbeelden zijn het uitwendig reinigen van auto's, 
het reinigen van automotoren en het reinigen van 
onderdelen. Met de bij de bedrijven aanwezige appara- 
tuur kan de waterdruk zelfs tot boven 100 atmosfeer 
worden gebracht. Behalve verhoging van de druk kan 
ook verwarming van het water plaatsvinden (80-90 "C). 
De hogedrukreiniger is veelal voorzien van een do- 
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seerinrichting voor reinigingsmiddelen. 

Koudreiniser 
Een andere methode van ontvetten maakt gebruik van 
organische oplosmiddelen. Deze oplosmiddelen worden 
in een vat aangevoerd. Dit vat wordt aangesloten op 
de reinigingsinstallatie. Het te ontvetten onderdeel 
wordt op een rooster gelegd waarna het reinigings- 
middel over dat onderdeel wordt gesproeid. Het ge- 
bruikte reinigingsmiddel wordt vervolgens naar het- 
zelfde vat teruggevoerd van waaruit het weer opnieuw 
gebruikt kan worden. Als de vloeistof verzadigd is, 
wordt het vat in de meeste gevallen afgevoerd met de 
afgewerkte olie, of retour gezonden naar de leveran- 
cier. 

2.2.6.2 Het uitwendig reinigen van motorvoertuigen. 

Het uitwendig reinigen kan met de hand, met de hoge- 
drukreiniger en met autowasinstallaties plaatsvinden. 
Het met de hand wassen wordt vooral door particulie- 
ren gedaan. De hogedrukreiniger wordt bij allerlei 
reinigingsaktiviteiten ingezet en wordt afzonderlijk 
als waterverontreinigend apparaat besproken. Het 
aantal wassingen met de hand en met de hogedrukreini- 
ger wordt op 100.000.000 per jaar geschat. 
De autowasinstallaties zijn naar wijze van werken in 
twee typen te onderscheiden, namelijk de portaalwas- 
machine en de wasstraat. 
Bij de portaalwasmachine wordt de auto op de was- 
plaats geparkeerd. De machine rijdt voor de noodzake- 
lijke bewerkingen over en langs de auto. Achtereen- 
volgens verricht deze machine naar keuze een voorwas 
met schuim, wast met shampoo, droogt en brengt veelal 
een waslaag op. 
Bij de wasstraat wordt de auto langs de diverse 
installaties getransporteerd. Er zijn aparte instal- 
laties voor het wassen, het drogen en het opbrengen 
van een waslaag. 
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Type machine Aanta l  
machines 

P o r t a a l  ( ca rosse r ie ) * *  450 

( c a r o s s e r i e  8 chass i s )  250 (25) 

Uass t raa t  ( ca rosse r ie )  15 (10) 

( c a r o s s e r i e  8 chass i s ) *  35 

To taa l  700 

De machines kunnen verder onderscheiden worden naar 
installaties waarbij al of niet het chassis van de 
auto wordt gewassen. 
Het voedingswater t.b.v. installaties voor het uit- 
wendig reinigen (wassen) van motorvoertuigen wordt 
meestal voor het gebruik onthard. 
Hiertoe is dan een waterontharder aanwezig die regel- 
matig moet worden geregenereerd. Hierdoor ontstaat 
een pieklozing van chloride, die met het afvalwater 
moet worden afgevoerd. 

Gemiddeld a a n t a l  
wassingen pe r  j a a r  

14.000 

14.000 

65.000 

65 .O00 

13.050.000 

l a b e l  2.6: A u t o w a s i n s t a l l a t i e s  i n  Nederland 

2.2.7 Tanken 

Waterverontreiniging kan bij het tanken van brandstof 
optreden door: 
- morsverliezen bij het bevoorraden van het tanksta- 
tion (de vulpunten van de voorraadtanks). (Eventu- 
eel calamiteiten). 

- morsverliezen bij het aftanken van voertuigen 
- afvalwater dat ontstaat a.g.v. het reinigen van 
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2.3 

pompen en het verhard oppervlak met een reinigings- 
middel. 

- hemelwater dat a.g.v. bovenstaande activiteiten 

Met name dieselolie is in dit opzicht belangrijk. 
verontreinigd is geraakt. 

Landelijk overzicht van activiteiten 

Een algeheel overzicht welke activiteiten er per 
autobedrijf worden uitgeoefend is slechts beperkt 
mogelijk. De indeling van de bedrijfstak op grond van 
gegevens van de BOVAG (tabel 2.1) geeft een eerste 
indruk. Wel is het mogelijk aan de hand van uitkom- 
sten van een aantal onderzoeken in provincies een 
gewesten een beeld op landelijk niveau te geven van 
de omvang van de genoemde aktiviteiten. Een aantal 
onderzoeken hebben plaatsgehad in het kader van 
IIIntensivering handhaving Wet chemische afvalstof- 
fen", en in het kader van de verontreinigingsheffing 
is door het Zuiveringschap West-Overijssel een inven- 
tarisatie uitgevoerd, die is gerubriceerd door Tebo- 
din. (iit. 19) 
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Tabel 2.7: Overz i ch t  van a c t i v i t e i t e n  b i j  au tobedr i j ven .  

A c t i v i t e i t  Komt voor Aanta l  
b i j  [%I b e d r i j v e n *  

Deconserveren 12 1.300 
Mo to ren rev i s ie  70 
A n t i - r o e s t -  
behandel ing 15 1 -600 
Ontve t ten  63 7.000 
Uassen 95 10.500 
Onderhoud/ 
h e r s t e l  95 10.500 
Tanken 7.200 

: 100% i s  g e l i j k  aan 11.000 bedr i j ven .  
**: D i t  i s  h e t  t o t a a l  a a n t a l  a f l e v e r p u n t e n  

i n  Nederland (Bron: BOVAG) i n c l .  de 1780 
v u l -  en s e r v i c e s t a t i o n s  u i t  t a b e l  2.2. - .  . geen gegevens aanuezig. 

De a a n t a l l e n  b e d r i j v e n  z i j n  a fgerond op t i e n -  
o f  honderd ta l l en .  Het aan ta l  deconserveerbedr i j -  
ven u i t  t a b e l  2.4 k l o p t  r e d e l i j k  met de h i e r b o -  
ven genoemde g e t a l l e n .  
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BELANGRIJKE PUNTEN UIT HOOFDSTUK 2. 

1. 

2. 

3. 

4 .  

5. 

6. 

Naar schatting is het aantal gespecialiseerde 
deconserveerbedrijven beperkt tot enkele tiental- 
len. 
Er zijn circa 500 gespecialiseerde bedrijven voor 
anti-roestbehandeling. 
De aktiviteiten deconserveren en anti-roestbehan- 
delingen worden in een in verhouding beperkt 
aantal, respectievelijk 1.300 en 1.600 autobedrij- 
ven uitgevoerd. 
Het aantal motorenrevisiebedrijven bedraagt 70 of 
meer. 
In ongeveer 8.000 bedrijven worden de specifieke 
aktiviteiten als deconserveren, anti-roectbehande- 
ling en motorenrevisie niet uitgevoerd. 
Het totaal aantal auto- en aanverwante bedrijven 
bedraagt 11.000. 
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3 

3.1 

OMVANG VAN DE LOZING 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zal worden getracht de lozingen van 
verontreinigd afvalwater, zowel wat betreft de con- 
centraties aan verontreinigende componenten in de 
totale afvalwaterstroom, als de omvang van de water- 
verontreiniging per activiteit aan te geven. Daartoe 
is gebruik gemaakt van diverse bronnen, onder andere 
onderzoeksresultaten van DBW/RIZA, een aantal rappor- 
ten die zijn opgesteld met als doel IIIntensivering 
handhaving Wet Chemische Afvalstoffen bij lagere 
overhedene1 , een onderzoek van het zuiveringsschap 
West-Overijssel (ZWO), testresultaten en gegevens van 
leveranciers. Het mag duidelijk zijn dat door de aard 
van de bedrijfstak bestaande uit een groot aantal 
bedrijven met onderlinge verschillen (voor wat be- 
treft de werkzaamheden), het moeilijk is om over het 
geheel een nauwkeurig beeld van de werkelijke lo- 
zingssituatie te schetsen. Op een aantal punten is 
derhalve met aannamen gewerkt om een concretere 
voorstelling van zaken te krijgen. 

Hoeveelheden afvalwater 

Een globale indicatie van het waterverbruik kan 
afgeleid worden uit een inventarisatie die door het 
ZWO bij de bedrijven in haar beheersgebied is uitge- 
voerd (lit.25). 

In totaal zijn 95 bedrijven bezocht. Het totale 
waterverbruik varieert sterk per bedrijf en is afhan- 
kelijk van de aard en grootte van het bedrijf. 
Het totale waterverbruik kan worden onderverdeeld in 
drie hoofdcategorieen. 
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1.Huishoudeliik afvalwater woning. 
Bij 41 van de 95 bezochte bedrijven was een woning 
aanwezig, met gemiddeld 3,8 bewoners per woning. Het 
gemiddelde waterverbruik is niet gemeten, omdat er 
geen aparte watermeters beschikbaar zijn. Het water- 
verbruik is geschat naar rato van het aantal bewo- 
ners. Het gemiddelde Waterverbruik per bewoner be- 
draagt 4 7 , 4  m3 per jaar. Gemiddeld bedroeg het water- 
verbruik ca. 180 m3 per jaar per woning. 

2.Afvalwater uit het bedrijf 
Het afvalwater uit het bedrijf wordt gebruikt voor 
huishoudelijke doeleinden en voor bedrijfsactivitei- 
ten. 
Het uitwendig reinigen van voertuigen hoort hier ook 
toe. 
De activiteit wordt apart genoemd, omdat hierbij in 
verhouding veel water wordt gebruikt. Het gemiddelde 
waterverbruik (mediaan) ten behoeve van het bedrijf 
bedraagt 250 m3 per jaar. 

Huishoudelijk bedrijfsafvalwater 

Het waterverbruik voor huishoudelijke doelen wordt 
door ZWO op niet meer dan 8 m3 per jaar per persoon 
geschat. Het gemiddelde wordt op 6 m3 per jaar ge- 
schat. Uitgaande van gemiddelde 8 werknemers per 
bedrijf bedraagt de hoeveelheid huishoudelijk afval- 
water uit het bedrijf gemiddeld 5 0  m3 per jaar. 
De in dit rapport aangehouden getallen zijn beduidend 
lager dan de algemeen aangehouden norm van 12,5 m3 
per jaar voor bedrijven waar het water alleen voor 
huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt. 

Afvalwater uit de werkplaats en wasplaats 

Bijna alle bedrijven [ g o ]  beschikken zowel over een 
werkplaats als een wasplaats. Omdat de vervuiling 
van het waswater in het algemeen duidelijk geringer 
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Afvalwaterstroom 

Tota le  bedr i j fsa fva lua ter  

Huishoudeli jk bedr i j fsa fva lwater  

Afvalwater u i t  de werkplaats 

Afvalwater u i t  de uasplaats 

is dan de vervuiling van het afvalwater uit de werk- 
plaats is het van belang de hoeveelheden afvalwater 
uit de werkplaats en de wasplaats te kennen. 
Uit de onderzochte bedrijven kunnen een tiental 
bedrijven worden geselecteerd, waarbij een breed 
scala aan activiteiten plaatsvindt, maar het uitwen- 
dig reinigen achterwege blijft. De totale hoeveelheid 
bedrijfsafvalwater - inclusief huishoudelijk gebruik 
-bedraagt gemiddeld 15 m3 per werknemer. Voor het 
gemiddelde bedrijf bedraagt de hoeveelheid bedrijfs- 
afvalwater 120 m3 per jaar. De gemiddelde hoeveelheid 
afvalwater uit de ffwerkplaats*f bedraagt 120-50= 70 m3 
per jaar per bedrijf. 
De gemiddelde hoeveelheid afvalwater per bedrijf 
afkomstig van het uitwendig reinigen kan bepaald 
worden door de gemiddelde hoeveelheid totaal bedrijf- 
safvalwater te verminderen met de gemiddelde hoeveel- 
heid afvalwater afkomstig van de overige activiteiten 
(dus exclusief uitwendig reinigen) en huishoudeïijk 
gebruik. 
De gemiddelde hoeveelheid afvalwater afkomstig van 
het uitwendig reinigen bedraagt 130 m3 per jaar per 
bedrij f. 

Per werknemer Per gemiddeld b e d r i j f  

250 

6 50  

9 70 

130 
--- 

In tabel 3.1 zijn gemiddelde afvalwaterhoeveelheden 
voor de verschillende doeleinden vermeld. 

Tabel 3.1: Gemiddelde afvalwaterhoeveelheden (m3 per j a a r )  

De gepresenteerde hoeveelheden per werknemer kunnen 
een hulpmiddel zijn bij het berekenen van de deel- 
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3.2 

stromen, De gemiddelde hoeveelheden voor het Igemid- 
deldel bedrijf hebben uitsluitend een illustratief 
karakter. 

Voor wat betreft het waterverbruik zijn de volgende 
opmerkingen nog van belang: 
1.Bij transportondernemingen en autobusondernemingen 
bedraagt het waterverbruik meestal meer dan 1 m3 per 
dag gemiddeld. 
2.Bij automatische wasinstallaties is een watenrer- 
bruik van 10 m3 per dag of meer gebruikelijk. 

Hoedanigheid van het afvalwater 

Voor het vorige CUWVO-rapport is bij enige tientallen 
bedrijven 163 keer een effluent van een olie-afschei- 
der op minerale olie onderzocht. De gehalten aan BZV, 
CZV, NKJ en lood zijn in hetzelfde kader respectie- 
velijk 28, 47, 29 en 9 keer bepaald. De gegevens 
hiervan zijn vermeld in tabel 3.2, 
Bij een tweetal bedrijven zijn in 8 monsters een 
groot aantal micro-verontreinigingen bepaald. De 
gegevens hiervan zijn vermeld in tabel 3.3. 

Tabel 3.2: Hoedanigheid effluent van de olie-afscheider 
[mg/ 1 I ; 

Macro-verontreinigingen 

Chemisch zuurstofverbruik 
Kjeldahl-stikstof 
Biochemisch zuurctofverbruik 
Minerale olie 
Lood 

Bron: CUWVO-rapport 1979. 

Het afvalwater van autobedrijven blijkt verontreinigd 
te zijn met minerale olie, zuurstofbindende stoffen 
en lood. 
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Tabel 3.3: Maxima en mediaan van gehalten aan micro-verontreini- 
gingen in het effluent van olie-afscheiders bepaald in 8 monsters. 

PARAMETER EENHEID MA% 1 MUM MED I AAN 

Zwevende stof [mg/ 1 I 340 1 O0 

Arseen rug/ 1 I 7 4 
Cadmi urn rug/ 11 173 70 
Kui k rug/ 11 0.2 <0,05 

Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
O- xy 1 een 
M+P-xyleen 
Propylbenzeen 
Styreen 
a-methylstyreen 
Mesithyleen 

rug/ 1 I 
cug/ 1 I 
rug/ 11 
rug/ 1 I 
rug/ 13 
rug/ 1 I 
rug/ 11 
rug/ 11 
rug/ 13 

1600 
8300 
2900 
4800 
9300 
5100 
1700 
9800 
5600 

500 
6000 
600 

1 O00 
2500 
1 O00 
350 
3000 
1800 

M.A.K. rug/ 1 I 46950 15000 

Naphthaleen rug/ 11 45 20 
Acenaphtheen rug/ 1 I 9,2 8 
F 1 uoreen rug/ 13 2 1 
Phenanthreen rug/ I I 12 1 
Fluorantheen rug/ 11 14 3 
Pyreen rug/ 1 I 8,6 2 

P.A.K. Borneff rug/ 1 I 16,2 5 

P.A.K. rug/ 1 I 86 40 

Trichlooretheen 
Tetrachlooretheen 
1,1,1 trichloorethaan 
1,1,2 trichloorethaan 
1,2,4 trichloorbenzeen 
1,2 dichloorbenzeen 
1.3 dichloorbenzeen 
Dichloormethaan 

~ ~~~~~~~ 

190 2 
15 <1 

190 < 1  
13 <10 
3 <5 
10 <50 
35 <50 
770 <50 

Chloorkooluaterstoffen [ug/1] 1201 125 

3.5 dichoorfenol rug/ 1 I 1.25 0,5 
2.3.5 trichloorfenol rug/ 1 I 12.5 0,5 
2,4,5 trichloorfenol rug/ 1 I 20 <0,06 
2,3,5,6 tetrachloorfenol tug/l] 3 g0.04 
Pentachloorfenol tug/ll 2,5 O, 15 
4 chloor, 3 methylfenol [ug/l] 3 g0.8 

Chloorfenolen rug/ 1 I 39 4 

Bron: Onderzoek naar zuarte lijststoffen in Noord-brabant.(lit.30) 
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3 . 3  

3.3.1 

Uit de gegevens blijkt een verontreiniging van het 
afvalwater met cadmium, mono- aromatische koolwater- 
stoffen(MAK), poly-aromatische koolwaterstoffen(PAK) 
en gechloreerde koolwaterstoffen aanwezig.De gechlo- 
reerde koolwaterstoffen worden soms wel en soms niet 
in het afvalwater aangetroffen. Dit patroon kan 
verklaard worden door het soms wel en soms niet 
gebruiken van reinigingsmiddelen, welke gechloreerde 
koolwaterstoffen bevatten. 
Een enkele keer worden bestrijdingsmiddelen en poly- 
chloorbifenylen aangetoond. 
Omdat deze tabel een globale indruk geeft en de 
representativiteit beperkt is, zal bij de afzonder- 
lijke aktiviteiten opnieuw een beeld van de hoedanig- 
heid van het afvalwater worden gegeven. 

Afvalwaterverontreiniging per aktiviteit 

Deconserveren van nieuwe auto's (paraffinelaag) 

Paraffine kan worden verwijderd met een hogedruk- 
reiniger waarbij aan het water petroleum met eventu- 
eel een ander reinigingsmiddel toegevoegd wordt. Per 
auto met daarop gemiddeld 0,2 liter paraffine wordt 
ca. 200 liter warm water en 3 tot 5 liter petroleum 
verbruikt. Een beperkt gedeelte van de petroleum zal 
verdampen en dus niet in het water terecht komen. Het 
verwijderen van paraffine leidt tot de hoogste gehal- 
ten aan minerale olie in het afvalwater. Gebeurt dit 
deconserveren centraal, dan is de emissie aan minera- 
le olie beperkt, omdat deze bedrijven in het algemeen 
het afvalwater behandelen (flocculatie/flotatie- 
installaties). Het afvalwaterprobleem ligt meer bij 
auto's die decentraal, dus bij de dealer, gedeconser- 
veerd worden. Bij deze (kleine) bedrijven vindt 
meestal geen doeltreffende behandeling van het afval- 
water plaats. In deze gevallen bedraagt het gehalte 
aan minerale olie enkele duizenden milligrammen per 
liter in het effluent van de olie-afscheider. 
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Een ruwe indicatie van de jaarlijks vrijkomende 
hoeveelheid paraffine en petroleum is berekend in 
tabel 3.4 worden door uit te gaan van 4 kg paraffine 
+ petroleum per auto en de aantallen gedeconserveerde 
auto's uit tabel 2.5. 

Tabel 3.4: Landelijke hoeveelheid vrijkomende minera- 
le olie afkomstig van deconserveren paraffinelaag. 
[ton/ jaar] 

Decentraal deconserveren 700 
Centraal deconserveren 600 

De geloosde hoeveelheid minerale olie is geringer, 
omdat vooral bij centraal deconserveren bepaalde 
hoeveelheid minerale olie wordt afgescheiden in olie- 
afscheiders en andere voorzieningen. 

3.3.2 Deconserveren van nieuwe auto's (copolymeerlaag) 

Het deconserveren gebeurt in veel gevallen met water 
en daaraan toegevoegde detergenten. Het afvalwater 
bevat dan geen minerale olie. Op basis van een inci- 
denteel onderzoek wordt voorlopig ingeschat dat het 
gehalte aan zuurstofbindende stoffen vergelijkbaar 
met huishoudelijk afvalwater. Verder kunnen in gerin- 
ge concentraties minder goed afbreekbare of toxische 
verbindingen afkomstig van het conserveermiddel en/of 
het deconserveermiddel aanwezig zijn. Per auto wordt 
ca. 1 liter deconserveermiddel verbruikt en komt 
circa 0,5 kg conserveermiddel vrij. Na enige tijd 
inwerken kan het met ca. 200 liter koud water worden 
afgespoeld. 
Voor met copolymeren behandelde auto's kan uitgaande 
van 1,5 kg polymeer + deconserveermiddel per auto en 
de aantallen gedeconserveerde auto's uit tabel 2.5 de 
jaarlijkse in Nederland vrijkomende hoeveelheid 
verontreiniging worden berekend. De resultaten staan 
in tabel 3.5. 
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3 . 3 . 3  

Tabel 3.5: Landelijke hoeveelheid vrijkomende copoly- 
meer en deconserveermiddelen afkomstig van het ver- 
wijderen van (co-)polymeerlagen.[ton/jaarJ 

Centraal deconserveren 45 

Decentraal deconserveren 50 

Er is thans onvoldoende informatie om een.goede 
beschrijving van conserveer- en deconserveermiddelen. 
Dit punt verdient nadere aandacht. 

Motorenrevisie 

De te kiezen reinigingsmethode is afhankelijk van de 
verontreiniging, de gewenste reiniging en de kosten. 
De verontreinigingen bestaan uit slib, zand, olie, 
brandstofresten, verbrandingsprodukten (koolaanslag), 
aanslag door corrosie en roest. 
De reinigingsmethode hangt onder andere af van het 
materiaal waar de motor van is gemaakt. Motoren 
kunnen van magnesium, aluminium en gietijzer zijn 
gemaakt. Afhankelijk van de gebruikte metalen is 
meest voorkomende reinigingsmethode beschreven. 

Staal 
De motorblokken worden bij grote hoeveelheden vaak in 
speciale reinigingsmachines schoon gemaakt. Bij de 
reiniging wordt een sterk alkalisch reinigingsmiddel 
gebruikt. De hoeveelheid afvalwater bedraagt 3-5 
liter per te reviseren motor (lit.17). 
Eventuele lakresten worden met zuur verwijderd. 

Maanesium 
De blokken worden eerst gedurende een tot twee uur in 
een bad met gechloreerde koolwaterstoffen geweekt. 
Daarna vindt afspoelen met koud water plaats. Vervol- 
gens vindt een reiniging plaats met een sterk alka- 
lisch middel, gevolgd door een naspoeling met warm 
water. Om koolaanslag te verwijderen wordt nages- 
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traald met softgrift. 
Een andere methode voor het reinigen van magnesium is 
beitsen in chroomzuur. 

Aluminium 
De blokken worden eerst gedurende één tot twee uur in 
een bad met gechloreerde koolwaterstoffen geweekt. 
Daarna vindt afspoelen met koud water plaats. Vervol- 
gens vindt een reiniging plaats met een licht alka- 
lisch middel, gevolgd door een naspoeling met warm 
water. Om koolaanslag te verwijderen wordt nagestra- 
ald met softgrift. 

Gietii zer 
De blokken worden gedurende twee uur geweekt in een 
sterk alkalisch bad. Vervolgens vindt reiniging met 
water en sterk alkalisch middel onder hoge druk 
plaats. Het naspoelen gebeurt met warm water. 

Voor de verwijdering van roest wordt gebruik gemaakt 
van een 10-15 % oplossing van fosforzuur en zwavel- 
zuur in water. Gemiddeld wordt circa 3 liter van deze 
vloeistof per te reviseren motor gebruikt. 

Om een indruk te geven van de hoedanigheid van het 
afvalwater volgen de gegevens van een willekeurig 
groot bedrijf in tabel 3.6. De cijfers worden als 
gemiddelde van 5 etmaalmonsters en debietmetingen 
gepresenteerd. 
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Gemiddelde 
Verontre in ig ing tmg/ i I 

Zuurgraad(ph1. De pH v a r i e e r t  
Chem. Zuurst. Verbr. 2200 
Minera le  o l i e  
S t i k s t o f  k je ldah l  48 
Chroom 11 
Koper 1 ,o 
Lood 11 
Nikkel  0.2 
Zink 17 
Totaal zware metalen 41 

Tabel 3.6: Afvalwatergegevens motor rev is iebedr i j f .  

van 3-12  

Gezien de verhouding tussen het aantal gereviseerde 
motoren door dit bedrijf en het totale aantal ervan 
in Nederland, wordt de emissie aan zware metalen door 
motorenrevisiebedrijven in Nederland op circa 1000 kg 
per jaar geschat. 

Het gebruik van chemische ontkolinqsmiddelen (deze 
bevatten gechloreerde koolwaterstoffen) komt naar 
schatting voor bij het reviseren van 30.000 motoren 
op een totaal van 75.000 motoren. 
Op grond van mondelinge informatie verkregen bij 
bezoek aan enkele revisiebedrijven (lit.l7), wordt 
geschat dat per gereviseerde motor gemiddeld 0,5 
liter gechloreerde koolwaterstoffen worden verbruikt 
en daarmee wordt geëmiteerd naar het milieu. 
De landelijke emissie naar het milieu (lucht,water en 
bodem) van gechloreerde koolwaterstoffen afkomstig 
van het reviseren van automotoren bedraagt circa 
15.000 liter per jaar. De emissie naar het water is 
niet bekend. 
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3.3.4 

Tijdens het monteren worden organische oplosmiddelen 
(terpentine, petroleum, e.d.) gebruikt. Deze worden 
in het algemeen niet met het afvalwater geloosd. 

De opslaq van te reviseren motoren in de open lucht 
kan oorzaak zijn van verontreiniging van hemelwater, 
bodem en grondwater. 

Anti-roestbehandeling 

Bij ongeveer één op de tien bedrijven wordt afvalwa- 
ter geloosd. Het afvalwater ontstaat door het opvan- 
gen van mors- en uitdruipverliezen van anti-roestmid- 
delen in een grote bak met water. Het water wordt via 
een duikschot afgevoerd. Deze werkwijze komt bij één 
op de tien bedrijven voor. De anti-roestmiddelen 
vormen een drijflaag, die van tijd tot tijd wordt 
verwijderd. 
Zowel bij autobedrijven als in gespecialiseerde anti- 
roeststations worden auto's behandeld met roestweren- 
de middelen. Daarnaast komt het steeds vaker voor, 
dat dergelijke behandelingen bij nieuwe auto's reeds 
door de fabrikant uitgevoerd zijn. In de autobedrij- 
ven vinden dan soms herhalingsbehandelingen plaats. 
De anti-roestmiddelen zijn globaal in twee groepen te 
verdelen : 
1.De ML-produkten. Dit zijn kleurloze of bruine 
vloeistoffen speciaal voor het behandelen van holle 
ruimten in auto's. 
Zij zijn samengesteld op basis van petrolatum l)) of 
van microwas 2)) : 
2.De UBC (underbody coating)-middelen. dit zijn 

l)petrolatum is een laagkokokende fractie of een 
mengsel van dergelijke fracties afkomstig van het 
destillatieproces van ruwe aardolie. 

2)microwas is veelal een smeeroìiefractie 
afkomstig van het destillatieproces van ruwe aardolie; 
daarna heeft nog verdere bewerking plaatsgevonden. 



48 

zwarte, thixotrope produkten. Zij zijn bedoeld voor 
de onderkant van auto's. Er zijn middelen op basis 
van bitumen en op basis van petrolatum of microwas. 
Deze laatste twee worden gepigmenteerd met zwarte 
verf of met bitumen. 

Al deze middelen bevatten white spirit (terpentine) 
als oplosmiddel (40-75%, afhankelijk van het merk) en 
ongeveer 1% bestaat uit anti-corrosiemiddel (een 
amineverbinding) . 
Een maat voor de verontreiniging van het afvalwater 
kan ontleend worden aan het afvalwateronderzoek van 
een bedrijf , waar het afvalwater afkomstig van de 
aktiviteiten uitwendig reinigen en anti-roestbehande- 
ling zijn gemeten. De gegevens hiervan staan vermeld 
in tabel 3.7. 



4 9  

czv 
BZV 
Y-Kj. 
Minerale olie 

Tabel 3.7: Hoedanigheid van afvaluater afkomstig van anti- 

roestbehandeling en uitwendig reinigen. 

11 380-23.500 
6 180-12.500 
4 2- 4 

11 350- 8.700 

Gehalte Img/ll I n* I Verontreiniging 

4000 
2600 

3 
1600 

n* = aantal uaarnemingen 
Bron: CUWVO-rapport 1979 

De aktiviteit uitwendig reinigen zal tot een geringe 
verontreiniging van het afvalwater leiden. Het afval- 
water afkomstig van de anti-roestbehandeling zal 
sterk verontreinigd zijn. De hoeveelheid afvalwater 
afkomstig van deze aktiviteit is niet bekend. 
Periodiek zal bij de meeste bedrijven de muren en 
vloeren van behandelingsruimte met water en reini- 
gingsmiddelen worden gereinigd. 

3.3.5 Reinigen 

Deze paragraaf handelt eerst over de stoffen die in 
reinigingsmiddelen kunnen voorkomen en daarna over de 
hoeveelheden en de hoedanigheid van de verschillende 
afvalwaterstromen. 

Stoffen in reinisinssmiddelen 

Reinigingsmiddelen bevatten een groot scala aan 
stoffen. Gezien dit grote aantal moet van een comple- 
te beschrijving van reinigingsmiddelen worden afge- 
zien. In het algemeen kan het volgende worden ver- 
meld. 
Koolwaterstoffen welke in de auto- en aanverwante 
bedrijven worden gebruikt zijn petroleum, terpentines 
en wasbenzine. Petroleum (eigenlijk een brandstof) 
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wordt als ontvetter gebruikt. Een bezwaar bij het 
ontvetten met petroleum is het hoge aromaatgehalte. 
Ook terpentines bevatten tot 50 gew % aromaten, 
waarvan benzeen tot 100 mg/kg voorkomt. Aromaten 
hebben een groter vetoplossend vermogen dan alifati- 
sche koolwaterstoffen, maar moeten als schadelijker 
voor de gezondheid van de mens worden beschouwd. Met 
name de gehalten in de lucht van de werkruimten zijn 
dan van belang. Er zijn terpentines welke niet meer 
dan 0,5 gew % aan aromaten bevatten en niet meer dan 
5 mg/kg aan benzeen. Nog beter is het gebruik van 
speciale ontvetters welke bestaan uit alifatische 
koolwaterstoffen. 
De in het algemeen gebruikte aechloreerde koolwater- 
stoffen bestaan uit dichloormethaan, trichloorethy- 
leen (tri) , tetrachloorethyleen (per) en 1, 1, 1, 
trichloorethaan. Deze laatste verbinding wordt als 
alternatief voor trichloorethyleen en tetrachloor- 
ethyleen gebruikt, omdat deze stoffen erg giftig 
zijn. 
De indruk bestaat dat gechloreerde koolwaterstoffen 
vooral bij dampontvetting worden toegepast. 
Gechloreerde koolwaterstoffen kunnen ook in sommige 
reinigingsmiddelen voorkomen. 
Voor zover bekend hangt het gebruik vooral samen met 
de lage kostprijs van deze middelen. 
Gechloreerde koolwaterstoffen worden gebruikt voor 
het reinigen van aluminium en magnesium en het ontko- 
len van motoronderdelen. 
Isowowlalcohol is niet giftig voor vissen en is 
redelijk afbreekbaar, na adaptatie zelfs goed. 
Butvleenslvcol is praktisch niet toxisch. 
Reinigingsmiddelen kunnen sterke alkaliën, fosfaten 
en moeilijk afbreekbare stoffen bevatten. Met name 
poly-ethyleenglycolen zijn niet of nauw-elijks biolo- 
gisch afbreekbaar. De meeste overige stoffen in 
reinigingsmiddelen zijn redelijk tot goed biologische 
afbreekbaar en de toxiciteit voor vissen en daphnia's 
(watervlooien) wisselt algemeen van matig tot licht 
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toxisch. 
Naast afvalwatertechnische beschouwingen zijn bij het 
gebruik van reinigingsmiddelen ook de toxiciteit voor 
de mens en het voorkomen van huidirritatie van be- 
lang. 

3.3.5.1 Het reinigen van motoren en (motor)onderdelen 

Vooral bij deze aktiviteit doet zich een afvalwater- 
probleem voor door het ontstaan van stabiele emul- 
sies. Deze heeft een hoog gehalte aan minerale olie 
in het afvalwater tot gevolg. Bij het reinigen kunnen 
zowel detergenten als organische oplosmiddelen (kool- 
waterstoffen) worden gebruikt. 
Het reinigen van motoren en (motor)onderdelen wordt 
behandeld aan de hand van de apparatuur, welke bij 
deze aktiviteit gebruikt wordt. 
Achtereenvolgens wordt de waterverontreiniging afkom- 
stig van rotocleaners en de hogedrukreiniger bespro- 
ken. 

Roto-cleaners 
Er zijn in Nederland ca. 5.000 rotocleaners geplaat- 
st, waarvan ongeveer 75% overwegend bij machinefa- 
brieken en in geringere mate bij garagebedrijven 
aanwezig is (lit.9). Uit de inventarisatie in het 
werkgebied van het zuiveringschap West-Overijssel 
blijkt dat ca. 6% van de auto- en aanverwante bedrij- 
ven een roto-cleaner heeft. Uitgaande van 11.000 
auto-en aanverwante bedrijven betekent dit dat lande- 
lijk ongeveer 660 rotocleaners bij autobedrijven 
aanwezig zijn. De gemiddelde hoeveelheid reinigings- 
vloeistof in deze apparaten bedraagt 260 liter. De 
schoonmaakfrequentie varieert van 1 maal per week tot 
1 maal per half jaar of nog minder, het merendeel 
wordt 1 keer per 2-3 weken gereinigd. Een ruwe 
schatting van de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid 
afgewerkte reinigingsvloeistof, uitgaande van de 
gemiddelde reinigingsfrequentie en vloeistofinhoud, 
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is derhalve ca. 3.000-4.000 m3. 
De uitgewerkte vloeistof wordt geloosd op de riole- 
ring, in oppervlaktewater of naar een verwerker 
afgevoerd. 
De mate van verontreiniging kan sterk variëren, de 
cijfers in tabel 3.9 geven een indicatie (lit.9). 

Verontre in ig ing 

l a b e l  3.8: Samenstelling van afgeuerkte re in ig ings-  
v loe is to f  u i t  rotocleaners 

Gehal te*[mg/l l  

zwevende stof  
czv 
B Z V  
Zwevende stof 
K j e l d a h l - s t i k s t o f  
O l i e  
Lood 
Zink 
Magnes i um 

1.600 - 13.000 
31.500 - 59.300 
12.000** 

1.600 - 13.000 
230** 

3.600 - 28.500 
3 - 10 
4 - 15 
2 - 13 

Gem. gehal te  
tmg/ll 

8.000 
3'5.000 

8.000 

13.500 
6 

7 
a 

* Het gemiddelde van 6 monsters. 
**Enkelvoudige analyse van het  monster met een CZV van 59.300 mg/l. 
Bron: Het verui jderen van o l i e ,  v u i l  en emulsies u i t  indust r iee l  a fva lua ter  

( 1  i t . 9 ) .  

Een schatting van de vracht aan verontreinigende 
componenten, uitgaande van een gemiddelde samenstel- 
ling van de vloeistof uit de tabellen 3.9 en 3.10. 

Hoqedrukreiniqer 
De hogedrukreiniger wordt bij veel reinigingswerk- 
zaamheden gebruikt, zoals bij het uitwendig reinigen 
van auto's, het reinigen van motoren en motoronderde- 
len en bij het deconserveren. Omdat de waterveront- 
reiniging afkomstig van het deconserveren en het 
uitwendig reinigen reeds is behandeld, ligt de nadruk 
van de paragraaf over de hogedrukreiniger bij het 
reinigen van motoren en motoronderdelen. 
De capaciteit van een hogedrukreiniger bedraagt 
veelal 600-900 liter per uur. De werkdruk bedraagt 
veelal 70-100 bar en de temperatuur van het water 
bedraagt 80-95'C. Bij 80% van de bedrijven is een 
hogedrukreiniger aanwezig (lit.19). Het totaal aantal 
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hogedrukreinigers bedraagt dus 8.800. Over het aantal 
gebruiksuren per dag of per week van de hogedrukrei- 
niger zijn geen gegevens bekend. Om toch een cijfer- 
matige indruk te krijgen van de waterverontreiniging 
afkomstig van het reinigen van motoren en motoronder- 
delen volgt hier een willekeurige schatting. Bij een 
aanname van een gemiddeld gebruik gedurende één uur 
per week per bedrijf zou er in Nederland circa 300.- 
O00 m3 afvalwater vrijkomen. 
De vervuilingsgraad van het afvalwater afkomstig van 
deze aktiviteit bedraagt na de olie-afscheider circa 
600 mg/l. De te lozen vracht aan minerale olie be- 
draagt dan naar schatting circa 180 ton olie. 

Bij een groot aantal bedrijven is een olie-afscheider 
geplaatst. Door het gebruik van een hogedrukreiniger 
in combinatie met een reinigingsmiddel samengesteld 
op basis van water, detergenten en koolwaterstoffen 
kunnen stabiele emulsies ontstaan. Ook de bij het 
reinigen gevolgde werkwijze kan hierbij van invloed 
zijn. Zo zal bijvoorbeeld het doseren van een reini- 
gingsmiddel, dat koolwaterstoffen bevat via de hoge- 
drukreiniger zeker leiden tot het ontstaan van emul- 
sies (lit.23). Emulsies kunnen in deze gevallen 
omschreven worden als water waarin olie en vet als 
zeer kleine druppeltjes aanwezig is. Wanneer een 
dergelijk afvalwater naar de olie-afscheider wordt 
geleid, zullen de oliedruppeltjes te klein zijn om 
daarin op te kunnen stijgen. Er wordt dus geen olie 
afgescheiden en kan niet aan de in het vorige CUWVO- 

rapport opgenomen norm van 200 mg/kg worden voldaan. 
In hoofdstuk 4 van dit rapport wordt aangegeven welke 
extra behandelingen nodig zijn om het afvalwater vol- 
doende te zuiveren. Daarbij wordt ook nagegaan of het 
mogelijk is de werkwijze bij het ontvetten zodanig 
aan te passen, dat met behandeling van het afvalwater 
in de olie-afscheider aan de lozingsvergunning wordt 
voldaan. De aanpassingen zullen met name de keuze en 
de gebruikswijze van het reinigingsmiddel betreffen. 
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Koudreiniaer 
In circa 30% van de bedrijven is een dergelijke 
reinigingsmachine aanwezig. Meestal is sprake van 
gesloten systemen, waarbij het verbruikte reinigings- 
middel niet wordt geloosd, maar vaak wordt afgevoerd 
naar de leverancier. Waterverontreiniging ontstaat 
wel als het gereinigde onderdeel met water wordt 
afgespoeld. Over de omvang van deze waterverontreini- 
ging zijn geen cijfers beschikbaar. De mate van 
waterverontreiniging zal samenhangen met de samen- 
stelling van het reinigingsmiddel. Van belang daarbij 
is of het reinigingsmiddel emulgatoren bevat. Als het 
afspoelen met water niet met een hogedrukreiniger 
plaatsvindt, kunnen in het algemeen minerale oliebe- 
standdelen in de olie-afscheider worden tegengehou- 
den. 

3.3.5.2 Het reinigen van remvoeringen 

De remvoeringen bestaan uit zowel asbesthoudende als 
uit asbestvrije uitvoeringen. In de helft van de 
gevallen vindt een reiniging met water plaats. Het 
afvalwater wordt in een bak opgevangen en op de 
riolering geloosd. Daarna vindt reiniging plaats door 
het wegzuigen van het stof of wegblazen met behulp 
van luchtdruk. Door het recent ondertekenen van een 
asbestconvenant zal de emissie hiervan afnemen. 

3.3.5.3 Het reinigen van velgen 

Voor het reinigen van velgen, welke in 5 % van de 
gevallen van aluminium zijn gemaakt, worden meestal 
produkten gebruikt met een lage (beneden pH 4) zuur- 
graad. 
In een aantal gevallen (meestal bij grotere bedrij- 
ven) wordt het reinigen van velgen met roto-cleaners 
uitgevoerd. In tabel 3.10 wordt de samenstelling van 
het afvalvloeistof gegeven afkomstig van het reinigen 
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Gehalte (mg/l) 

van velgen. 

Gemiddeld 
geha 1 te*  

Tabel 3.9:Samenstelling van afgeuerkte v l o e i s t o f  u i t  rotocleaners 
afkomstig van het  re in igen  van remmen. 

Zuevende s to f  
czv 
O l i e  
C r  
Pb 
2n 
Mg 

600 - 4.600 
7.000 - 14.000 
1.400 - 1.900 

2 -  3 
00 - 250 
44 - 70 

155 - 340 

2.400 
11.000 

1.700 
2 

160 
60 

230 

Bron: Het verui jderen van o l i e ,  v u i l  en emulsies u i t  indust r iee l  a fva lua ter .  
(li t . 9 )  

3.3.5.4 Het uitwendig reinigen van motorvoertuigen 

Per jaar wordt 100.000.000 keer een auto met de hand 
gewassen. Per wassing wordt 50 liter water gebruikt. 
De hoeveelheid afvalwater, die landelijk bij het met 
de hand wassen van auto's ontstaat, bedraagt 5 . 0 0 0 . -  

000 m3 water per jaar. 
Daarnaast vindt een aantal wassingen bij bedrijven 
plaats. In tabel 3.8 zijn de gegevens hierover ver- 
meld. 
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Gemiddeld aantal 
wassingen per jaar 

14.000 

14.000 

65.000 

65.000 

Tabel 3.10: Waterverbruik 

Type machine 

Portaal (carosserie)* 

(carosserie 8 chassis) 

Wasstraat (carosserie) 

(carosserie 8 chassis)’ 

Uaterverbruik in  II? per wassing 
(ronder recirculatie)/(met rec i rcu la t ie )  

0.2 

084 (225) 0,2 (25) 

0.2 (5) 0,05 (10) 

0,08 

Totaal 

** Portaalmachine welke u i ts lu i tend de carosserie reinigen beschikken n i e t  over de mogelijkheid 
t o t  rec i rcu lat ie .  

over de mogelijkheid t o t  rec i rcu la t ie  
* Uasstraten welke zowel de carosserie als het chassis reinigen beschikken a l l e n  

( ) Tussen haakjes i s  het aantal machines aangegeven. 
Bron:Interview met grootste leverancier van autowasinstallaties in Nederland. 

Per jaar wordt er ca. 13 miljoen wassingen per jaar 
verricht. 
Hierbij ontstaat landelijk 2.800.000 m3 afvalwater 
bij het machinaal wassen. 
In de inventarisatie (lit.25) zijn ook gegevens over 
de behandeling van het afvalwater afkomstig van de 
wasplaats verzameld (zie figuur 3.1). 
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I 1 UaspkOatsen 

3 . 3 . 6  

Af voer 
zonder 

voorzieningen 

Afvoer v i a  
ontoereikende 
voorzieningen 

Afvoer v i a  
toereikende* 

I voorzieningen I 23 
1 I 

o l i e -  en s l i b d e e l t j e s  a f .  
* Een toereikende voorziening scheidt voldoende 

Figuur 3.1.: Behandeling van het  afvalwater ontstaan b i j  het  uitwendig 
re in igen  van personenauto's b i j  autobedri jven i n  blest-overi jssel 
(li t .25 ) .  

Onderhouds- en herstelwerkzaamheden 

Met deze aktiviteit wordt met name het controleren 
en/of afstellen en/of vervangen van vloeistoffen(mo- 
torolie, remolie, vesnellingsbakolie, koelvloeistof- 
fen e.d.), bougies, remvoeringen e.d. bedoeld. Met 
het oog op waterverontreiniging zijn met name de 
vloeistoffen van belang. De indruk bestaat dat het 
lozen van deze vloeistoffen -met uitzondering van 
koelvloeistof en vloeistof afkomstig van het reinigen 
van remmen- niet algemeen gebruikelijk is. Daarom 
wordt in hoofdstuk 4 (Saneringsmogelijkheden) nader 
op deze vloeistoffen ingegaan. Omdat het lozen van 
koelvloeistof op de riolering algemeen gebruikelijk 
is, wordt het aspect waterverontreiniging in dit 
hoofdstuk behandeld. 
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Koelvloeistof 
Het koelsysteem van de meeste auto's is gevuld met 
koelvloeistof of met een anti-vries/watermengsel. De 
chemische samenstelling van beide produkten is ge- 
lijk, zij het dat koelvloeistof gebruiksklaar is, 
terwijl anti-vries vóór gebruik met water verdund 
moet worden. Anti-vries bestaat uit een basisstof met 
vriespuntsverlagende werking, waaraan anti-corrosie- 
middelen en anti-schuimmiddelen zijn toegevoegd. Deze 
toevoegingen vormen samen slechts enkele promilles 
van het geheel. Mono-ethyleenglycol (1,2-ethaandiol) 
wordt tegenwoordig algemeen gebruikt als basis voor 
anti-vries. Als anti-schuimmiddel worden vaak sili- 
conen of polyglycolen gebruikt. Deze stoffen dragen 
bij aan het zuurstofbindend vermogen van het afvalwa- 
ter. Corrosieremmers in dit type anti-vries zijn 
meestal boraat- of fosfaatzouten van tri-ethanolami- 
ne. 
Er is een belangrijk verschil in hoeveelheden koel- 
vloeistof en concentratie aan anti-vries tussen 
personen- en bedrijfsauto's. 

Bij nbedrijfsautolsl' is het gebruik aan het begin van 
de winter het koelstofcircuit te vullen met 30-40 
liter vloeistof bestaande uit water (1 deel) en anti- 
vries (3 delen). Door het grote aantal draaiuren van 
de motor verdampt een deel van de koelvloeistof. In 
het verdere verloop van het jaar wordt het circuit 
met water aangevuld. Aan het begin van de winter 
wordt de vloeistof uit het koelcircuit vervangen en 
geloosd op de riolering. De concentratie anti-vries 
van deze vloeictof kan dan naar verwachting sterk 
afgenomen zijn. 200.000 - 300.000 km. 
Uitgaande van circa 400.000 bedrijfswagens zal lande- 
lijk per jaar circa 16.000 m3 verdunde koelvloeistof 
hieruit vrijkomen. 
De koelvloeistof voor "personenauto's" bestaat uit 
gelijke delen water en anti-vries. De koelvloeistof 
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blijft in de regel meerdere jaren in het systeem. 
Aanvulling van het koelcircuit vindt ook met deze 
vloeistof plaats. 

Uit gegevens van een onderzoek in de provincie Zuid- 
Holland (lit. 12) blijkt dat bij 44 % van de bezochte 
bedrijven koelvloeistof vrijkomt. Bij deze bedrijven 
komt een totale hoeveelheid van 88 m3 per jaar vrij. 
Hiervan wordt ongeveer 54 m3 op het riool geloosd 
wordt. Aangenomen dat deze gegevens als een redelijk 
gemiddelde kunnen worden beschouwd (door het grote 
aantal bezochte bedrijven [12003), resulteert dit in 
een landelijke hoeveelheid van ca. 600 m3 waarvan 
2 370 m3 koelvloeistof per jaar op het riool geloosd 
wordt. De BOVAG schat in een interne notitie de 
landelijk hoeveelheid vrijkomende koelvloeistof op 
ongeveer 900 m3. 
In tabel 3.11 wordt aan de hand van enkele metingen 
informatie gegeven over de samenstelling van koel- 
vloeistof. 
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Tabel 3.11: De samenstelling van gebruikte koelvloeistof uit auto's. 
~~ ~~~~~~ 

Samenstelling koelvloeistof 

Datum bemonstering 
Datum onderzoek 

VERONTREINIGING EENHEID 
Soort. massa [kg/ll 
Zuurgraad 

Chem-zuurst .verbr. tg/ll 
Biochem.zuurst.verbr.tg/ll 
Kjeldahlstikstof ïmg/ 11 
Ethyleenglycol [g/ 1 I 

Cadmi um tug/ll 

Chroom 
Koper 
Lood 
Nikkel 
Zink 
I Jzer 
Tin 
Ant i moon 
A 1 umi ni urn 
Magnes i um 

tmg/ll 
ïmg/ 11 
ïmg/ 1 3  
ïmg/ 1 I 
[mg/ 1 I 
Cmg/ 1 I 
[mg/ 11 
[mg/ 11 
[mg/ 1 I 
[mg/ 1 I 

E.o.Cl. [mg/ 1 I 

Bron: Proefprojekt autosloperij 
-- --- 

Gehal ten 

MONSTER 
14-2-86 24-6-86 
1 7- 2 - 86 

I 

I 
I 

1,057 

450 
1 O0 
505 
66 

1 O0 

0,06 
8 , 8  

10,8 
0,8 

8,72 
2,1 

281 

1,054 
8 

495 
185 
420 

30 

0,08 

18,4 
0.5 

12,5 
3, f 
1.9 
1,1 

1.4 

<1 
2 .9 

o e 3  

:e Mijdrecht. 

REKENWAARDE 
1,055 

500 
150 
500 

75 

1 O0 

o, 1 
10 
20 

1 
15 

5 
2 
1 
1 
5 

3 

Uit deze informatie blijkt dat koelvloeistof veront- 
reinigd is met zuurstofbindende stoffen, metalen en 
in geringe mate met cadmium en gechloreerde verbin- 
dingen. Hst vóórkomen van cadmium wordt verklaard uit 
de toepassing van deze stof in de oppervlaktelaag aan 
de 'binnenkant' van radiatoren. Er -zijn aanwijzingen 
dat cadmium in een aantal gevallen door koper of 
aluminium is vervangen. 
De emissie van gebruikte koelvloeistof uit auto's 
naar het afvalwater is voor beide opgaven aangegeven 
in tabel 3.12. 
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Tabel 3.12: De l a n d e l i j k e  emissie van koe lv loe is to f  u i t  auto's.  

V E R O N T R E I N I G I N G  

500 t o t  1000 [m3/jr I  

Vrachten 

EENHEID 

Chern.zuurst.verbr. 
Biochem.zuurst.verbr. 
K je ldah ls t iks to f  
Ethyleenglycol 

500000 [kg/ j r l  
75000 150000 t k g / j r l  

250 500 [ k g / j r l  
37500 75000 [kg/ j r l  

250000 

50 100 W j r l  

20 40 t k g / j r l  

1500 3000 tg/ j r l  
- 

Cadmi urn 

Totaal metalen 

E.o.Cl. 

Bron: Proefproject  b i j  autosloper i j  t e  Mi jdrecht .  

De cijfers tonen een aanzienlijke lozing aan zuur- 
stofbindende stoffen (20.000 i.e.), een lozing van 
100 gram cadmium en een lozing van als grijs aange- 
merkte zware metalen die vergelijkbaar is met die van 
"een galvanisch bedrij f". 

De toxiciteit en afbreekbaarheid van anti-vries of 
koelvloeistof wordt voor het grootste deel bepaald 
door het mono-ethyleenglycol. De acute humane toxici- 
teit van deze stof is laag tot matig. De LC50 (24 h) 
voor goudvis is groter dan 5.000 mg/l (3,5). Voor 
micro-organismen is mono-ethyleenglycol weinig to- 
xisch (toxicity threshold 10.000 mg/l). Het BZV5 is 
40-60% van het theoretisch zuurstofverbruik(TZV). Na 
adaptatie is in een actief-slibinstallatie verregaan- 
de afbraak mogelijk . Het is gebruikelijk om koel- 
vloeistof of anti-vries na 2 à 3 jaar te vervangen, 
omdat dan de additieven uitgewerkt zijn. Suppletie 
van nieuwe additieven is ook mogelijk mits het water- 
gehalte van de koelvloeistof niet te zeer gestegen is 
(door bijvullen van lekkend koelsysteem). 
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3.3.7 Tanken 
In Nederland worden jaarlijks de in tabel 3.13 ver- 
melde hoeveelheden brandstof getankt. 

Tabel 3.13: Hoeveelheden brandstof voor motorvoertuigen i n  1987. [mln. l i t e r 1  

3.4 

Motorbenzine Gas(diese1)olie Autogas(LPG) 

Personenauto's 4.230 830 1.470 

Vrachtvoertuigen 220 2.280 40 

Autobussen 190 

Speciale voertuigen 10 90 O 

IVerbruik  i n  1987 4.550 3.390 1.510 

Bron: C.B.S. 

Hierbij vindt door morsen een emissie van naar schat- 
ting 1.500 m3 brandstof per jaar naar het milieu 
(water, lucht en bodem) plaats (lit.24). Het aanbren- 
gen van bodembeschermende voorzieningen kan een 
toename van de emissie naar het oppervlaktewater met 
zich meebrengen.vee1 van deze brandstoffen zullen 
door verdampen de lucht verontreinigen. De geringere 
vluchtigheid van dieselolie kan aanleiding zijn tot 
waterverontreiniging. 

Huidige saneringssituatie 

In het onderzoek van het Zuiveringschap West Overijs- 
sel(lit.25) zijn bruikbare gegevens te vinden over de 
huidige saneringssituatie van garagebedrijven. 
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De in het onderzoek betrokken bedrijven werden vooral 
beoordeeld op de volgende aspecten: 
- aard van de activiteiten; 
- aanwezige voorzieningen; 
- gebruikte reinigingsmiddelen; 
- afvalwaterstromen; 
- onderhoudstoestand van slibvangput(of zandvanggoot) 

en olie-afscheider. 

Ook aan een aantal onderzoeken in Zuid-Holland, 
Groningen en Zuid-West-Friesland in het kader van 
intensivering handhaving WCA zijn gegevens ontleend. 
In tabel 3.14 zijn de relevante gegevens hieruit 
weergegeven. 

Tabel 3 . 1 4 :  Huidige wi j ze  van behandelen en afvoeren 
van het  a fva lwater .  

ZUO ZH G r  ZwFr 

Aantal bezochte bedr i jven 95 1206 67 65 

Aantal lozende bedr i jven 64 799 49 42 

Aantal bedri jven: 

- met slibvangput 29 550 49 ? 

- met o l ie -afscheider  23 484 32 24 

Bron: Diverse inventar isa t ies  door overheden. 

Volgens de cijfers loost 2 van de 3 bedrijven afval- 
water. Gemiddeld is ruim de helft van de lozende 
bedrijven voorzien van een olie-afscheider. In de 
volgende figuur 2 zijn gegevens van het onderzoek in 
West Overijssel weergegeven. 
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- 
Uerkpleatsen - 

88 

Droge 
uerkplaatsen 

31 

3.5 

Werkplaatsen 
zonder 

voorziening 3 Werkplaatsen Werkplaatsen 
met 

ontoereikende 
voorziening 

15 

Figuur 3.2:  Wijze van lozen en behandelen van a fva lua ter  afkomstig van 
auto- en aanveruante bedr i jven ( l i t . 2 5 ) .  

Emissie op landelijk niveau uit de auto- en aanver- 
wante bedrijven. 

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van 
de aard en omvang van de verontreinigingen. 

3.5.1 Aard van de verontreinigingen in relatie tot de 
aktiviteiten en de gebruikte middelen. 

De informatie in deze paragraaf is mede gebaseerd op 
gegevens uit hoofdstuk 4 over koelvloeistof. 
Het vóórkomen van cadmium in het afvalwater kan 
veroorzaakt worden door het lozen van koelvloeistof 
of remvloeistof. 
Het vóórkomen van gechloreerde koolwaterstoffen kan 
meestal in verband met het reviseren van motoren 
worden gebracht. Maar ook bij andere moeilijk te 
reinigen onderdelen of kwetsbare materialen kunnen 
gechloreerde koolwaterstoffen worden gebruikt. 
Poly-aromatische koolwaterstoffen zijn afkomstig uit 
afgewerkte olie of duiden op het gebruik van een 
waterbad bij de anti-roestbehandeling. In het eerste 
geval kunnen deze stoffen met name bij motorrevisie- 
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bedrijven vóórkomen, maar ook bij reinigingswerkzaam- 
heden van motoren en motoronderdelen. 
Mono-aromatische koolwaterstoffen en in afnemende 
mate lood zullen als gevolg van het morsen van brand- 
stof in het afvalwater kunnen geraken. 
Metalen zijn vrijwel altijd afkomstig uit afgewerkte 
olie (zie hoofdstuk 4 )  of brandstof (lood). Deze 
stoffen kunnen met name bij motorrevisiebedrijven 
vóórkomen, maar ook bij reinigingswerkzaamheden van 
motoren en motoronderdelen. Ook de lozing van koel- 
vloeistof leidt tot een emissie van metalen. 
Hoge gehalten aan minerale olie kunnen in het afval- 
water ontstaan bij het deconserveren van auto's 
voorzien van een laag paraffine, bij motorenrevisie 
en in vrijwel alle gevallen het afvalwater uit de 
roto-cleaner en vergelijkbare reinigingsmachines en 
soms bij het afvalwater van de hogedrukreiniger. Het 
betreft dan vaak het reinigen van motoren en motor- 
onderdelen. 

3.5.2 Landelijke omvang van de waterverontreiniging 

Op grond van de in dit hoofdstuk aangedragen infor- 
matie kan een samenvattend overzicht worden gemaakt 
met daarin de voornaamste waterverontreinigende acti- 
viteiten, de aard van deze verontreiniging en de 
geloosde hoeveelheden verontreiniging. 
Nogmaals wordt benadrukt dat deze wijze van benaderen 
op een aantal punten witte vlekken laat zien. De 
betrouwbaarheid van de gepresenteerde gegevens is 
voldoende om het beleid op te kunnen afstemmen. 

De omvang van de waterverontreiniging is op twee 
manieren in cijfers uit te drukken. 
1. De ene benadering gaat uit van de omvang van de 
waterverontreiniging per aktiviteit. Om deze vast te 
stellen wordt uit gegaan van het aantal te behandelen 
auto's, het verbruik aan middelen of het aantal in 
gebruik zijnde apparaten. 
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Deze benadering is gevolgd voor de hoeveelheden 
zuurstofbindende stoffen, minerale olie, zware meta- 
len en gechloreerde koolwaterstoffen. 
2. De andere benadering gaat uit van de totale stroom 
bedrijfsafvalwater met daaraan gekoppeld een gemid- 
deld debiet per bedrijf en een gemiddelde samenstel- 
ling van het afvalwater. Deze benadering is gevolgd 
voor het vaststellen van de geloosde vrachten aan 
micro-verontreinigingen. 

In tabel 3.15 zijn gegevens over zuurstofbindende 
stoffen, minerale olie, metalen en gechloreerde 
koolwaterstoffen vermeld. In tabel 3.16 zijn gegevens 
over arseen, cadmium, mono-aromatische koolwaterstof- 
fen, poly-aromatische koolwaterstoffen, gechloreerde 
koolwaterstoffen en chloorfenolen vermeld. 

Voor het samenstellen van tabel 3.16 zijn de in tabel 
3.3 vermelde mediaanwaarden gebruikt. 
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Tabel 3.15: Huid ige bekende emiss ie  van zuurstofb indende s t o f f e n ,  m ine ra le  o l i e ,  
meta len en gechloreerde k o o l u a t e r s t o f f e n  met h e t  a f v a l u a t e r  van 
auto-en aanverwante b e d r i j v e n .  

A K T I V I T E I T  

Deconserveren 
( p a r a f f i n e )  
(decen t raa l )  

Deconserveren 
( p a r a f f i n e )  
( c e n t r a a l )  

Deconserveren 
(copolymeer) 
(decen t raa l )  

Deconserveren 
(copolymeer) 
( c e n t r a a l )  

M o t o r r e v i s i e  

Ant i - roestbehand 

Rein igen 

Hogedrukreiniger '  

Rotocieaner 

b h s i n s t a l l a t i e *  

K o e l v l o e i s t o f  

Tanken 

TOTAAL 

VRACHTEN 

Gechloreer. 
V e r v u i l i n g s  M i  nera 1 e Zuare koo iua te r  
eenheden o i  i e  meta len s t o f f e n  

ti.e.1 t t o n / j I  t k g / j l  t k g / i l  

60000 

50000 

150 

150 

25000 

? 

80000 

3500 

25000 

30000 

? 

700 

600 

1 

1 

2 

? 

180 

15 

90 

? 

1 O00 

? 

? 

150 

? 

80 

? 

9000** 

? 

? 

? 

? 

6 

? 

ca. 300000 ca. 4000 ca. 1.250 ca. 9.000 

- -  - emiss ie wordt n i h i l  geacht 
? = emiss ie  n i e t  bekend 
* = emiss ie  u i t  o l i e - a f s c h e i d e r  
**= emiss ie naar ua te r , l uch t  en bodem 
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Tabel 3.16: Huid ige  bekende emiss ie  van arseen, cadmium, mono-aromatische koo lwa te rs to f fen ,  
po ly -aromat ische koo lwa te rs to f fen ,  gech lo reerde k o o l w a t e r s t o f f e n  en c h l o o r f e n o l e n  met h e t  
a f va lwa te r  u i t  au to-  en aanverwante bedr i j ven .  

Aan ta l  
b e d r i j v e n  1 O000 

Gemiddeld 
d e b i e t  250 [m3/ j l  

V e r o n t r e i n i g i n g  

Zwevende s t o f  

Arseen 
Cadmium 

Benzeen 
To 1 ueen 
Ethylbenzeen 
O-xy leen 
M+P-xyleen 
Propylbenzeen 
Sty reen 
a -Me thy l s t y reen  
Mes i thy leen  

M.A.K. 

Naphthaleen 
Acenaphtheen 
F l uo reen  
Phenanthreen 
F luorantheen 
Pyreen 

P.A.K. Bo rne f f  

P.A.K. 

T r i ch loo re theen  

Ch loo rkoo lwa te rs to f fen  

. 3 ,s  d i c h o o r f e n o l  
2,3,5 t r i c h l o o r f e n o l  
Pen tach ioo r feno l  

Ch loo r feno len  

Eenheid Medi aan 

1 O0 

4 
70 

5 O0 
6000 

600 
1 O00 
2500 
1 O00 
350 

3000 
1800 

15000 

20 
8 
1 
1 
3 
2 

5 

40 

2 

125 

0,5 
0,5 

0,15 

4 

Eenheid V r  ach t e n  

250 

10 
175 

1250 
15000 

1500 
2500 
6250 
2500 

875 
7500 
4500 

37500 

50 
20 

2,5 

7,s 
5 

12,5 

2,5 

1 O0 

5 

321.5 

1,25 
1,25 
O ,  375 

10 
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Opmerkinq 

Bij de wasstraat zijn alleen de machinale wassingen 
meegenomen, omdat hiervan duidelijk is dat het een 
bedrijfsaktiviteit betreft. Het handmatig wassen is 
deels een bedrijfsaktiviteit en deels een aktiviteit 
van particulieren (autowassen op straat). De emissie 
aan zuurstofbindende stoffen afkomstig van het hand- 
matig wassen bedraagt bijvoorbeeld 300000 i.e. en is 
daarmee een factor 15 hoger dan de emissie afkomstig 
van het machinaal wassen. 

De emissie aan inwonerequivalenten en minerale olie 
is gezien het aantal cijfers een redelijk betrouwbare 
schatting. De emissie aan metalen en gechloreerde 
koolwaterstoffen en micro-verontreinigingen is op 
minder cijfers gebaseerd en zijn daardoor minder 
betrouwbaar. Gezien een aantal witte plekken zullen 
de emissies hoger zijn dan in tabel 3.15 is aangege- 
ven. 
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3.6 BELANGRIJKE PUNTEN UIT HOOFDSTUK 3 

De totale emissie via het afvalwater uit de bedrijfs- 
tak bedraagt naar schatting: 
Zuurstofbindende stoffen 300.000 i.e. 
Minerale olie 4.000 ton/jaar 
Metalen 1.250 kg/j aar 
Mono-aromatische koolwaterstoffen 40 ton/jaar 
Poly-aromatische koolwaterstoffen 100 kg/jaar 

De belangrijkste emissies worden veroorzaakt door de 
volgende aktiviteiten: 
- Deconserveren van auto's voorzien van een laag 
paraffine: 
Minerale olie 1.300 ton/jaar 

- Motorrevisie: 
Metalen 1.000 kg/j aar 
Het volgende getal heeft betrekking op een schat- 
ting van een emissie naar water, lucht en bodem. 
Gechloreerde koolwaterstoffen 9.000 kg/jaar 
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SANERINGSMOGELIJKHEDEN 

4.1 

In dit hoofdstuk worden diverse mogelijkheden tot 
sanering aangegeven. Deze kunnen gesplitst worden in 
methoden ter voorkominq van verontreiniging, ter 
beDerkinq van waterverontreiniging en ter behandelinq 
van afvalwater. Tevens wordt getracht aan te geven 
wat het effect van deze maatregelen is. ' 

Maatregelen ter voorkoming van verontreiniging 

De wellicht meest elementaire maatregelen om water- 
verontreiniging te voorkomen is een zaak van "good 
housekeepingll, zoals het zoveel mogelijk voorkomen 
van lekkage en morsverliezen. Daarnaast is het wense- 
lijk om, waar mogelijk, werkzaamheden droog uit te 
voeren, waardoor het afvalwaterprobleem gemakkelijker 
hanteerbaar blij ft. 
Vloeibare afvalstoffen kunnen gemakkelijk in het 
rioolstelsel van het bedrijf geraken. Vanuit een 
emissie-aanpak geredeneerd is dit ongewenst. In deze 
paragraaf wordt aangegeven welke bezwaren kleven aan 
het eventueel lozen van deze stoffen. 

4.1.1 Motorenrevisie 

Een aanzienlijk aantal onderdelen van te reviseren 
motoren wordt behandeld met gechloreerde koolwater- 
stoffen teneinde onder andere koolaanslag te verwij- 
deren. Een alternatief hiervoor zonder waterveront- 
reiniging is het stralen van de onderdelen met behulp 
van luchtdruk. Het straalmiddel bestaat uit softgrit 
(bijvoorbeeld gemalen kersepitten of walnootcchil- 
len). Eventuele restanten kunnen de motor niet be- 
schadigen. In de praktijk wordt dit bij de grotere 
bedrijven al toegepast. 
Indien een bedrijf overschakelt op deze wijze van 
werken, verminderen de emissies naar het milieu. Ook 
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verbeteren de werkomstandigheden voor de medewerker. 

4.1.2 

4.1.3 

Anti-roestbehandeling 

In de praktijk wordt overwegend droog gewerkt. De 
stoffen zijn voor waterorganismen zo schadelijk dat 
lozing niet toelaatbaar wordt geacht. In alle geval- 
len zou droog gewerkt kunnen worden. Onder droog 
werken wordt verstaan het opvangen van mors- en 
uitdruipverliezen in droog absorptiemateriaal. Bij 
het uitvoeren van zowel anti-roestbehandeling als 
deconservering verdient het aanbeveling eerst te 
deconserveren en daarna de anti-roestbehandeling uit 
te voeren. Op deze wijze wordt het afvalwater niet 
met resten anti-roestmiddel verontreinigd. Met name 
bij het deconserveren van auto's voorzien van een 
laag copolymeer is dit van belang bij de keuze van 
een installatie voor afvalwaterbehandeling. 
Volgens een inventarisatie in Zuid-Holland (lit.12) 
komt in deze provincie 8 0  m3 aan verfresten, verdun- 
ners en anti-roestresten vrij. Voor heel Nederland 
wordt deze hoeveelheid afvalstoffen op 600 m3 per 
jaar geschat. 

Reinigen met koudreiniger 

Vanuit afvalwatertechnisch oogpunt bekeken kan door 
toepassing van oplosmiddelen (die geen water bevat- 
ten) het ontstaan van afvalwater voorkomen worden. De 
gebruikte (verontreinigde) oplosmiddelen worden 
teruggevoerd naar het vat, waarin de oplosmiddelen 
werden aangevoerd. Separate afvoer is in het belang 
met het oog op regelgeving inzake afvalstoffen(para- 
graaf 6 . 4 ) .  Mogelijk kunnen deze oplosmiddelen na 
regeneratie hergebruikt worden. Deze methode is 
vooral geschikt voor het reinigen, ontvetten van 
kleinere onderdelen. De apparatuur en speciale oplos- 
middelen zijn ruimschoots tegen redelijke kosten te 
verkrijgen. 
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Het ontvetten met behulp van pure oplosmiddelen op 
basis van koolwaterstoffen, waarbij geen afvalwater 
ontstaat is voor het oppervlaktewater de beste oplos- 
sing. Door koolwaterstoffen met een lage dampspanning 
toe te passen en ook zoveel mogelijk "gesloten" te 
werken, kan de emissie naar de lucht voldoende worden 
beperkt. Aandachtspunten zijn daarbij dat oplosmidde- 
len bestaande uit alifatische koolwaterstoffen met 
geringe gehalten aan aromaten worden gebruikt. Dit 
betekent in het algemeen een afname van het reinigend 
vermogen. De oplosmiddelen moeten geen gechloreerde 
koolwaterstoffen bevatten. Het gebruik van deze 
stoffen verlangt het dragen van handschoenen, handen 
wassen, niet roken, dragen van een veiligheidsbril 
bij spatten en reinigen van kleding en schoenen. 
De hoeveelheid vrijkomende gebruikte koudreiniger 
wordt geschat op 350 - 550 m3 per jaar. 

4.1.4 Afgewerkte oliën 

Omdat afgewerkte olie eerst als smeeroliën zijn 
toegepast, wordt eerst informatie over smeerolie 
gegeven. 
Smeeroliën kunnen uit minerale olie worden geprodu- 
ceerd of door synthese worden samengesteld. Syntheti- 
sche oliën kunnen bestaan uit de volgende groepen 
stoffen: 
- Koolwaterstoffen 
- Koolwaterstoffen, die zuurstof bevatten (bijv. 

- Koolwaterstoffen, die zuurstof en fosfaat bevatten 

- Koolwaterstoffen, die zuurstof en silicium bevatten 

- Koolwaterstoffen, die chloor en fluor bevatten. 

esters en polyglycolen) 

(bijv. fosfaatesters) 

(bijv. siliconen en silicaatesters) 

Om de smeeroliën aan de technische specificaties te 
laten voldoen, worden nog stoffen (additieven) aan de 
smeerolie toegevoegd. De concentratie van deze stof- 
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fen varieert van enkele delen per miljoen tot 20%. De 
additieven wijzigen de eigenschappen van de olie. 
Hier volgt een overzicht van stoffen welke eigen- 
schappen wijzigen. 

Viscositeit 

Vloeipunt 

Hechting 

Schuimvorming 
Emulsievorming 

Wrijving 

Oxydatie 

Roestvorming 

(Co-)polymeren gebaseerd op methacry- 
laten, alkenen en styrenen. 
(Co-)polymeren genoemd bij viscosi- 
teit, maar dan met een hoger molekuul- 
gewicht. 
Verbindingen met een hoog molekuulge- 
wicht zoals polybutenen. 
Siliconen of organische co-polymeren. 
Organische zouten, amines, alcoholen, 
esters en ethers. 
Organische zuren, amines of plantaar- 
dige of dierlijke oliën, vetten en 
wassen. 
Amines, fenolen, zink, calcium, barium 
en magnesium zouten, zoals thiofosfa- 
ten, salicylaten, fenolaten en sulfo- 
naten. 
De middelen om dit tegen te gaan 
bevatten van tweebasisch organische 
zuren afgeleide verbindingen, zouten 
van natrium, kalium, barium en magne- 
sium, nitraten en verbindingen met 
amine. 

Corrosie Deze middelen beschermen hoofdzakelijk 
koper bevattende metalen. Het zijn 
vaak gesubstitueerde di-amines of 
stikstof bevattende ringverbindingen, 
zoals triazo- en thiazo-verbindingen. 

Biociden, detergenten en middelen - om slijtage te 
voorkomen en de werking bij grote belastingen en hoge 
temperaturen mogelijk te maken - zijn ook bestanddeel 
van de smeerolie. Ook de laatste drie groepen midde- 
len bevatten de reeds genoemde componenten. 
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Gedurende het gebruik van smeerolie kan het gehalte 
aan poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK) bij 
dieselmotoren met een factor 10 en bij benzine-moto- 
ren met een factor 100 toenemen. Bij smeeroliën 
gebaseerd op minerale olie hangt het gehalte aan PAK 

samen met de wijze van produktie. 

Het zal duidelijk zijn dat gebruikte smeeroliën een 
aantal waterverontreinigende stoffen zoals o.a. PAK, 

metalen en gechloreerde koolwaterstoffen bevatten. 

Hoeveelheden afgewerkte olie. 

Uit een onderzoek van de provincie Zuid-Holland 
(lit. 12) blijkt dat de gemiddelde produktie van 
afgewerkte olie bij het olieverversen 3,9 liter per 
auto bedraagt. In dit gemiddelde zijn naast personen- 
auto's ook vrachtauto's en tractoren meegenomen in de 
inventarisatie. In tabel 4.1 wordt de jaarlijkse pro- 
duktie van afgewerkte olie, zoals die is bepaald in 
een tweetal onderzoeken, weergegeven. 

Tabel 4.1: Vrijkomende hoeveelheden afgeuerkte o l i e .  

Zuid-Holland Uaa lu i jk  

Aantal bezochte bedr i jven 1206 131 

Aantal bedr i jven dat o l i e  ververst  1133 

918000 Aantal ol ieverversingen 

Hoeveelheid afgeuerkte o l i e  3600 m3 194 m3 

- 
Aantal ol ieverversingen 
per b e d r i j f  760 

Hoeveelheid afgeuerkte o l i e  
per b e d r i j f  3 m3 1.5 m3 

Bron: Inventar isa t ies  i n  Zuid-Holland en Uaa lu i jk  ( l i t . 1 2  en 14). 

In de Randstad, waar de autodichtheid hoger is in 
vergelijking met de rest van het land, produceert een 
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4.1.5 

auto- en aanverwant bedrijf tweemaal zoveel afgewerk- 
te olie als soortgelijke bedrijven buiten de Rand- 
stad. De totale jaarlijkse produktie van afgewerkte 
olie door auto- en aanverwante bedrijven in Nederland 
wordt geschat op 14.000 - 27.000 m3. Voor een verant- 
woorde verwerking van afgewerkte olie wordt verwezen 
naar de in hoofdstuk 6.4 vermelde regelingen. 
Particulieren, die olie-verversen. 
Hoewel het slechts indirect verband houdt met auto- 
en aanverwante bedrijven is het van belang om inzicht 
te hebben in het lot van motorolie die vrijkomt bij 
het olieverversen door particulieren. 
In het CUWVO-rapport van 1979 (1it.i) is vermeld dat 
er jaarlijks 4.000 ton door particulieren ververst 
wordt, waarvan naar schatting 1.500 ton rechtstreeks 
op de riolering geloosd wordt. Uit meer recente 
gegevens blijkt echter dat het aantal doe-het-zelvers 
op dit punt sterk is toegenomen en daardoor ook de 
hoeveelheid direct op het riool geloosde olie. Deze 
hoeveelheid bedraagt (naar schatting) 5.000 - 10.000 
ton per jaar (lit.16). 

Remvloeistof 

Remvloeistof voor personenauto's bestaat uit poly- 
glycolen en glycolethers, waaraan 1-2 % additieven 
zijn toegevoegd: anti-corrosiemiddelen (bijvoorbeeld 
tertiaire amines) en anti-oxydanten. 

Uit de inventarisatie, gedaan door de provincie Zuid- 
Holland (lit.12), blijkt dat in de provincie bij 52% 
garagebedrijven remvloeistof als een chemische afval- 
stof vrijkomt, in hoeveelheden van gemiddeld 43 liter 
per bedrijf per jaar. Zou dit representatief zijn 
voor heel Nederland, dan ligt de totale hoeveelheid 
tussen 150 - 200 m3 per jaar. 

De verhouding CZV/BZV voor remvloeistof bedraagt 
ongeveer 8. Dit wijst op een slechte biologische 
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afbreekbaarheid. Na adaptatie is remvloeistof goed 
biologisch afbreekbaar. 
De acute toxiciteit voor waterorganismen is zeer 
laag. Voor forel en daphnia bedraagt de LC50 meer dan 
1.000 mg/1 en voor algen meer dan 500 mg/l. Maar 
aangezien de LC50 
glycolethers meer dan 5.000 mg/l is, kan geconclu- 
deerd worden dat een of meer van de additieven een 
hoge acute toxiciteit bezit(ten). 

voor vis van de poly-glycolen en 

4.1.6 Accuzuur 

Omdat de meeste garages accu's afvoeren gevuld met 
accuzuur, komt accuzuur alleen in geringe mate als 
chemisch afval vrij (enkele m3 per jaar voor heel 
Nederland). 

4.1.7 Koelvloeistof 

Als koelvloeistof uit personenauto's vrijkomt, is 
hergebruik aan te bevelen. Volgens een onderzoek bij 
autobedrijven in Gorinchem gebruikt één op de drie 
bedrijven de vrijkomende koelvloeistof opnieuw. 
Indien dit niet mogelijk is, kan lozing op de riole- 
ring worden aanvaard. Hierbij speelt de overweging 
dat biologische zuivering, ondanks het voorkomen van 
cadmium, de best uitvoerbare techniek is. Om deze 
reden wordt de verwijdering als afvalstof niet zinvol 
geacht. Wellicht blijkt in de toekomst dat destilla- 
tie een mogelijkheid tot verwerking van koelvloeistof 
is. In het kader van de Wet milieugevaarlijke stoffen 
worden onder andere voorstellen gedaan de emissie van 
cadmium via koelvloeistof te beperken. Gedacht wordt 
aan het verbieden per 1 januari 1991 van het toepas- 
sen van cadmium van radiatoren. 

4 . 2  Maatregelen ter beperking van waterverontreiniging 

Een bijdrage is te verwachten door maatregelen te 



treffen bij het reinigen. Daarbij kan gedacht worden 
aan andere soorten reinigingsmiddelen en verbetering 
van werkmethoden. Reinigingsmiddelen dragen op zich- 
zelf niet zozeer bij aan een vermindering van de 
verontreiniging van het afvalwater dat geproduceerd 
wordt, als wel aan een betere behandelbaarheid van 
het water, zodat met eenvoudige behandelingsmethoden 
kan worden volstaan. 

4.2.1 Motorenrevisie 

Een sanering welke reeds voor een belangrijk deel is 
doorgevoerd betreft het vervangen van chroomzuur door 
een mengsel van zwavelzuur, fosforzuur en oppervlak- 
te-aktieve stoffen. Hierdoor is de lozing aan metalen 
beperkt. 

4.2.2 Reinigen met water en detergenten 

Voor een reinigingsproces is een viertal factoren 
van belang voor het uiteindelijke resultaat. De 
factoren worden volgens het door Sinner ontworpen 
model voorgesteld als de sectoren van een cirkel 
(figuur 4.1). Sinner stelde dat gelijke reinigingsre- 
sultaten bereikt kunnen worden door een verschillend 
aandeel van de genoemde factoren. 
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De segmenten van deze cirkel kunnen in grootte vari- 
ëren bij een gelijkblijvend reinigende werking. De 
factoron temperatuur en arbeid verklaren het veel 
voorkomen van hogedrukreinigers. Met deze wijze van 
werken wil men tijd winnen. De factor chemie kan 
vertaald worden met type reinigingsmiddel. De huidige 
samenstelling van de meeste reinigingsmiddelen is 
gericht op een goede reiniging. Een belangrijke 
eigenschap bij het verwijderen van olie met water is 
een goede emulgerende werking. Hiermee is het pro- 
bleem van de hoge oliegehalten na de afscheiders 
verklaard. Dat is tegelijkertijd ook een aangrij- 
pingspunt om het probleem op te lossen. Dit heeft 
geresulteerd in een onderzoek met als vraag: I I I s  het 
mogelijk met een goed gekozen reinigingsmiddel en een 
juiste werkwijze bij het reinigen van vette onderde- 
len een norm van 200 mg olie per kg afvalwater in het 
effluent van een olieafscheider niet te overschrij- 
den". De conclusie van het rapport over dit onderzoek 
luidt: 
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"Twee van de drie geteste reinigingsmiddelen leverden 
in combinatie met de gebruikte olie-afscheider een 
goede effluentkwaliteit op. Een oliegehalte van 
minder dan 200 mg/i is daarbij gerealiseerd." Hiermee 
is de grote invloed van de reinigingsmethode en het 
reinigingsmiddel op de omvang en de oplossing van het 
afvalwaterprobleem nog eens benadrukt. Deze factoren 
behoeven daarom nadere aandacht bij de vergunningver- 
lening en bij verder onderzoek naar reinigingsmidde- 
len. Het verdient aanbeveling dit met alle betrokken 
instanties te overleggen. 

Reinigingsmethode 

Hierover bestaan geen afgeronde onderzoekingen. Wel 
kunnen een aantal opmerkingen gemaakt worden over de 
invloed van de reinigingsmethode en het afvalwater- 
probleem bij gebruik van een hogedrukreiniger. De 
belangrijkste is het reinigen in de volgende afzon- 
derlijke stappen uit te voeren: 
1. Het aanbrengen van het reinigingsmiddel als gecon- 

2. Het gedurende enige minuten laten inwerken van het 

3. Het wegspoelen van het losgeweekte vuil en reini- 

Bij deze methode van werken kan het reinigingsmiddel 
optimaal worden benut en dient de hogedrukreiniger 
met name om het waterverbruik te beperken. 
Het periodiek reinigen van de werkruimten kan nog een 
bron van waterverontreiniging vormen. Dit kan voorko- 
men worden door de nog schone wanden en de vloeren 
van een beschermlaag te voorzien. De praktische 
waarde van deze oplossing is nog niet vastgesteld. 

centreerde vloeistof of als schuim. 

reinigingsmiddel. 

gingsmiddel met water. 

Reinigingsmiddel 

Al langer is bekend dat reinigen met water en petro- 
leum (zonder toevoeging van oppervlakte-actieve 
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stoffen) een aanvaardbaar oliegehalte geeft in het 
effluent van de olie-afscheider.Gezien het voorkomen 
van aromaten in petroleum is het gebruik van speciale 
oplosmiddelen aan te bevelen. 
Op basis van praktijkonderzoek kan gesteld worden dat 
alkalische reinigingsmiddelen een duidelijk minder 
hoog oliegehalte, dan nu algemeen worden gemeten, na 
de olie-afscheider tot gevolg hebben. Deze middelen 
bevatten natriumhydroxide (natronloog), kaliumhy- 
droxide (kaliloog) of ammonia. De afscheiding van 
oliedeeltjes verloopt blijkbaar beter in een basisch 
milieu. Voor het oppervlaktewater is een hoge pH 
ongewenst. 
Een andere groep reinigingsmiddelen zijn neutrale 
deëmulgerende reinigingsmiddelen met ionogene bevoch- 
tigers. Bij de produktie van deze reinigingsmiddelen 
is aandacht besteedt aan deëmulgerende eigenschappen. 
Ook is aandacht besteedt aan andere aspecten als 
irritatie van de huid, de zuurgraad van het afvalwa- 
ter (uitgedrukt als pH-waarde niet hoger dan lO), de 
giftigheid voor vissen, een eventuele nadelige wer- 
king op de opname van zuurstof door het actief-slib 
in de zuiveringsinrichting en de biologische afbreek- 
baarheid. Voorwaarde voor de goede werking van de 
niet emulgerende reinigingsmiddelen is dat op geen 
enkel ander punt in het bedrijf emulgerende opper- 
vlakte-actieve stoffen worden gebruikt. Dit is van 
belang indien de verschillende afvalwaterstromen naar 
de olie-afscheider worden geleid. Dit is de meest 
vóórkomende situatie bij de autobedrijven. Men zal 
dan ook bijvoorbeeld het reinigingsmiddel voor de 
handen op de aanwezigheid van emulgerende oppervlak- 
te-actieve stoffen moeten controleren. 
Een andere mogelijkheid ter beperking van watewer- 
ontreiniging is het gebruik van een rotocleaner in 
plaats van een hogedrukreiniger. Door toepassing van 
een rotocleaner blijft het afvalwater in het apparaat 
en wordt meerdere malen opnieuw gebruikt. De uitein- 
delijk vrijkomende afvalvloeistof is sterk vervuild 
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4 . 3  

4.3.1 

en kan moeilijk gezuiverd worden. Het afval uit 
rotocleaners kan het beste naar gespecialiseerde 
verwerkingsbedrijven worden afgevoerd. Daar kan met 
behulp van bijvoorbeeld flocculatie/flotatie en 
ultra-filtratie uit deze afvalvloeistof het water 
worden vrijgemaakt. 

Maatregelen ter behandeling van afvalwater 

Bij sommige aktiviteiten is het gebruik van water 
niet te vermijden. Bestrijding van de waterverontrei- 
niging kan dan alleen plaatsvinden door behandeling 
van het afvalwater. In de praktijk zal het te lozen 
afvalwater afkomstig zijn van meerdere aktiviteiten. 
Het is dan mogelijk de afvalwaterstromen te scheiden. 
Vaak gaat dit gepaard met hoge kosten. Bij gezamen- 
lijke behandeling van de afvalwaterstromen kan het 
beste er vanuit worden gegaan dat de meest verontrei- 
nigde afvalwaterstroom bepalend is voor de te kiezen 
saneringstechniek. 

Deconserveren (van paraffinelaag) 

Het afvalwater is sterk vervuild en de minerale olie- 
en vetbestanddelen zijn geëmulgeerd in het water. 

Voor het behandelen van dit afvalwater hebben de 
volgende technieken op basis van onderzoek 
(lit.6,10,26) reële waarde 
- flocculatie/flotatie-apparatuur 
- emulsiesplitser 
- membraanfiltratie. 

4.3.1.1 Flocculatie/flotatie-apparatuur 

Een slibvangput en een olie-afscheider vormen meestal 
de eerste stap in het zuiveringsproces om de eenvou- 
dig af te scheiden verontreiniging te verwijderen. 
Indien het afvalwater olie/wateremulsies bevat, 
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kunnen door het toevoegen van een flocculant deze 
emulsies gebroken worden. Hierbij ontstaan een water- 
fase en een slibfase (vlokken) waarin de olie aanwe- 
zig is. 

Het verwijderen van deze vlokken kan worden versneld 
door het laten aanhechten van kleine luchtbelletjes 
aan die vlokken, waardoor de vlokken soortelijk 
lichter worden. Dit systeem wordt flocculatie/flota- 
tie genoemd. Een vereenvoudigd schema van een derge- 
lijke installatie is gegeven in figuur 4.2. Voor een 
optimale werking dient vaak ook nog zuur of loog 
gedoseerd te worden en een coagulant. 

LUCHT 

FIGUUR 4.2 
Principeschema flocculatie/flotatiesysteem 

Flocculatie/flotatie-installaties van de meeste 
leveranciers hebben een capaciteit van tenminste 
10 m3/uur en zijn derhalve in het algemeen voor 
autobedrijven niet bruikbaar. Er zijn enkele leveran- 
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ciers die installaties met een kleine capaciteit 
hebben ontwikkeld. Deze kunnen interessant zijn voor 
autobedrijven zijn (capaciteit 0,8-1 m3/uur) Een 
praktijktest gaf een resultaat te zien van minder dan 
5 milligram olie per liter afvalwater; het CZV-gehal- 
te bedroeg circa 1000 mg/l. Gezien deze resultaten is 
het afvalwater geschikt voor lozen op de riolering; 
lozing op oppervlaktewater is niet verantwoord. 

4.3.1.2 Emulsiesplitser 

Het afvalwater doorstroomt eerst een slibvangput, 
olieafscheider, buffervat en pomp- In het apparaat 
wordt aan het te behandelen afvalwater een flocculant 
toegevoegd waardoor de emulsie uitvlokt. Vervolgens 
kan de verontreiniging door filtratie (bijvoorbeeld 
met een vliesfilter) verwijderd worden. Het apparaat 
werkt batchgewijs. Een principeschema is weergegeven 
in figuur 4.3. 

INFLU-.. . INFLUENT 

FILTRAAT EFFLUENT) 

FIGUUR 4 .3  
Prlncip e sc he ma emu k i e s  pli t s er 
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De capaciteit varieert van 500 liter per dag tot 20 
m3/etmaal. Bij de keuze van het apparaat is het 
belangrijk te weten dat de vaste stoffen naar de 
stortplaats of de verbrandingsoven kunnen worden 
afgevoerd. 
De installatie kan zowel volledig handbediend als 
volautomatisch worden uitgevoerd. In het laatste 
geval bestaan de nog noodzakelijke handelingen (na 
een alarm) uit het aanvullen van de voorraad vlokmid- 
del of het inhangen van een nieuwe rol filtervlies. 
De automatische uitvoering verdient de voorkeur gelet 
op de beperkte tijd nodig voor beheer en controle. 
De emulsiesplitser bleek bedrijfszeker en eenvoudig 
te bedienen. Om deze reden wordt aan deze methode de 
voorkeur gegeven. 

4.3.1.3 Membraanfiltratie 

Een slibvangput en een olie-afscheider vormen meestal 
de voorbehandeling voor deze zuiveringstechniek om de 
eenvcudig af te scheiden verontreiniging te verwijde- 
ren. Toepassing van membraanfiltratie vergt een 
afvalwater dat geen nitriet, kleverige stoffen, 
zwevende stof bevat. Deze techniek is geschikt voor 

kleinere hoeveelheden met hoge concentraties (bij- 
voorbeeld meer dan 1000 mg olie/l). Met deze techniek 
kunnen olie-gehalten van circa 5 mg/l in het effluent 
worden bereikt. Vanwege de investeringskosten va- 
rieert de capaciteit van 0,6 tot 3,6 m3/dag. Bij de 
keuze van de membranen speelt de mogelijkheid tot 
terugspoelen alsmede de weerstand tegen stoffen en 
waterdruk een rol. Door het kiezen van een membraan 
met de juiste porie-grootte kan een scheiding bewerk- 
stelligd worden tussen grote en kleine moleculen, in 
dit geval dus olie en water. Aangezien hierdoor ook 
andere componenten zoals koelvloeistof e.d. afge- 
scheiden worden, zal de vervuilingsgraad van het te 
lozen afvalwater aanzienlijk meer kunnen afnemen dan 
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in het geval alleen olie wordt afgescheiden zoals in 
de meeste hiervoor beschreven systemen het geval is. 
Een principeschema is weergegeven in figuur 4.4. 

I t BUIS MEMBRAAN EFFLUENT 

FIGUUR 4.4 
Principeschema membraanfiltratie 

Het ontstane concentraat dient overeenkomstig de 
regels van de Wca te worden afgevoerd. 

4.3.2 Deconserveren (van copolymeerlaag) 

Het verdient aanbeveling na te gaan of het conser- 
veer-en het deconserveermiddel koolwaterstoffen 
bevat. Dit kan aan de hand van een beschrijving van 
de samenstelling of door onderzoek van het afvalwa- 
ter. Als het afvalwater geen koolwaterstoffen bevat 
heeft behandeling van het afvalwater bij het bedrijf 
geen zin. Wel is het van belang de beschrijving van 
de samenstelling van de middelen na te gaan op stof- 
fen betreffende de afbreekbaarheid, toxiciteit, 
mutageniteit en bio-accumulatie. Mogelijk kan in 
overleg met vooral de leverancier of producent van 
deze middelen andere middelen worden toegepast of 
vervanging van de schadelijke stoffen plaatsvinden. 
Bij aanwezigheid van koolwaterstoffen kunnen de 
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saneringsmogelijkheden voor het deconserveren van een 
paraffinelaag worden overwogen. 

4.3.3 Reinigen 

In feite gaat het hier om de behandeling van bijna 
alle olie-wateremulsies. Het meest komen deze voor 
bij het reinigen. De saneringsmogelijkheden worden 
genoemd aan de hand van de apparatuur waarmee gerei- 
nigd wordt. De nadruk in deze paragraaf ligt op het 
reinigen van motoren en motoronderdelen. 

4.3.3.1 Afvalwater uit de roto-cleaner 

Dit afvalwater kan naar een verwerkingsbedrijf worden 
afgevoerd of in het bedrijf behandeld worden. De 
keuze tussen deze twee mogelijkheden zal met name 
afhangen van de hoeveelheid afvalwater. Voor kleine 
hoeveelheden is afvoer de beste keuze. Bij grotere 
hoeveelheden kan aan verwerking in het bedrijf worden 
gedacht. De hiermee gemoeide extra inspanning voor 
beheer en onderhoud dient bij deze keuze betrokken te 
worden. In deze gevallen ligt toepassing van een 
emulsie-splitser het meest voor de hand. 

4.3.3.2 Afvalwater afkomstig van de hogedrukreiniger 

Het reinigen van motoren en motoronderdelen zal in 
zeer veel gevallen met een hogedrukreiniger worden 
uitgevoerd. 
De sanering kan bereikt worden door de methode van 
reinigen kritisch te bezien en zonodig aan te passen. 
Hierdoor wordt het ontstaan van een olie-water emul- 
sie zoveel mogelijk voorkomen. Het afvalwater kan in 
een slibvangput en een olie-afscheider worden behan- 
deld. Een andere wijze van saneren is mogelijk door 
een behandeling van het vrijkomende afvalwater (olie- 
water-emulsie) in speciale zuiveringsapparatuur. In 
het eerste geval ligt de nadruk op de keuze van het 
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juiste reinigingsmiddel en reinigingsmethode. In het 
algemeen kan vervolgens voor de behandeling van het 
afvalwater met een olieafscheider worden volstaan. 

Olie-afscheider 

Voordat de olie-afscheiding plaatsvindt, worden in de 
slibvangput de bezinkbare bestanddelen verwijderd. 
In principe bestaat de olie-afscheider (zie figuur 
4.5) uit een reservoir waarin het te behandelen 
afvalwater een zodanig lange verblijftijd heeft dat 
de in het water aanwezige oliedruppeltjes kunnen op- 
drijven. De onderstaande waterlaag wordt via een 
duikschot geloosd, de olielaag en het slib uit de 
slibvangput dienen periodiek overeenkomstig de regels 
van de Wca verwijderd te worden. Dit geldt niet 
alleen voor een olie-afscheider doch voor alle syste- 
men die gebruikt worden voor dit doel. 

INFLUENT 

SLIBVANGPUT OLIE-AFSCHEIDER 

FIGUUR 4.5 
Principeschema van een olie-af scheider 

De afmetingen van dit type installatie, afgestemd op 
de bedrijfsgrootte, worden bepaald aan de hand van 
DIN-normen (1999). Aan Nederlandse NEN-normen op dit 
gebied wordt gewerkt. Ook in Europees verband wordt 
hier aandacht aan geschonken. 
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Emulsiesplitser (zie beschrijving bij 4.3.1) 

4 . 3 . 4  

Er kunnen redenen zijn om van een aangepaste werkwij- 
ze bij het reinigen af te zien. Deze kunnen in enkele 
gevallen gelegen zijn in het gebonden zijn aan het 
toepassen van bepaalde reinigingsmiddelen met onvol- 
doende deëmulgerende eigenschappen. Ook kunnen argu- 
menten voor deze wijze van saneren liggen op het 
gebied van controle binnen het bedrijf zelf. Vooral 
bij grotere bedrijven kan dit een rol spelen. 

Actief kool 

Deze methode is geschikt voor met name oliehoudende 
stromen met minder dan 100 mg minerale olie per 
liter. Het gehalte aan detergenten en onopgeloste 
bestanddelen dient laag te zijn. 
De capaciteit van de standaardinstallaties varieert 
van 100 liter per uur (2 m3/etmaal) tot 1300 liter 
per uur (26 m3/etmaal) . 
Een volledige installatie bestaat uit een slibvangput 
en olieafscheider, een buffertank, een pomp, een 
dualfilter (vulling puimsteen en kwartszand) en een 
aktief koolfilter. Het verdient aanbeveling om twee 
koolfilters te plaatsen. Dan is het mogelijk de 
filters tot 100% te beladen. De dimensionering gaat 
uit van éénmaal per zes maanden een nieuwe vulling 
van actief kool. 
De installatie kan continu werken. Er hoeven geen 
chemicaliën te worden toegevoegd. Ook geurt het 
afvalwater na behandeling niet meer. 

Tanken 

Het loodgehalte zal in het afvalwater door de intro- 
duktie van loodvrije benzine (Euro-loodvrij) afnemen. 
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Om brandstof uit het afvalwater te verwijderen, zijn 
de volgende technieken nodig, waarmee mengsels van 
olie en water behandeld kunnen worden. 

Olie-afscheider (beschreven onder 4.3.2) 

In dit geval zal het afvalwater uit een olie-water- 
mengsel bestaan en zal een olie-afscheider volgens 
DIN- of NEN-normen bij lozing op de riolering goed 
voldoen. Het gehalte aan minerale olie in het efflu- 
ent is afhankelijk van de influentwaarde maar zal 120 
mg/kg niet behoeven te overschrijden. 

Platenseparator 

Het scheidingsrendement van een olie-afscheider wordt 
mede bepaald door de verhouding van de doorzet (Q) en 
het scheidende oppervlak (F). Door het verkleinen van 
de oppervlaktebelasting Q/F kan het scheidingsrende- 
ment verbeterd worden. 

Daartoe kunnen bijvoorbeeld platen in de separator 
aangebracht worden (figuur 4.6). De stroom wordt 
daardoor gesplitst in een aantal deelstromen met elk 
een kleinere oppervlaktebelasting. Enerzijds kunnen 
hierdoor kleinere druppeltjes worden afgescheiden, 
terwijl dit anderzijds nog eens versterkt wordt 
doordat kleine druppeltjes op de platen coalesceren 
en grotere druppels vormen. Ook hier geldt echter 
dat geëmulgeerde olie vrijwel niet wordt afgeschei- 
den. De afgescheiden olie dient periodiek afgevoerd 
te worden. 
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FIGUUR 4.6 
Principeschema p La t ens e pa r a t  or  

Platenseparatoren zijn in diverse uitvoeringsvormen, 
bijvoorbeeld met golfplaten die horizontaal, verti- 
caal of onder een bepaalde hoek worden geïnstalleerd, 
op de markt. 
Met name in het geval van lozing op oppervlaktewater 
is adequate apparatuur voorhanden waarmee het oliege- 
halte tot 20 mg/kg kan worden beperkt. 

Coalescentie-apparatuur 

In deze apparaten wordt gebruik gemaakt van het feit 
dat grote oliedruppels beter en sneller af te schei- 
den zijn dan kleine. Het contact tussen de druppels 
dient dus zoveel mogelijk bevorderd te worden, het- 
geen mogelijk is door het aanbrengen van gaasfilters 
of andere contactoppervlakken (pakkingmateriaal). De 
apparatuur is daardoor gevoelig voor verstopping. 
Geemulgeerde olie wordt echter slecht afgescheiden. 
Een voorbeeld van een pakkingcoalescer is te zien in 
figuur 4.7. 
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4 . 4  

4.4.1 

OLIE SKIHHER 

- 

VASTE STOF- EN OLIEVOORAFCCHEIDINGSRUIMTE 

FIGUUR 4.7 
Principeschema pakkingcoalescer 

Afvalstoffen uit zuiveringsapparatuur 

In de apparatuur voor de behandeling van het afvalwa- 
ter wordt vaak een scheiding tot stand gebracht 
tussen water, andere vloeistoffen en vaste stoffen. 
In deze paragraaf wordt getracht kort informatie te 
geven over hoeveelheden en mate van verontreiniging. 

Afgescheiden stoffen uit slibvangput en olie-afschei- 
der 

Over het afgescheiden slib zijn in het algemeen niet 
veel cijfers verzameld behoudens gegevens over mine- 
rale olie en lood. Het slib uit 17 slibvangputten 
bij evenzovele bedrijven is éénmalig onderzocht op 
minerale olie, lood, droogrest en gloeirest. 
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Tabel 4 . 2 :  Olie- en loodgehalten in slib uit de slibvangput. 

Aard van het bedrijf 

Opslag minerale 
olieprodukten 

Benzine-station en 
wasplaats 

Werkplaats voor 
autobussen 

Uerkplaats voor 
autobussen 

Uerkplaats van 
taxibedrijf 

Uerkplaats van 
dealerbedrijf 

Uerkplaats van 
dealerbedrijf 

Uerkplaats van 
deelerbedrijf 

Uerkplaats van 
autobedrijf 

Uerkplaats van 
autobedrijf 

Werkplaats van 
autobedrijf 

Werkplaats van 
autobedrijf 

Uerkplaats van 
autobedrijf 

Importeur 
Uerkplaats van 
importeur 

Gemiddelde 

M ax i mum 

Minimum 

Olie Lood Droog- Gloei - 
rest I 

tmg/kg.ds.l [mg/kg.ds.l Cgr/kgl I X I 

65870 

23260 

214170 

215680 

45580 

202260 

409180 

204250 

64310 

81840 

48840 

21070 

218410 

747680 

482200 

200 

2000 

1600 

1200 

4100 

2800 

2600 

5300 

2600 

1300 

2200 

400 

4600 

1400 

1100 

543 

585 

588 

716 

689 

399 

205 

323 

230 

3 78 

425 

456 

492 

261 

228 

5.5 

6 . 2  

8 . 5  

16.5 

5.5 

9 . 2  

6.1 

13 

6 . 7  

5 .4  

10 .9  

10.1 

15.6 

9 . 3  

5.5 

202973 2227 435 9 

747680 5300 71 6 16.5 

21070 200 205 5 .4  

Bron: Verslag onderzoekingen CUUVO-rapport 1979. 

Over andere gegevens betreffende het slib kan een 
globale indruk worden gegeven. Het slib bestaat voor 
de ene helft uit water en de andere helft uit vaste 
stof. Het grootste deel van de vaste stof bestaat uit 
mineralen. Het gehalte aan Kjeldahlstikstof en fos- 
faat ligt in de orde van grootte van enkele grammen 
per kilogram droge stof. Voor het metaal zink geldt 
hetzelfde. De gehalten van de metalen chroom, koper 
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4 . 4 . 2  

en lood bedragen enkele tot meerdere honderden milli- 
grammen per liter. De gehalten aan cadmium en nikkel 
bedragen enkele tientallen milligrammen per liter. 
Het totaal van de gehalten aan PCB 28, 52, 101, 118, 
138, 153 en 180 bedraagt circa 100 microgram per 
kilogram droge stof. Voor organochloorpesticiden 
bedraagt het gehalte enkele honderden microgrammen 
per liter. 

De hoeveelheden olie en slib die in heel Nederland 
per jaar vrijkomen uit olie-afscheiders zijn erg 
moeilijk te schatten. Deze zijn namelijk onder meer 
afhankelijk van: 
- het totale aantal olie-afscheiders; 
- de grootte en het type van de afscheiders; 
- de reinigingsmethode; 
- de reinigingsfrequentie; 
- de influentsamenstelling. 

De schattingen lopen dan ook uiteen van 10.000 ton 
per jaar (oude CUWVO rapport) tot 45.000 ton per jaar 
volgens een schatting van het DGMH uit februari 1987. 
Uit het onderzoek dat in Zuid-Holland is uitgevoerd 
is een gemiddelde leeghaalfrequentie van 2-3 maal 
per jaar af te leiden. Gecombineerd met een inhoud 
van 1.5 m3 en een ruwe schatting van het aantal olie- 
afscheiders in den lande, volgt dan een totale hoe- 
veelheid van 10.000 - 15.000 ton. 

Afgescheiden stoffen uit emulsiesplitser, floccula- 
tie-flotatie eenheid en ultra-filtratie-eenheid 

De afgescheiden stoffen uit een emulsiesplitser zijn 
steekvast. De afgescheiden stoffen uit een floccula- 
tie-flotatie-eenheid zijn schuimvormig of bestaan uit 
ingedikt slib. De afgescheiden stoffen uit een ultra- 
filtratie-eenheid zijn vloeistoffen. Bij de keuze van 
een installatie voor de behandeling van afvalwater 
moet hiermee rekening worden gehouden. 
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4 . 5  BELANGRIJKE PUNTEN UIT HOOFDSTUK 4 

Omdat de meeste lozingen via een gemeentelijke riole- 
ring op een z.i. plaatsvinden, is sanering van zuur- 
stofbindende stoffen van weinig belang. 
De sanering van minerale olie kan door fysische 
behandeling van het afvalwater met behulp van slib- 
vangputten met olie-afscheiders en chemisch-fysische 
behandeling met behulp van emulsie-splitsers, flota- 
tie-eenheden en ultrafiltratie tot stand worden 
gebracht. In geval van anti-roestbehandeling kunnen 
restanten op vaste materialen (dus droog) worden 
opgevangen en als afval worden afgevoerd. 
De sanering van zware metalen kan plaatsvinden door 
de afvalvloeistof uit roto-cleaners als afvalstof te 
verwijderen. De sanering van de geringe hoeveelheid 
cadmium wordt op langere termijn bereikt door het 
gebruik van deze stof bij de produktie van voertuigen 
te verbieden. 
De sanering van sechloreerde koolwaterstoffen kan 
bereikt worden door andere reinigingstechnieken toe 
te passen. 
De sanering van m.a.k. zal voor een deel bereikt 
worden door afscheiding met minerale olie in de olie- 
afscheider. 
De sanering van p.a.k. zal voor een zeer belangrijk 
deel via de afscheiding in slibvangputten en ook 
olie-afscheiders plaatsvinden. 
Een verdere sanering bij lozing op oppervlaktewateren 
is mogelijk door aansluiting op de riolering of 
behandeling met actieve kool. 
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KOSTEN SANERINGSMOGELIJKHEDEN 

In dit hoofdstuk wordt een schatting gegeven van de 
kosten voortvloeiend uit de diverse saneringsmaatre- 
gelen zoals die in hoofdstuk 4 zijn genoemd. Tevens 
is voor de meeste waarschijnlijke vorm van sanering 
een ruwe kostenschatting voor de bedrijfstak gegeven. 

5.1 Kosten van maatregelen ter voorkoming van verontrei- 
niging 

5.1.1 Motorenrevisie 

Voor motorenrevisiebedrijven is ontkolen door middel 
van stralen in plaats van chemisch ontkolen een 
mogelijkheid. Een globale indicatie van de investe- 
ring voor een daartoe benodigd apparaat is ca. 
f 10.000,-- tot f 20.000,--. 

5.1.2 Anti-roest behandeling 

Het droog uitvoeren van anti-roestbehandeling vereist 
voor een bedrijf waar dit nu nog nat gebeurt, moge- 
lijk het aanbrengen van een dichte vloer. Dit vergt 
een investering van enkele duizenden guldens. Wel- 
licht kan volstaan worden met het bedekken van de 
bestaande roosters met karton, dat periodiek wordt 
ververst. De kosten hiervan zijn minimaal. 

De kosten die een werkwijze, waarmee de vorming van 
emulsies tegengegaan wordt, zoals betere reinigings- 
middelen en een juiste werkwijze, zijn niet goed te 
schatten. 

5.1.3 Koudreiniger 

Voor een verantwoorde werkwijze zijn speciale reini- 
gingsmiddelen op basis van koolwaterstoffen verkrijg- 
baar. De prijs voor deze middelen bedraagt 2 tot 3 
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5.2 

5.3 

gulden per liter. Vaak kan hier maandenlang tot 
mogelijk een jaar mee gewerkt worden. Met de leveran- 
cier van het middel kan vaak een afspraak gemaakt 
worden over het terugnemen van de uitgewerkt vloei- 
stof. Dit betekent een prijsverhoging van 50 cent tot 
iets meer dan een gulden. Voor werkplaatsen waar men 
zo min mogelijk met water wil werken, kunnen deze 
kosten opwegen tegen geringe uitgaven voor de behan- 
deling van afvalwater. 

Kosten van maatregelen ter beperking van verontreini- 

ging 

Indien de werkwijze bij het reinigen wordt aangepast, 
zal dit op het eerste gezicht meer tijd vergen. Dit 
nadeel kan voor een belangrijk deel door het goed 
plannen door de monteur van zijn werkzaamheden worden 
ondervangen. Bij aanpassing van de werkzaamheden 
hoort ook het zoeken naar en de keuze voor een ge- 
schikt reinigingsmiddel. In het gebruik ervan zal 
nauwelijks van een kostenstijging sprake zijn. 

Kosten van maatregelen ter behandeling van afvalwater 

De meeste bedrijven lozen op de riolering en een 
gering aantal loost direkt op oppervlaktewater. 
In 5.3.1 tot 5.3.4 worden kosten van maatregelen 
genoemd, waarna lozing op de riolering kan plaatsvin- 
den. 
In 5.3.5 worden kosten van maatregelen genoemd, 
waarna lozing op oppervlaktewater kan plaatsvinden. 

5.3.1 Deconserveren (van paraffinelaag) 

Achtereenvolgens wordt informatie over .de kosten van 
drie mogelijkheden om het afvalwater te behandelen 
gegeven. 

5.3.1.1 Flocculatie/flotatie-apparatuur 



99 

De investeringskosten bedragen voor een automatisch 
werkende installatie (met een capaciteit van 0,8-1 
m3/uur) 20.000 gulden. De leverancier schat de chemi- 
caliënkosten op 2 gulden/m3 afvalwater. De energie- 
kosten bedragen O, 6 gulden/m3 afvalwater. 

5.3.1.2 Emulsiesplitser 

De investeringskosten variëren van 12.000 (O, 2 m3/- 
dag) tot 30.000 (20 m3/dag). Voor het lage bedrag 
krijgt men een handbediende installatie. Om de be- 
drijfszekerheid te verhogen en de bedieningskosten 
te beperken gaat de voorkeur uit naar een automatisch 
werkende installatie. De afschrijving van een derge- 
lijke installatie zal circa 2500 gulden per jaar 
bedragen. 
De energiekosten bedragen 0,05-0,5 gld/m3. De kosten 
aan vlokmiddel variëren bij een dosering van 1-3 
kg/m3 van 5 tot 10 gld/m3. De kosten van het filter- 
vlies bedragen 0,6-1,2 gld/m3. De kosten voor bedie- 
ning bedragen 1 gld/m3. De kosten voor slibverwerking 
worden gesteld op 5 gld/m3. 
De gesommeerde behandelingskosten voor de kleinste 
installatie zullen naar schatting 15-20 gld/m3 bedra- 
gen en voor de grootste installatie 8-13 gld/m3. 

.. 
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Kosten per  kg v e r w i j d e r d e  o l i e  i n  h e t  geval  van toepas-  
s i n g  van een e m u l s i e s p l i t s e r  b i j  h e t  deconserveren van 
een au to  v o o r z i e n  van een laag p a r a f f i n e .  

Deze berekening u o r d t  a l s  voorbee ld  gegeven i n  geen 
randvoorwaarde van de k i e z e n  saner ingstechniek.  
Om de berekening u i t  t e  voeren, uorden de volgende 
aannamen gedaan. 

1. Per a u t o  wordt  200 l i t e r  a f v a l w a t e r  geloosd. 
2 .  Door de behandel ing met de e m u l s i e - s p l i t s e r  u o r d t  
a fgerond 4 kg m i n e r a l e  o l i e  teruggehouden. 
3 .  De j a a r l i j k s e  kos ten  voor  de o l i e a f s c h e i d e r  bedragen 
3000 gulden ( z i e  5 . 3 . 4 . 2 ) .  
4 .  De j a a r l i j k s e  kos ten  voor  de e m u l s i e s p l i t s e r  bedra-  
gen 2500 g l d  per  j a a r  
5 .  De behandel ingskosten van h e t  a f v a l w a t e r  i n  een 
e m u l s i e - s p l i t s e r  bedraagt p e r  a u t o  4 g u l  en. D i t  u o r d t  
berekend u i t  de behandel ingskosten per  m , z i j n d e  20 
gulden en de hoevee lhe id  a f v a l u a t e r  van 200 l i t e r  per  
auto.  

De kos ten  per  kg verw i jderde  m i n e r a l e  o l i e  kunnen nu aan 
de hand van de volgende fo rmule  uorden berekend. 

Kosten per  kg = aanta l  a u t o ' s  4 + 5500 

!l 

a a n t a l  a u t o ' s  * 4 

B i j  toepass ing van deze fo rmule  b l i j k e n  de kos ten  s t e r k  
a f h a n k e l i j k  t e  z i j n  van h e t  a a n t a l  t e  behandelen au to 's .  
I n  de t a b e l  5.1  i s  d i t  aangegeven. 

l a b e l  5.1: Kosten van behandel ing met een e m u l s i e - s p l i t -  
s e r  van h e t  a f v a l w a t e r  a fkomst ig  van h e t  deconserveren 
( p a r a f f i n e ) .  
7- I 1 

Aanta l  a u t o ' s  

10 
25 
50 

1 O0 
200 
300 
500 1 1000 

Kosten per  k i l o g r a m  
v e r w i j d e r d e  minera le 
o1 i e  

140 
55 
30 
15 
8 
5 

I I 

5.3.1.3 Membraanfiltratie 

De investeringskosten variëren van 20.000 gld (0,6 

m3/dag) tot 100.000 gld (3,6 m3/dag). De energiekos- 
ten bedragen circa 2 gld/m3. De totale behandelings- 
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kosten bedragen circa 40 gld/m3. 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

5.3.4.1 

5.3.4.2 

Deconserveren (van copolymeerlaag) 

In hoofdstuk 4 zijn geen technieken voor de behande- 
ling van afvalwater genoemd. Eventuele kosten zijn in 
de toekomst te voorzien als bepaalde stoffen vanwege 
milieuschadelijke eigenschappen door milieuvriende- 
lijker stoffen worden vervangen. 

Reinigen 

De kosten van deze aktiviteit kunnen het beste be- 
schreven worden aan de hand van de diverse te reini- 
gen voorwerpen en de apparatuur, die daarbij gebruikt 
wordt. 

Reinigen van motoren en (motor)onderdelen. 

Rotocleaner 

Vooral bij geringere hoeveelheden afvalvloeistof 
(enige honderden liters tot enkele kubieke meters) 
zal voor afvoer naar een gespecialiseerd verwerkings- 
bedrijf worden gekozen. Gerekend moet worden met een 
prijs van 1 tot 2 gulden per liter afvalvloeistof. 
Bij grotere partijen van meer dan ?m3 zal de p r i j s  op 
een lager niveau liggen. Deze prijs wordt door het 
marktmechanisme bepaald. 

Voor grotere bedrijven kan voorzuivering in het eigen 
bedrijf prijstechnisch interessant zijn. Voor een 
indikatie van de kosten kan onder meer verwezen 
worden naar 5 . 3 . 1 . 2 .  

Afhankelijk van de vervuilingsgraad zal met hogere 
kosten voor bijvoorbeeld chemicaliën, filtervlies 
e.d. moeten worden gerekend. 

Hoqedrukreiniger 
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In dit geval kan de afvalwaterbehandeling met een 
slibvangput en een olieafscheider plaatsvinden. De 
kosten voor een slibvangput (2500 liter) van deugde- 
lijk materiaal bedragen minimaal 6000 gulden. De 
olie-afscheider (grootte 6) kost 4000 gulden. Voor 
de plaatsing bij nieuwbouw moet in ieder geval van 
4000 gulden uitgegaan worden. 

Bij autowasserettes, het reinigen van landbouwmachi- 
nes en grondverzetmachines kan een grotere slibvang- 
put worden toegepast. De kosten van een deugdelijk 
uitgevoerde slibvangput bedragen 8000 gulden. 

De jaarlijkse kosten bestaan uit de investeringskos- 
ten, onderhoudskosten en de kosten voor slib- en 
olieafscheider (inclusief verwerking). De investe- 
ringskosten bedragen 1500 gulden per jaar. De overige 
kosten bedragen ook 1500 gulden. De totale jaarlijkse 
kosten komen op 3000 gulden per jaar. 

Kosten p e r  kg i n  geval  van toepass ing  van een o l i e a f -  
sche ider  b i j  h e t  r e i n i g e n  van een motor o f  (motor)onder-  
d e l e n  met een hogedrukre in iger .  

Deze berekening u o r d t  a l s  voorbee ld  gegeven en. i s  n i e t  
a l s  maatgevend bedoeld b i j  h e t  vergunningenbele id .  Om 
deze berekening u i t  t e  voeren uorden de volgende aanna- 
men gedaan: 

De hoevee lhe id  b e d r i j f s a f v a l u a t e r  bedraagt  70 m 3 / j a a r  

h e t  o l i e g e h a l t e  voor en na de o l i e a f s c h e i d e r  bedraagt  
r e s p e c t i e v e l i j k  700 mg/kg en 200 mg/kg. 

De hoevee lhe id  v e r u i j d e r d e  o l i e  kan berekend uorden 
u i t :  

70 (700  - 200) = 35 kg per  j a a r  
1 O00 

De j a a r l i j k s e  kos ten  bedragen 3000 gulden. De k o s t e n  
per  k i l o g r a m  v e r u i j d e r d e  o l i e  bedragen: 

- 3000 = c i r c a  100 g ld /kg  m i n e r a l e  o l i e  
35 

De hierboven beschreven kosten moeten afgewogen 
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worden tegen de kosten voor aanschaf en de werking 
van een verdergaande zuiveringstechniek. Een indika- 
tie van de kosten hiervan zijn in 5.3.1.2 vermeld. 

5.3.5 Reinigen met water en lozen op oppervlaktewater 

De capaciteit van de standaardinstallaties varieert 
van 100 liter per uur (2 m3/etmaal) tot 1300 liter 

per uur (26 m3/etmaal) tot 1300 liter per uur (26 
m3/etmaaï). 
De energiekosten bedragen 3 KWh (0,60 gld) per m3 
afvalwater. De kosten voor aktief kool worden geschat 
op O, 75-1,5 gld/m3 afvalwater. De investeringskosten 
van de behandeling met actief kool bedragen afhanke- 
lijk van de capaciteit (2-26 m3/etm) 2.000-50.000 

gld. De behandelingskosten variëren van 2-4 gld/m3. 

5.4 Kosten voor de bedrijfstak 

Het behandelen van afvalwater vergt de nodige inves- 
teringen. Deze zijn afhankelijk van het type instal- 
latie dat wordt toegepast en de capaciteit daarvan. 
Gedetailleerde gegevens omtrent de kosten van instal- 
laties zijn onder andere te vinden het rapport InBe- 
handeling van oliehoudend afvalwatert1(6). Hier wordt 

volstaan met een samenvatting daarvan. De berekening 
van de kosten, die is uitgevoerd, gaat voor garage- 
bedrijven uit van een capaciteit van 1 - 4 m3/dag. 
Het Iwgemiddeldew1 bedrijf voldoet hieraan. Een samen- 

vatting van de investerings- en exploitatiekosten is 
gegeven in tabel 5.1. De exploitatiekosten in deze 
tabel omvatten de volgende kostensoorten (tenzij 

anders is aangegeven) : 
- afschrijving van de installatie (voor de berekening 

is een afschrijvingstermijn van 10-15 jaar gehan- 
teerd; in de praktijk zal dit, zeker voor wat 
betreft de aanvullende zuiveringstechnieken, veelal 
korter zijn) ; 

- bediening; 
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- onderhoud: 
- benodigde chemicaliën; 
- slibafvoerkosten. 
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Tabel 5.2 : Overzi ht kosten afvalwaterbehandelingssystemen 4 (1-4 m /dag) 

Gravitatie 
afscheider 

Platenseparator 

Pakkingcoalescer 

Emulsiesplitser 

Flotatie 

Membraanfiltratie 

C 1 oba 1 e 
i nvester i ngs- 
kosten 
x f 1.000,-- 

5-6 

5-10 

12-25 

10-15 

10-12 

15-40 

ixploitatiekosten 

lasis- 
:ui ver i ng 
: f/jaar) 

3000 

3500-4000 

3 

2000* 

3000 

3000 

,anvu 1 1 ende 
.u i ver i ng 
f/jaar) 

2 

5000-6000 

7000 

5000 

een buffervat i.p.v. een complete olie-afscheider. 
Bron: Behandeling van oliehoudend afvalwater (lit.6) 

Op grond van deze kostenafweging kan het volgende 
gesteld worden. Een gravitatie-afscheider (olie- 
afscheider) is vanuit het oogpunt van kosten bezien 
het aantrekkelijkst, daarna volgen coalescentie- 
afscheiders. Om een veel beter zuiveringsresultaat te 
verkrijgen is een emulsiesplitser, een flotatie- 
eenheid of een membraanfiltratie-installatie vereist. 
Van deze drie methoden is de emulsiesplitser qua 
kosten het aantrekkelijkst, gevolgd door membraanfil- 
tratie en flotatie. Voor grotere capaciteiten geldt 
dat de investeringskosten van membraanfiltratie sterk 
oplopen, zodat een emulsiesplitser of flotatie-een- 
heid in dat opzicht gunstiger zijn. 

Om de kosten van de totale bedrijfstak ruw te kunnen 
schatten, worden de kosten van bedrijven met de 
volgende kenmerken onderscheiden. De overlap tussen 
verschillende typen bedrijven, die op oppervlaktewa- 
ter lozen, zal gezien het gering aantal bedrijven uit 
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5.4.1 

5.4.2 

de laatste categorie, de schatting niet onbetrouwbaar 
maken. 

Bedrijven die deconserveren (paraffine) 

Het totaal aantal bedrijven bedraagt circa 900. 
Hiervan beschikken de centrale bedrijven (11) over 
verdergaande technieken. Mogelijk dat bestaande 
installaties aangepast of vervangen moeten worden. 

Daar het conserveren met copolymeer en het centrali- 
seren of uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven 
tot de mogelijkheden behoren, zullen de kosten voor 
de afvalwaterbehandeling waarschijnlijk beperkt 
blijven. Voor de schatting wordt er van uitgegaan dat 
100 bedrijven een nieuwe installatie zullen installe- 
ren. 
De investeringskosten hiervan worden geschat voor 20 
grotere en 80 kleine installatie op 

20 x f 50.000,- = f 1.000.000,- 

80 x f 25.000,- = f 2.000.000,- 
De jaarlijkse kosten bedragen: 

20 x f 6.000,- = f 120.000,- 
80 x f 3.500,- = f 280.000,- 

Motorenrevisiebedrijven 

Bij 5 bedrijven zal voor het weren van gechloreerde 
koolwaterstoffen een investering van naar schatting 
100.000 gulden moeten worden gedaan. Bij de overige 
bedrijven zal dit beperkt blijven tot 10.000 à 20.000 

gulden. De totale investeringskosten bedragen dan 
5 x 100.000,- = f 500.000,- 
60 x 15.000,- = f 900.000,- 

De hieruit voortvloeiende lasten zijn niet bekend. 

Een belangrijke jaarlijkse kostenpost kan voortkomen 
uit de afvoer van reinigingsvloeistof uit rotoclea- 
ners. Per motor ontstaat circa 3 liter afvalvloei- 
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stof, waarvan de afvoerkosten op f 0,50 per liter 
worden geschat. Bij grotere bedrijven kan in plaats 
van afvoer voor behandeling van de vloeistof worden 
gekozen. In dat geval zullen de kosten omgerekend 
naar een liter afvalvloeictof lager liggen. 
Voor de schatting wordt van afvoer bij alle bedrijven 
75.000 motoren per jaar uitgegaan. 

75.000 X 3 X 0 , 5  = f 112.500,- 

5.4.3 Bedrijven die anti-roestbehandelingen uitvoeren 

De kosten voor sanering dienen door 10% van de be- 
drijven te worden gemaakt. De overige bedrijven 
werken al Indroogu1. De kosten voor deze groep bedrij- 
ven worden laag geacht en in de schatting verwaar- 
loosd. 

5.4.4 Werkplaatsen voor onderhoud 

Bij deze bedrijven zal voornamelijk het reinigen in 
verschillende vormen de belangrijkste waterverontrei- 
nigende aktiviteit zijn. Bij 10.500 bedrijven komt 
deze aktiviteit voor. Bij 30% van de bedrijven wordt 
droog gewerkt. Bij 30% van de bedrijven is een slib- 
vangput en olieafscheider aanwezig. Bij de overige 
40% zullen deze voorzieningen nog getroffen moeten 
worden. De kosten hiervan bedragen 15.000 gulden. 
De investeringskosten bedragen: 

10.500 x 40 x 15.000 = f 63.000.000,- 
100 

De jaarlijkse kosten bedragen 

10.500 x 40 x 3.000 = f 12.600.000,- 
100 

5.4.5 Totale investeringskosten en jaarlijkse lasten 
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Deconserveren p a r a f f i n e  ca. 3.000.000, -  

Antiroestbehandeling 
Uerkplaatsen ca. 63.000.000,- 

Er is sprake van zeer globale schattingen. Hiermee 
wordt inzicht gegeven in de orde van grootte van de 
kosten als totaal en de verdeling over de verschil- 
lende groepen bedrijven. 
De totale investeringskosten zijn weergegeven in 
tabel 5.2 en de jaarlijkse kosten in tabel 5.3. 

Tabel 5.3: Investeringskosten voor afvaluaterbehandeling b i j  
de auto- en aanverwante bedr i jven 

De totale jaarlijkse kosten zijn weergegeven in tabel 
5.3 

Tabel 5 .4 :Jaar l i j kse  las ten  voor afvaiuaterbehandeling b i j  de 
auto- en aanverwante bedr i jven 

Deconserveren p a r a f f i n e  ca. 400 .000 , -  
Motorenrevisie 
Antiroestbehandeling 
Werkplaatsen ca. 12.600.000,- 

Totaal (afgerond) 15.000.000,- 
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5.5 BELANGRIJKE PUNTEN UIT HOOFDSTUK 5 

De kosten van mogelijke saneringstechnieken variëren 
van enkele tot 90 gulden per kilogram verwijderde 
olie. 
Bij relatief geringe afvalwaterstromen kan uit kos- 
tenoogpunt voor de sterk verontreinigde stromen een 
verdergaande techniek worden verlangd en voor minder 
verontreinigde stromen afvalwater een eenvoudiger 
behandeling. 
Voor de in dit rapport meest waarschijnlijk geachte 
wijze van saneren worden de investeringskosten voor 
de gehele bedrijfstak op circa 70 miljoen gulden 
geschat en de jaarlijkse kosten op circa 15 miljoen 
gulden. 
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6 REGELGEVING 

Dit hoofdstuk handelt over de te stellen norm voor 
waterverontreinigende aktiviteiten. De achterliggende 
gedachte daarbij is, dat er een zeker evenwicht moet 
bestaan tussen de geloosde hoeveelheid verontreini- 
gingen, de uit het afvalwater te verwijderen hoeveel- 
heid en de inspanning die de bedrijfstak zal moeten 
doen om aan de lozingseisen te kunnen voldoen. Hier- 
mee wordt invulling gegeven aan de in de uitgangs- 
punten genoemde best bestaande en best uitvoerbare 
technieken. 
Aandacht wordt gegeven aan de termijn voor invoering 
van de maatregelen en de handhaving. 

In de bijlagen 2 en 3 zijn respectievelijk de model- 
len voor het aanvragen en verlenen van lozingsvergun- 
ningen. Deze modellen worden gepresenteerd onder de 
titel auto- en aanverwante bedrijven. 
Bij het parlement is het hoofdstuk 'Vergunningen en 
algemene regels' aanhangig gemaakt. Bij het in wer- 
king treden van dit wetsontwerp zal het mogelijk. 
worden om op termijn via de WVO algemene regels te 
stellen. Realisering hiervan wordt vooralsnog in 1992 
voorzien. 
Dan zal door de waterkwaliteitsbeheerder bij de 
regelgeving gekozen kunnen worden tussen het verlenen 
van een vergunning of het stellen van algemene re- 
gels. In bijlage l wordt hier nader op ingegaan. 
Daarin wordt het stellen van algemene regels voor de 
auto- en aanverwante bedrijven bij lozing op opper- 
vlaktewater niet mogelijk geacht. De redenen hiervoor 
zijn: 

geacht. Hierbij past het instrument van de vergunning 
beter dan een algemene regel. 

- Lozing op oppervlaktewater wordt minder gewenst 

- Bij het verlenen van een vergunning kan met de 
specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen en funktie- 
eisen rekening worden gehouden. Bij het stellen van 
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algemene regels is dit onvoldoende mogelijk. 

In bijlage 1 wordt ook ingegaan op de wenselijkheid 
tot het aanwijzen van de auto- en aanverwante bedrij- 
ven en de technische invulling van algemene regels. 
De subwerkgroep komt tot de conclusie dat gelet op 
met name de aard van de geloosde stoffen alle auto- 
en aanverwante bedrijven als WVO-inrichtingt1 aange- 
wezen dienen te worden. Daarbij is het van belang 
algemene regels te kunnen stellen. 

Tot slot wordt van belang zijnde informatie over de 
wetgeving inzake afvalstoffen vermeld. 

6.1 Lozingseisen 

6.1.1 Huidige lozingseisen 

In het vorige CUWVO-rapport is voor bedrijven, waar 
niet wordt gedeconseweerd, geen reiniging van onder- 
delen plaatsvindt en geen anti-roestbehandeling 
plaatsvindt bij lozing op de riolering een eis van 
200 mg minerale olie per kg afvalwater gesteld. Deze 
eis is haalbaar met behulp van een olie-afscheider. 
Hiermee werd aangegeven dat de lozing van mengsels 
bestaande uit olie en water na behandeling in een 
olie-afscheider op de riolering aanvaardbaar is. 
Daarbij werd overwogen dat met een goed onderhouden 
olie-afscheider een olie-gehalte van 100 mg/kg afval- 
water mogelijk is en bij overschrijding van de eis 
van 200 er sprake is van onvoldoende onderhoud aan de 
olie-afscheider. 
Voor de aktiviteiten deconserveren, ontvetten en 
behandelen tegen roest werd in het vorige CUWVO- 

rapport nader onderzoek aanbevolen. Voor deconserve- 
ren werd een concentratie bij gespecialiseerde be- 
drijven als mogelijkheid tot saneren genoemd. 
Dit rapport gaf voor nieuwe en bestaande (na een 
overgangsperiode) lozingen in oppervlaktewater een 
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strenge eis van 15-30 mg olie per kg afvalwater. 

6.1.2 Aanbevelingen voor lozingseisen 

Bij de keuze van de aan te bevelen technieken tenein- 
de het afvalwater te saneren en het formuleren van de 
lozingseisen zijn de uitgangspunten uit het IMP-water 
1985-1989 verder uitgewerkt. Hierbij is rekening 
gehouden met de volgende aspekten: 

- aard van de stoffen (zwart/grijs); 
- de mate van verontreiniging van het afvalwater; 
- welke nevenverontreinigingen komen in het afvalwa- 
ter voor. 

- de omvang van de afvalwaterstroom; 
- de vorm waarin de verontreiniging voorkomt (het 
deconserveren heeft een olie-emulsie tot gevolg, 
terwijl bij met brandstofresten verontreinigd 
hemelwater van een olie/water-mengsel sprake is. 

- het ontstaan van een nieuwe afvalstoffen door het 
zuiveren van afvalwater. 

- het onderhoud en beheer door bedrijven van eigen 
zuiveringsapparatuur 

- de kosten per kilogram verwijderde verontreiniging. 
- welke parameter wordt met name verlaagd door de 
zuiveringsapparatuur; 

- behandeling in een communale biologische zuive- 
ringsinrichting plaats; 

In het kort worden bovengenoemde aspekten gememo- 
reerd. 

Het afvalwater van garagebedrijven bevat zuurstofbin- 
dende stoffen, koolwaterstoffen, metalen, gechloreer- 
de koolwaterstoffen en organische micro-verontrei- 
nigingen. 

De techniek teneinde olie uit water af te scheiden, 
bij een mengsel van schoon water en pure minerale 
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olie, zal volgens DIN of NEN-normen theoretisch het 
gehalte aan minerale olie verlagen tot circa 120 mg 
olie per kg afvalwater. 

Door het gebruik van met name emulgerende reinigings- 
middelen heeft men in de praktijk vaak met olie/wa- 
ter-emulsies te maken. Het afscheidingsproces ver- 
loopt hierdoor minder goed. Hierdoor is een waarde 
van enkel honderden milligrammen per liter bereik- 
baar. Indien maatregelen tot het voorkómen van emul- 
sies bij met name het reinigen worden genomen, zal in 
veel gevallen een eis van 200 mg/kg haalbaar zijn. 

Bij verdergaande behandeling van het afvalwater met 
een emulsie-splitser, een flocculatie-flotatie-een- 
heid of een ultra-filtratie-eenheid is een eis voor 
minerale olie van 20 mg/kg haalbaar. 

De waarde van de lozingseis wordt mede bepaald door 
de invloed op de werking van de zuiveringsinstallatie 
of de invloed op het ontvangende oppervlaktewater. 

In onbehandeld rioolwater komt ca. 5 mg minerale olie 
per kg voor. In rioolwater van industriegebieden kan 
dit oplopen tot 40 mg per liter. Uit onderzoek is 
vastgesteld dat rioolwater met enkele tientallen mg 
minerale olie per liter zonder grote problemen in de 
communale zuiveringsinrichting kan worden verwerkt. 
Het grootste gedeelte van de minerale olie verdwijnt 
door afbraak en/of vervluchtiging. Het effluent van 
een rioolwaterzuiveringsinrichting zal in het alge- 
meen ongeveer 1 mg minerale olie per kg afvalwater 
bevatten. 

Voor sommige activiteiten (bijvoorbeeld het deconser- 
veren van auto's voorzien van een paraffinelaag) is 
de techniek van olie-af scheiding volstrekt onvoldoen- 
de. In deze gevallen zijn door toepassing van verder- 
gaande technieken als een emulsiesplitser, floccula- 
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tie-eenheid en ultrafiltratie gehalten van enkele 
tientallen mg minerale olie per kg afvalwater moge- 
lijk. Ook de kosten voortvloeiend uit deze technieken 
staan in redelijke verhouding tot de hoeveelheid 
verwijderde verontreiniging. 

Voor enkele aktiviteiten (bijvoorbeeld reinigen en 
tanken van brandstof) wordt een verdergaande behande- 
ling dan lozing via een slibvangput en een olie- 
afscheider niet zinvol geacht. 

In het algemeen worden met de aanbevolen behandeling 
ook de gehalten aan metalen en micro-verontreinigin- 
gen teruggebracht. De gehalten van deze stoffen zijn 
in het algemeen niet zodanig hoog dat hiervoor een 
afzonderlijke behandeling van het afvalwater nodig 
is. 

Aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen met een 
gering molekuulgewicht zijn overwegend goed oplosbaar 
in water. Deze stoffen moeten met name indien de 
lozing op oppervlaktewater plaatsvindt in de norme- 
ring ter beperking van het niveau van nevenverontrei- 
nigingen worden opgenomen. 

Voor elke aktiviteit, welke waterverontreiniging 
veroorzaakt, wordt ingegaan op de keuze van de tech- 
niek om het afvalwater te behandelen, de norm om de 
vergunning te handhaven en het vastleggen van het 
niveau aan nevenverontreinigingen. 

Vaak zal het afvalwater van meerdere aktiviteiten 
gezamenlijk geloosd worden, in deze gevallen is de 
meest veronreinigende aktiviteit en de strengste eis 
maatgevend. 

Bij geringe afvalwaterstromen, die op de riolering 
worden geloosd, wordt aanbevolen het eisenpakket te 
beperken tot minerale olie. Naarmate de afvalwater- 
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stroom groter is en het afvalwater sterker verontrei- 
nigd is, wordt aanbevolen het eisenpakket uit te 
breiden. Bij deze grotere emissies wordt aanbevolen 
eisen te stellen aan minerale olie, onopgeloste 
bestanddelen, metalen, MAK, PAK en gechloreerde 
koolwaterstoffen. 

Deze aanbevelingen hebben een algemeen karakter. De 
waterkwaliteitsbeheerder kan tot het stellen van 
strengere eisen overgaan indien de aard van de stof- 
fen, de vracht aan te lozen verontreinigingen, de 
werking van de zuiveringsinrichting of aard en omvang 
van het ontvangend oppervlaktewater hier aanleiding 
toe geeft. 

De meeste auto- en aanverwante bedrijven lozen op de 
riolering. Om deze praktische reden worden de aanbe- 
velingen per aktiviteit bij lozing op de riolering 
vermeld. De aanbeveling voor het lozen op oppervlak- 
tewater is als laatste opgenomen. 

6.1.2.1 Deconserveren van auto's voorzien van een laag paraf- 
f ine. 

Gebleken is dat bij ca. 900 dealer- en 11 centrale 
bedrijven gedeconserveerd wordt. Uit deze activi- 
teiten vloeit een aanzienlijke emissie aan olie- 
achtige produkten voort (ca. 1300 ton/jaar), terwijl 
de concentraties hoog zijn (tot ca. 10.000 mg/kg). 
Toepassing van een olie-afscheider voldoet in deze 
gevallen niet. Verdergaande technieken als emulsie- 
splitser, flocculatie-flotatie-eenheid en ultra- 
filtratie-eenheid zijn goede behandelingstechnieken. 
Omdat bij de emulsie-splitser en de flocculatie- 
flotatie-eenheid de verontreinigingen aan vlokken 
worden gebonden, dient voor de handhaving van de 
vergunning een eis voor onopgeloste bestanddelen van 
30 mg/l en eis voor minerale olie van 20 mg/kg afval- 
water te worden gesteld. Bij toepassing van een 
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ultra-filtratie-eenheid dient voor de handhaving van 
de vergunning een eis voor minerale olie van 20 mg/kg 
te worden gesteld. 
De kosten voor de behandeling van dergelijke technie- 
ken bedragen enkele tientallen guldens per m3 afval- 
water. Bij deze aktiviteit zijn geen andere veront- 
reinigingen als metalen, gechloreerde koolwaterstof- 
fen, mono-aromatische koolwaterstoffen en poly-aroma- 
tische koolwaterstoffen te verwachten, zodat hiervoor 
geen eisen behoeven te worden opgenomen. 

Een mogelijke gevolg van deze lozingseisen kan zijn 
dat de -met name kleinere- dealerbedrijven niet tot 
behandeling van het afvalwater overgaan maar de 
aktiviteit uitbesteden. Er vindt dan een concentratie 
van deze aktiviteit plaats en daarmee worden de 
kosten voor een afvalwaterbehandeling per auto lager. 
Deze activiteit kan ook centraal worden uitgevoerd 
bij importeurs of transporteurs van auto's. 
Nog een andere mogelijkheid is dat de autofabrikant 
besluit de conservering niet met paraffine maar met 
co-polymeer uit te voeren of conservering zelfs 
achterwege te laten. 

6.1.2.2 Deconserveren van auto's voorzien van een laag c:o- 

polymeer 

Het verdient aanbeveling na te gaan of het conser- 
veer- en het deconserveermiddel koolwaterstoffen 
bevat. Dit kan aan de hand van een beschrijving van 
de samenstelling of door onderzoek van het afvalwa- 
ter. Als het afvalwater geen koolwaterstoffen bevat 
heeft behandeling van het afvalwater bij het bedrijf 
met behulp van een olie-afscheider geen zin. Wel is 
het van belang de beschrijving van de samenstelling 
van de middelen na te gaan op stoffen betreffende de 
afbreekbaarheid, toxiciteit, mutageniteit en bio- 
accumulatie. Mogelijk kan met name door overleg op 
landelijk niveau met de leverancier of producent van 
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deze middelen andere voor het milieu minder bezwaar- 
lijke middelen worden toegepast of vervanging van de 
schadelijke stoffen in de middelen plaatsvinden. 

Bij aanwezigheid van koolwaterstoffen in het decon- 
serveermiddel of het reinigingsmiddel dienen de sane- 
ringsmogelijkheden voor het deconserveren van een 
paraffinelaag worden overwogen. 

6.1.2.3 Motorenrevisie 

Het gaat hierbij om 70 bedrijven. De afvalwaterpro- 
blematiek spitst zich toe op de reinigingsvloeistof 
uit de rotocleaners en het gebruik van gechloreerde 
koolwaterstoffen. 

De reinigingsvloeistof uit rotocleaners dient naar 
een verwerker te worden afgevoerd of in het bedrijf 
behandeld te worden. Voor de behandeling dient aan 
een emulsie-splitser (of vergelijkbare techniek) te 
worden gedacht. Aan het behandelde afvalwater dient 
een eis voor onopgeloste bestanddelen van 30 mg/l en 
een eis voor minerale olie van 20 mg/kg te worden 
gesteld. 
Het afvalwater zal ook verontreinigd zijn met meta- 
len, poly-aromatische koolwaterstoffen, mono-aromati- 
sche koolwaterstoffen en mogelijk gechloreerde kool- 
waterstoffen. Het verdient aanbeveling ook deze 
stoffen zo nodig te limiteren. Bij overschrijding van 
deze waarde wordt een signaal verkregen om nader 
onderzoek in te stellen. 
Aanbevolen wordt om onderzoek te doen naar de gehal- 
ten aan metalen in het afvalwater. Bij het stellen 
van eisen aan metalen kan als maximum aan de zoge- 
naamde Unie-eisen worden gedacht(Chroom 2 mg/l; Koper 
1 mg/l; Lood 3 mg/l; Nikkel 3 mg/l; Zink 3 mg/l). 
Voor de poly-aromatische koolwaterstoffen(PAK) ,mono- 
aromatische koolwaterstoffen(MAK) en gechloreerde 
koolwaterstoffen kan tabel 3.3 behulpzaam zijn. Voor 
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MAK (ten gevolge van brandstofresten) en PAK (resten 
motorolie) kan als maximum aan de waarden van de 
mediaan uit tabel 3.3 gedacht worden. Voor MAK en 
PAK(Borneff) wordt aanbevolen de eis niet hoger te 
stellen dan respectievelijk 15.000 en 5 pg/1. 
Voor gechloreerde koolwaterstoffen (meestal toege- 
voegd aan of toegepast als reinigingsmiddelen) kan 
gedacht worden aan de praktische aantoonbaarheids- 
grenzen van de individuele verbindingen(zie tabel 
3.3). Het opnemen van deze eisen heeft tot doel het 
toepassen van gechloreerde koolwaterstoffen tegen te 
gaan. In tabel 6.1 zijn deze waarden opgenomen. 

Parameter 

Trichlooretheen 
Tetrachlooretheen 
1,1,1 trichloorethaan 
1,1,2 trichloorethaan 
1,2,4 trichloorbenzeen 
1,2 dichloorbenzeen 
1,3 dichloorbenzeen 
Dichloormethaan 

Eenheid 

cug/ 1 I 
cug/ 1 I 
tug/ll 
cug/ 1 I 
cug/ 1 I 
cug/ 1 I 
cug/ 11 
cug/ I I 

:ooluaterstoffen. 

Voor het gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen 
kan het stralen met 'softgrit' veelal een alternatief 
bieden dat zowel het milieu als ook de arbeidsomstan- 
digheden ten goede komt. Thans blijkt onder bepaalde 
omstandigheden het gebruik van gechloreerde koolwa- 
terstoffen nog noodzakelijk te zijn. In dit geval 
dienen maatregelen genomen worden door de baden af te 
voeren naar een bedrijf, dat deze afvalstoffen kan 
verwerken en het spoelwater te recirculeren of een 
spaarbad te installeren. De geringe hoeveelheid 
spoelwater dient vervolgens eveneens afgevoerd te 
worden. Aan het afvalwater dienen eisen gesteld te 
worden ten aanzien van gechloreerde koolwaterstoffen. 



12 o 

6.1.2.4 Antiroestbehandeling 

Een groot aantal bedrijven bezit een @droog@ opvang- 
systeem. Het ligt voor de hand dat de @@natte@@ be- 
drijven, mede gezien de relatief lage investerings- 
kosten van enkele duizenden guldens, hiertoe ook 
overgaan. Mocht om enige reden toch lozing van afval- 
water plaats moeten vinden, dan dient een eis van 20 
mg/kg te worden gesteld. 
Dit afvalwater kan ook poly-aromatische koolwater- 
stoffen bevatten. Hiervoor kan zonodig een eis worden 
opgenomen. Voor PAK(Borneff) wordt aanbevolen de eis 
niet hoger te stellen dan 5 pg/l. 
Het kan voorkomen dat men de ruimte waar de anti- 
roestbehandeling plaatsvindt periodiek moet reinigen. 
Om te voorkomen dat ook hierbij nog afvalwater ont- 
staat, kunnen de wanden en dergelijke worden voor- 
zien van een beschermende laag die periodiek droog 
kan worden verwijderd. Aangezien dit nog niet in de 
praktijk zijn waarde heeft bewezen, zal in sommige 
gevallen nog met water gereinigd moeten worden. Dit 
afvalwater zal aan een WCA-verwerker afgegeven dienen 
te worden. 

De auto's worden, alvorens de anti-roestbehandeling 
plaatsvindt, vaak gereinigd. Het afvalwater hiervan 
afkomstig kan na behandeling in een slibvangput en 
een olieafscheider plaatsvinden. Hieraan kan een eis 
van 200 mg minerale olie per kg afvalwater worden 
verbonden. 

6.1.2.5 Reinigen 

Voor de normering van het reinigen wordt een onder- 
verdeling gemaakt naar de apparatuur waarmee gewerkt 
wordt. 

Het reinigingsvloeistof uit de rotocleaners kan 
afgevoerd worden naar bedrijven voor de verwerking 
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van afvalstoffen of in een emulsiesplitser behandeld 
worden. Hieraan kan een eis voor onopgeloste bestand- 
delen van 30 mg/l afvalwater en een eis voor minerale 
olie van 20 mg/kg afvalwater worden gesteld. 

Het afvalwater afkomstig van de hogedrukreiniger is 
bij het reinigen van bijvoorbeeld motoren en motoron- 
derdelen sterk met minerale olieprodukten verontrei- 
nigd. 
Als de keuze van het reinigingsmiddel en de werkwijze 
bij het reinigen worden aangepast, kan het afvalwater 
behandeld worden in een slibvangput en een olie-af- 
scheider. Bij de keuze van het reinigingsmiddel zijn 
de-emulgerende eigenschappen belangrijk. Aanbevolen 
wordt reinigingsmiddelen, die koolwaterstoffen bevat- 
ten niet toe te passen. Het opbrengen van het reini- 
gingsmiddel dient niet met de hogedrukreiniger plaats 
te vinden, maar met een spuit werkend met lage druk 
of met de hand. Het is belangrijk het reinigingsmid- 
del enige tijd (meestal enkele minuten) te laten 
inwerken op de verontreinigingen. Het schoonspoelen 
van het gereinigde voorwerp dient met de hogedrukrei- 
niger plaats te vinden. Aan het behandelde afvalwater 
dient een eis voor minerale olie van 200 mg/kg afval- 
water te worden gesteld. 
Indien men niet afhankelijk wil zijn van een aantal 
randvoorwaarden bij het reinigen, dient behandeling 
in een emulsiesplitser,flocculatie-flotatie-eenheid 
of een ultra-filtratie-eenheid plaatsvinden. Omdat 
bij de emulsie-splitser en de flocculatie-flotatie- 
eenheid de verontreinigingen aan vlokken worden 
gebonden, dient voor de handhaving van de vergunning 
een eis voor onopgeloste bestanddelen van 30 mg/l en 
een olie-eis van 20 mg/kg afvalwater te worden ge- 
steld. 

Het afvalwater afkomstig van het reinigen van caros- 
serieën en chassis kan in een slibvangput en een 
olie-afscheider worden behandeld. Bij het reinigen 
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van bepaalde voertuigen (bijvoorbeeld landbouwwerk- 
tuigen en grondverzetmachines) moet met een in ver- 
houding groot aanbod aan bezinkbare bestanddelen 
gerekend worden. Aan het behandelde afvalwater dient 
een eis voor minerale olie van 200 mg/kg afvalwater 
te worden gesteld. 

Voor het afvalwater uitsluitend afkomstig van een 
automatische wasinstallatie kan gezien de relatief 
grote hoeveelheden water, die daarbij gebruikt wor- 
den, een eis voor minerale olie van 200 mg/kg afval- 
water worden gesteld. Het is hier van belang een 
slibvangput van voldoende grootte te installeren. 

6.1.2.6 Onderhoud en herstel 

Voor bijna alle vrijkomende vloeistoffen (zoals 
afgewerkte olie uit motoren, versnellingsbakken en 
het remsysteem) geldt dat de lozing ervan niet wordt 
toegestaan. 
Uitzonderingen worden gemaakt voor koelvloeistof,in- 
dien hergebruik niet mogelijk is en voor de vloeistof 
afkomstig van het reinigen van remmen in het geval de 
lozing op de riolering plaatsvindt. 

6.1.2.7 Tanken van brandstof 

Het afvalwater ontstaan door verontreiniging van 
hemelwater met brandstofresten kan in een slibvangput 
en een olie/benzine-afscheider worden behandeld. Aan 
het behandelde afvalwater dient een eis voor minerale 
olie van 200 mg/kg afvalwater te worden gesteld 
Het afvalwater zal ook verontreinigd zijn met mono- 
aromatische koolwaterstoffen. Het verdient aanbeve- 
ling deze stoffen bij relatief grote lozingen te 
limiteren. Bij overschrijding van de opgenomen waarde 
wordt een signaal verkregen om nader onderzoek in te 
stellen. 
Voor de mono-aromatische koolwaterstoffen(MAK) kan 
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tabel 3.3 behulpzaam zijn. Voor MAK (ten gevolge van 
brandstofresten) kan worden gedacht aan eisen, die de 
mediaanwaarde(15.000 pg/l) niet overschrijden. 

6.1.2.8 Lozing op oppervlaktewater 

Het gehalte aan minerale olie in oppervlaktewater 
wisselt in het algemeen van 0,l-1 mg/l oppervlaktewa- 
ter. In de getallen voor de basiskwaliteit is het 
gehalte aan minerale olie niet opgenomen. Voor een 
tweetal van belang zijnde groepen stoffen zijn getal- 
len voor de basiskwaliteit opgenomen. Voor mono- 
aromatische koolwaterstoffen geldt een waarde voor de 
mediaan van de som van kleiner of gelijk aan 2 mi- 
crog/l en voor de individuele stoffen een waarde 
voor de mediaan van kleiner of gelijk aan 1 microg/l. 
Voor poly-aromatische koolwaterstoffen geldt een 
waarde voor de mediaan van de som van kleiner of 
gelijk aan 100 nanog/l. 
Aanbevolen wordt bestaande lozingen op oppervlaktewa- 
ter aan te sluiten op de riolering en nieuwe lozingen 
op oppervlaktewater niet toe te staan. Door de be- 
drijfsvoering aan te passen kan de lozing sterk 
worden verminderd of zelfs tot nul worden geredu- 
ceerd. Voorbeelden hiervan zijn het deconserveren van 
auto's elders te (laten) doen en het reinigen van 
onderdelen met koudreiniger te doen. 
Bij lozing op oppervlaktewater dient ook aandacht te 
worden besteed aan opgeloste verontreinigingen. Met 
name moet gedacht worden aan: 

- zuurstofbindende stoffen, die als gevolg van het 
gebruik van reinigingsmiddelen en het lozen van 
koelvloeistof geloosd kunnen worden. 
- mono-aromatische koolwaterstoffen, die met name 
in brandstofresten aanwezig zijn. 

Aanbevolen wordt bij het reinigen het gebruik van 
reinigingsmiddel te vermijden. Het afvalwater kan in 
deze gevallen door toepassing van een actief-kool- 
filter veelal voldoende worden gereinigd. 
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Het lozen van koelvloeistof op oppervlaktewater dient 
niet toegestaan te worden. 
Als lozingseisen voor het bedrijfsafvalwater wordt 
een eis voor minerale olie van 20 mg/kg afvalwater 
aanbevolen. Het verdient ook aan het chemisch zuur- 
stofverbruik (CZV) een eis te stellen. Gedacht kan 
worden aan 100 tot 200 mg O2 per liter. 
Voor met name kleinere en kwetsbare oppervlaktewate- 
ren kunnen strengere eisen worden gesteld. Dit geldt 
ook voor oppervlaktewateren die aan bepaalde kwali- 
teitsdoelen en funktie-eisen moeten voldoen. 

6.1.3 internationale lozingseisen 

In de Zwitserse wetgeving (iit.12) zijn een aantal 
algemene beleidsuitgangspunten vastgelegd voor de 
beinvloeding van het oppervlaktewater door afvalwa- 
terlozingen. Het betreffen kwalitietsdoelstellingen 
waaraan het oppervlaktewater moet kunnen voldoen. 
Voor al het te lozen afvalwater, zowel op de riole- 
ring als direkt op oppervlaktewater, zijn algemene 
voorwaarden wettelijk vastgelegd. De overheid (op het 
niveau kanton) kan nadere eisen stellen aan het te 
lozen afvalwater om te kunnen voldoen aan de kwali- 
teitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlakte- 
water. 

In Zwitserland zijn onder andere regels gesteld aan 
de samenstelling van reinigingsmiddelen. Deze regels 
zijn gesteld in de Verordnung Über umweltgefahrdende 
Stoffe1I gebaseerd op de Wmweltgesetzes vom 7.Oktober 
1983. De reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld autosham- 
poo, motorenreiniger en reinigingsmiddelen voor 
autowasinstallaties ) mogen de volgende stoffen niet 
bevatten: 
l.vloeibare organische halogeenverbindingen als 
methyleenchloride, trichlooretheen en perchloorethy- 
leen: 
2.Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) en daarvan 
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afgeleide zouten evenals daarvan afgeleide verbindin- 
gen in hoeveelheden groter dan 1 % in gewicht. 
Bij het in werking treden van deze verordening moes- 
ten bestaande middelen na één jaar hieraan voldoen. 

In België kent men de zogenaamde Itsectoriele voor- 
waarden" voor lozing op oppervlaktewater en op de 
riolering waaraan de verschillende categorieën be- 
drijven moeten voldoen (lit.13). In deze sectoriele 
voorwaarden zijn voor de auto- en aanverwante bedrij- 
ven geen Ilsectoriele voorwaarden" opgenomen. 
Wel kent men een aantal "algemene voorwaarden voor de 
lozing van ander dan normaal huishoudelijk afvalwater 
in de openbare riolen". Daarin staat ondermeer ver- 
meld: "Het geloosde afvalwater mag zonder uitdruk- 
kelijke vergunning geen stoffen bevatten, die: 
a) een gevaar betekenen voor het onderhoudspersoneel 
der riolen en zuiveringsinstallaties; 
b) een beschadiging of verstopping van de leidingen 
kunnen veroorzaken; 
c) een beletsel vormen voor de goede werking van de 
pomp- en zuiveringsinstallaties; 
d) een zware verontreiniging van het ontvangende 
oppervlaktewater waarin het water van de openbare 
riolering wordt geloosd, kunnen veroorzaken.Il 

In Duitsland zijn de auto- en aanverwante bedrijven 
niet aangewezen als categorie waarvoor zogenaamde 
llMindestanforderungengl voor rechtstreekse lozing op 
oppervlaktewater zullen worden opgesteld. 
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Tabel 6.2: Owrzicht lozingseisen in Zwitserland, België en Duitsland 

PARAMETER 

Tenperatuur 
PH 
Zuevende stof 
Bezinkbare bestanddelen 
Verkleuring 
Hinderl i jke geur 
Flashpoint 
Biochemisch zwrstofverbrui k 
Chemisch zwrstofverbruik 
Tetra extraheerbare stoffen 
Petroleunether extraheerbare stoffer 
Detergenten 
Minerale o l i e  
Organische halogeenverbindingen 
Tox ic i te i t  
Kwik 
C a d m i u n  
Aluniniun 
Lood 
Chroom 3+ 
Chroom 6' 
Cobalt 
Koper 
Nikkel 
Zink 
Amnoniak + emnoniun 
Sulfaat 

RIOLERIN( 

OC 60* 
6 - 9,! 

m/ 1 a 
ml/l a** 

geen - 
OC 

me/ 1 
m/ 1 
m/ 1 
m/ 1 
me/ 1 a 
m/ 1 20,, 
m/l 0,l 

opn.1) 
m/l 0,Ol 
W/l 0,l 
Riel  1 
m/l 0,5 

2 
w / L  0.5 
m/l 0.5 
W/ 1 1 
ing/ 1 2 
nig/ 1 2 
m/ 1 
mg/l 300 

verbod 

PP. UATER 

IELGIE 

i Iû ìER IN( 

45 
6 - 9,5 

1000 

verbod 
50 

500 

0,Ol 
0,05 

PP.UATER 

30 
6,s - 9 

60 
0,5 

50 
15 of 30 

120 
5 

3 

0,Ol 
opn.3) 
0,Ol 
0,05 

iU 1 TSLAND 

i IOLER I NC 

35 
,,5 - 10 

10 
geen 2) 

250 

20**, 
5 

0,05 
OB5 

2 
3 

0,s 
5 
2 
3 
5 

200 
600 

ÍJ 

** 
*** Gemeten als C l  
opm.l):Geen remning op werking rioolwaterzuiveringsinstallatie o f  s l ibgist ing 
opm.2):Geen toxische effecten b i j  O t o t  5 voudige verdvining en een testduur van 24 wr op vissen 
opm.3):Maximaal 50 X s te r f t e  b i j  20 voudige verdmning met leidingwater en een testduir van 48 
wr 

Het kanton kan van geval t o t  geval voorwaarden vastleggen. 
I n  het r i oo l  na menging: max. 40 OC 
Moet i n  de zuiveringsinstal lat ie waarop de r io le r ing  uitkomt %ntkleurdos k m n  worden 

Invoering saneringsmaatregelen 

Gelet op de van belang zijnde faktoren zoals investe- 
ringskosten, leveringstermijnen en aanpassingen van 
de bedrijfsriolering worden bij het treffen van de 
volgende saneringsmaatregelen wordt een termijn van 1 
jaar voor de verwerkelijking ervan aanbevolen: 
Emulsie-splitser 
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Flocculatie/flotatie-eenheid 
Ultra-filtratie-eenheid 

6.3 

Omschakelen van het gebruik van gechloreerde koolwa- 
terstoffen op stralen met softgrit. 

Plaatsen van een slibvangput en een olie-afscheider 
in een bestaande situatie. 

Handhaving 

Bij de handhaving wordt onderscheid gemaakt tussen 
bedrijven die een olie-afscheider hebben en bedrijven 
waar ook nog een verdergaande zuivering wordt toege- 
past. 

A. Bedrijven met een olie-afscheider. 

Handhaving door het nemen van monsters zal doorgaans 
voor auto- en aanverwante bedrijven omslachtig en 
duur zijn. Ook is een beoordeling op grond van eenma- 
lige bemonstering veelal niet goed mogelijk. 
De controle zou zich vooral moeten richten op 

1. De werkzaamheden die binnen het bedrijf worden 
uitgevoerd. 

In het bedrijf in elk geval niet worden gedeconser- 
veerd van paraffine en mag anti-roestbehandeling niet 
leiden tot het ontstaan van afvalwater. 
Tevens dient aandacht te worden besteed aan de keuze 
van de gebruikte reinigingsmiddelen en de werkwijze 
bij het reinigen (zie 4.2.2). 

2. De dimensionerhg van de olie-afscheider. 

Bij de dimensionerhg zijn vooral de volgende aspec- 
ten van belang: 

a. indien op de olie-afscheider ook hemelwater 



128 

wordt geloosd moet worden nagegaan of daarmee 
rekening is gehouden bij ontwerp van de afscheider 
en of het oppervlak waarvan het regenwater op de 
afscheider wordt geloosd overeenkomt met dit ont- 
werp. 
b. daarnaast dient de capaciteit van de olie-af- 
scheider te worden vergeleken met het waterver- 
bruik door in het bedrijf geïnstalleerde relevante 
voorzieningen (b.v. hogedrukreiniger). In de DIN- 
en de verwachte NEN-normen zijn hiervoor bruikbare 
kengetallen opgenomen. Uit het ontwerp van de NEN- 
norm is een bijlage over de normering van de toe- 
passing van slibvangputten en olie-afscheiders als 
bijlage van dit rapport opgenomen. 

3. Het onderhoud van de olie-afscheider. 

De slibvangput en de olie-afscheider dienen regelma- 
tig gecontroleerd en van olie en slib ontdaan te 
worden. 
De slibvangput mag over het algemeen tot de helft 
met slib zijn gevuld. 
De dikte van de opdrijvende laag in de olie-afschei- 
der mag over het algemeen niet meer dan 15 cm bedra- 
gen. Deze dikte is te controleren door een stok of 
staaf met een daarvoor speciaal samengestelde pasta 
in te smeren. Ook is hier apparatuur voor op de 
markt. 
Het is van belang dat elk auto- en aanverwant bedrijf 
in een intern onderhoudsvoorschrift aangeeft wat de 
onderhoudsprocedure voor de slibvangput en de olie- 
afscheider is. 
Daarbij kan het onderhoud zowel deels in eigen beheer 
worden uitgevoerd (b.v. periodiek afscheppen van de 
olielaag in plaats van laten leegzuigen van de hele 
afscheider) of via een onderhoudscontract met een 
daarvoor gespecialiceerd bedrijf worden geregeld. Ook 
dan blijft echter controle op de goede werking door 
het garagebedrijf noodzakelijk; de opbouw van de 
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6.4 

olielaag kan immers bijvoorbeeld als gevolg van 
incidentele morsingen soms veel sneller verlopen, 
zodat het onderhoudsinterval te lang kan zijn. 
De slibvangput als de olieafscheider minimaal één 
keer per jaar moeten worden geleegd, gecontroleerd en 
schoongemaakt. Na het schoonmaken dient de olie- 
afscheider met schoon water te worden gevuld. 

B. Bedrijven met verdergaande zuiveringsvoorzienin- 
gen. 

Bij deze bedrijven zal het afvalwater in het algemeen 
eerst door een slibvangput en een olie-afscheider 
worden geleid. Voor dit deel van de behandeling van 
het afvalwater geldt het eerder behandelde punt 3. 
De apparatuur voor de verdergaande behandeling kan 
visueel op werking en staat van onderhoud worden 
gecontroleerd. In deze gevallen is het met een zekere 
regelmaat nemen van monsters gewenst. 

Afvalstoffenwetgeving 

Inleiding 

Er kunnen in dit kader twee wetten van belang zijn. 
De eerste is de Afvalstoffenwet, die van toepassing 
is op het verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen 
en autowrakken. Met het noemen van deze wet wordt 
hier volstaan. 
De tweede, de Wet chemische afvalstoffen beoogt een 
organisatorisch kader te verschaffen voor het doelma- 
tig en milieuhygiënisch verantwoord verwijderen van 
chemische afvalstoffen. 
De wet kent de volgende uitgangspunten: 
- het ontstaan van afvalstoffen die niet of nauwe- 

lijks doelmatig kunnen worden verwerkt, moet zoveel 
mogelijk worden beperkt: 

- een ieder die afvalstoffen produceert, is voor de 
verwijdering daarvan verantwoordelijk en moet de 



130 

kosten dragen (de vervuiler betaalt): 

verantwoord te geschieden. 
- de verwijdering dient doelmatig en milieuhygiënisch 

Onder verwijdering wordt in het rapport verstaan, het 
zich ontdoen van chemische afvalstoffen door deze 
over te dragen aan een ander, in de zin van de toe- 
lichting bij artikel 3 van de WCA of af te geven door 
deze over te dragen in de zin van art. 17 van Ga Wca. 
De WCA wordt niet van toepassing geacht op ZO WE:^ 
directe als indirecte lozingen op oppervlaktewater. 
Dit op grond van art. 61 WCA waarin staat dat de WCA 
niet van toepassing is op gedragingen waaromtrent 
voorschriften zijn gesteld bij of krachtens de WVO 

In tabel 6.3 wordt een overzicht gegeven van chemi- 
sche afvalstoffen die bij auto- en aanverwante be- 
drijven kunnen vrijkomen, in tabel 6.4 zijn globaal 
enkele niet-chemische afvalstoffen genoemd. Voor een 
juiste definitie en verwerking van deze afvalstoffen 
wordt verwezen naar het 'Besluit aanwijzing chemische 
afvalstoffen'. Een ontwerp van dit besluit is op 2 
mei 1989 gepubliceerd in Staatscourant 85. 

Tabel 6.3: Chemische afvalstoffen 

Afgewerkte olie 
Accuzuur 
Anti-roestmiddel 
Asbeststof 
Inhoud olie-afscheider (incl. slibvangput) 
Koelvloeistof 
Oplosmiddelen (o.a. tri, per, petroleum, thinner) 
Ontlakkingsmiddelen (o.a. methyleenchloride) 
Reinigingsmiddelen (o.a. petroleum) 
Reinigingcvloeistof roto-cleaner 
Remvloeistof 
Smeermiddelen/vetten 
Verfresten 
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Tabel 6.4: Niet-chemische afvalstoffen 

ACCU'S (met of zonder accuzuur) 
Asbest bevattende onderdelen (o.a. remvoeringen en 
koppelingsplaten) 
Brandstoffilters 
Oliefilters 
Poetsdoeken 

Afvalstoffen worden niet als chemische afvalstoffen 
aangemerkt indien zij bestaan uit voorwerpen die via 
de eindgebruiker in het afvalstadium zijn geraakt. 
Derhalve zijn op de afvoer van accu's, oliefilters en 
katalysatoren de bepalingen van de WCA niet van 
toepassing. Dit geldt eveneens voor chemische afval- 
stoffen en afgewerkte olie die als zodanig in parti- 
culiere huishoudens en daarmee gelijkgestelde catego- 
rieën ontstaan. Op de verwijdering van afgewerkte 
olie die vrijkomt wanneer particulieren zelf de olie 
van hun motorvoertuig verversen, is dus de WCA niet 
van toepassing. 

De chemische afvalstoffen die in een autobedrijf 
vrijkomen kunnen op grond van het verwijderingspa- 
troon globaal in drie groepen worden ingedeeld: 
l.afgewerkte olie; 
2.olie/water/slibmengsels afkomstig uit olie-afschei- 
ders ; 
3.andere chemische afvalstoffen dan onder 1 en 2 
genoemd. 

In de volgende paragrafen wordt afzonderlijk op deze 
drie categorieën ingegaan. 

6.4.1 Afgewerkte olie 

Voor de in garagebedrijven veelvuldig voorkomende 
afvalstof "afgewerkte olief1 kent de Wet chemische 
afvalstoffen een aparte regeling (artikelen 17 t/m 
30). In het hiernavolgende gedeelte zal een korte 
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beschrijving worden gegeven van die regeling. 

Definitie afqewerkte olie 
Onder afgewerkte olie wordt verstaan: 
1. Minerale smeer- en systeemolie die, hetzij door 

vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze 
onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij 
oorspronkelijk was bestemd, wordt niet als afgewerkte 
olie in de zin van art. 1 van de Wet chemische afval- 
stoffen aangemerkt indien: 
a. zich in die olie een gehalte aan polychloorbife- 
nylen van meer dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 
101, 118, 138, 153 of 180, gemeten volgens de in 
bijlage IV van het Stoffen- en processenbesluit WCA 
aangegeven methode, bevindt, 
of 
b. zich in die olie een gehalte aan organische 
halogeenverbindingen, berekend als chloor en gemeten 
volgens de in de bijlage V van het Stoffen- en pro- 
cessenbesluit WCA aangegeven methode, bevindt van 
meer dan 1000 mg/kg, 
of 
c. het vlampunt van die olie, bepaald volgens ASTM D 
93/IP34, lager is dan 55 graden ' C ,  

of 
d. die olie na het gebruik waarvoor zij oorspronke- 
lijk was bestemd, vermengd met andere stoffen dan 
uitsluitend - al dan niet met water of sediment 
verontreinigde - lichte of zware stookolie, gasolie 
of dieselolie. 
2. Minerale smeer- en systeemolie die in gevolge het 

vorige lid niet als afgewerkte olie wordt aangemerkt, 
wordt - voor zover deze olie niet reeds op grond van 
art.1 als chemische afvalstof wordt aangemerkt - 
aangemerkt als chemische afvalstof in de zin van de 
Wet chemische afvalstoffen. 
3. Indien door onderzoek zal worden vastgesteld of 
zich een van de in het eerste lid bedoelde gevallen 
voordoet, wordt de olie bemonsterd volgens ASTM D 
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4057-81. 

Indien de hierboven gedefinieerde "afgewerkte olie'' 
wordt vermengd met andere (chemische) afvalstoffen, 
zoals bijvoorbeeld remvloeistof of olie-vetresidu uit 
de olie-afscheiders, dan geldt niet meer de speciale 
regeling voor afgewerkte olie. De aldus ontstane 
afvalstof dient in de zin van de wet als 'chemische 
afvalstof' te worden aangemerkt. Het is dus van 
belang de afgewerkte olie apart in te zamelen. 

Samenvattina reselina afaewerkte olie 
De regeling die verder is uitgewerkt door middel van 
diverse uitvoeringsbesluiten komt in het kort erop 
neer: 
- dat voor het inzamelen, bewaren, bewerken en ver- 
werken en vernietigen van afgewerkte olie, afkom- 
stig van anderen, een vergunning nodig is; 

- dat de vergunninghouders de plicht hebben om de 
ontvangsten en de afgiften van afgewerkte olie te 
melden aan het ministerie van VROM, en dat de 
bedrijven waar de afgewerkte olie ontstaat (waar- 
onder dus de garagebedrijven) zijn vrijgesteld van 
het doen van een afgiftemelding. 

- dat bedrijven hun afgewerkte olie alleen mogen 
afgeven aan de vergunninghouders; 

- dat voor het verwerken (verbranden) van afgewerkte 
olie, afkomstig uit het eigen bedrijf, een derge- 
lijke vergunning niet nodig is. Hierop ziet de 
Hinderwet toe. 

In het kader van de Hinderwet is een ontwerp-AMvB 
Hinderwet (Besluit herstelinrichtingen voor motor- 
voertuigen) van toepassing. Dit besluit treedt waar- 
schijnlijk in 1990 in werking. Dit heeft tot gevolg, 
dat in herstelinrichtingen voor motorvoertuigen, die 
onder de werkingsfeer van de ontwerp-AMvB Hinderwet 
vallen, geen afgewerkte olie verbrand mag worden. 
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Het inzamelsysteem is per 1 juli 1989 zodanig opgezet 
dat een ieder die afgewerkte olie wil afgeven, hier- 
voor een inzamelaar kan inschakelen. Deze heeft de 
plicht in een bepaald gebied deze olie af te nemen. 
Nederland is daartoe ingedeeld in 6 olie-inzamelge- 
bieden. De inzamelplicht houdt in dat aangeboden 
afgewerkte olie ten minste eenmaal per jaar moet 
worden opgehaald. Indien 400 liter of meer wordt 
aangeboden, dan dient dit binnen 30 dagen te worden 
opgehaald. 

Voor particulieren bestaat de mogelijkheid om hun 
afgewerkte olie af te geven bij de meeste autobedrij- 
ven en gemeentelijke of regionale inzameldepots. Van 
deze eerste mogelijkheid wordt maar beperkt gebruik 
gemaakt. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar 
over de hoeveelheid olie die, over het hele land 
bezien, door particulieren aan autobedrijven of inza- 
meldepots afgegeven wordt. Derhalve zal voor wat be- 
treft de hoeveelheid rechtstreeks op het riool of 
oppervlaktewater geloosde olie met een schatting 
volstaan moeten worden. 
Ter informatie kan nog worden genoemd dat uit een 
telefonische enquête, die namens VROM in het 3e kwar- 
taal van 1986 werd uitgevoerd, blijkt dat circa 50% 
van de particulieren, die olieverversen, hun afge- 
werkte olie loost of niet meer weet waar die gebleven 
is. 

Kosten van inzameling 

Hier kan worden volstaan met de opmerking dat de 
prijs die moet worden betaald voor de afgifte van de 
afgewerkte olie aan een inzamelaar maandelijks in de 
Staatscourant gepubliceerd wordt. Ter indicatie, de 
prijzen liggen op dit moment, voorjaar 1989, in de 
orde van 5 tot 15 cent per liter. 

6.4.2 Olie-water-slibmengsels afkomstig uit olie-afschei- 
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ders 

Op de verwijdering van olie-water-slibmengsels uit 
olie-afscheiders zijn de artikelen van het Besluit 
inzameling chemische afvalstoffen van toepassing. 

Dit houdt in dat in geheel Nederland per aangewezen 
regio tenminste één inzamelaar verplicht is op afroep 
van de afvalproducent binnen een zekere termijn de 
hem aangeboden hoeveelheid olie/slib watermengsel op 
te halen. 

Kosten van inzameling 

Door de coördinatiecommissie Wet chemische afval- 
stoffen Drenthe is in 1984 een raming gemaakt van de 
kosten voor het centraal behandelen van olie-water- 
slibmengsels uit olie-afscheiders. 

Het totale bedrag voor een schoonmaakbeurt wordt ge- 
schat op ongeveer f 200,-- tot f 300,--. Deze schat- 
tingen zijn wat lager dan de in de praktijk gehan- 
teerde tarieven van ca. f 450,-- per keer (lit.13) . 

6.4.3 Andere chemische afvalstoffen 

Indien chemische afvalstoffen (andere dan afgewerkte 
olie en olie-water-slibmengsels uit de olie-afschei- 
ders) bij een garagebedrijf vrij komen in hoeveelheden 
kleiner dan 200 kg per maand per afvalstof, dan zijn 
op de verwijdering daarvan de artikelen van het 
Besluit inzameling chemische afvalstoffen van toepas- 
sing. 

Net zoals voor olie-water-slibmengsels is in geheel 
Nederland per aangewezen regio tenminste een inzame- 
laar verplicht om fl dit I'klein chemisch afvalm1 op 
afroep op te halen. In dit kader is het 'Besluit 
inzameling chemische afvalstoffen van 14 december 
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1987 van belang.Daarbij is per bedrijf 200 kg per 
maand aan afvalstof de maximum hoeveelheid die de 
inzamelaar nog verplicht is op te halen. Het is dus 
niet mogelijk om bijvoorbeeld één keer per jaar een 
beroep te doen op de inzamelplicht voor een partij 
van 2.400 kg van een bepaalde afvalstof, of tweemaal 
per maand voor partijen van 200 kg per afvalstof. 
Anderzijds is het wel mogelijk om een partij van ten 
hoogste 200 kg per afvalstof bijvoorbeeld alleen één 
keer per jaar te laten ophalen. Het spreekt vanzelf 
dat - indien de 200 kg grens wordt overschreden -de 
producent met dezelfde inzamelaar overeen kan komen 
de afvalstof toch te verwijderen. 
Boven de maximumgrens wordt de inzameling niet gere- 
geld door het Besluit inzameling chemische afvalstof- 
fen en wordt de aansluiting van producenten op ver- 
wijderingskanalen overgelaten aan het vrije economi- 
sche verkeer binnen de randvoorwaarden van de Wet 
chemische afvalstoffen en de overige milieuwetgeving. 

Kosten van inzameling 

Voor de inzameling van klein chemisch afval worden de 
kosten geschat op 1 tot 2 gulden per kg. 
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6.5 BELANGRIJKE PUNTEN UIT HOOFDSTUK 6 

Voor het deconserveren van auto's, voorzien van een 
laag paraffine en de motorenrevisiebedrijven worden 
verdergaande maatregelen dan de plaatsing van een 
slibvangput en een olie-afscheider voorgesteld. 

Aan het afvalwater afkomstig van deze vorm van decon- 
serveren en het reinigen met behulp van roto-cleaners 
wordt bij lozing op de riolering aan minerale olie 
een eis gesteld van 20 mg/kg afvalwater. 

Bij de motorenrevisiebedrijven is speciale aandacht 
voor gechloreerde koolwaterstoffen nodig. 

Aanbevolen wordt het geven van een antiroestbehande- 
ling bij voorkeur op 'droge' wijze uit te voeren of 
het afvalwater vergaand te behandelen. Aan de lozing 
van het afvalwater dient een eis voor minerale olie 
van 20 mg/kg te worden gesteld. 

Voor de niet genoemde aktiviteiten kan bij lozing op 
de riolering volstaan worden met een slibvangput en 
een olie-afscheider. Aan de lozing van dit afvalwater 
op de riolering dient voor minerale olie een eis van 
200 mg/kg te worden gesteld. 

Lozingen op oppervlaktewater dienen zoveel mogelijk 
door het aansluiten op het gemeenteriool te worden 
voorkomen. 

Bij lozing op grotere oppervlaktewateren, waarvoor 
geen bijzondere waterkwaliteitsdoelen of functie- 
eisen gelden, dient het afvalwater te voldoen aan: 

Het verdient aanbeveling aan het chemisch zuurstof- 
verbruik(CZV) een eis te stellen. Als uitgangspunt 
kan het globale CZV-gehalte in het effluent van een 
biologische zuiveringsinrichting worden genomen. 

- minerale olie 20 mg/kg; 
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Gedacht kan worden aan een gehalte tot 200 mg 02/1. 

Voor met name kleinere en kwetsbare oppervlaktewate- 
ren kunnen strengere eisen worden gesteld. Dit geldt 
ook voor oppervlaktewateren die aan bepaalde kwali- 
teitsdoelen en funktie-eisen moeten voldoen. 

Het verdient aanbeveling alle auto- en aanverwante 
bedrijven als lWVO-inrichting1 aan te wijzen. Hierbij 
is de mogelijkheid tot het stellen van algemene 
regels van groot belang. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 

1 

2 

3 

CONCLUSIES 

De bedrijfstak omvat totaal 11.000 bedrijven. 
De waterverontreinigende aktiviteiten worden onder- 
scheiden in een achttal groepen. Achter elke aktivi- 
teit is aangegeven hoeveel bedrijven deze aktiviteit 
uitvoeren. 
Deconserveren paraffinelaag 900 

Deconserveren (co)polymeerlaag 450 
Motorrevisie 70 

Anti-roestbehandeling 1.600 

Reinigen motor (e.d.) 7.000 

Reinigen carosserie 10.500 
Onderhoud en herstel 10.500 
Tanken 7.200 

De totale emissie uit de bedrijfstak bedraagt naar 
schatting: 
Zuurstofbindende stoffen 300.000 i.e. 
Minerale olie 4.000 ton/jaar 
Metalen 1.250 kg /jaar 
Mono-aromatische koolwaterstoffen 40 ton/jaar 
Poly-aromatische koolwaterstof fen 100 kg /jaar 

De belangrijkste emissies worden veroorzaakt door de 
volgende aktiviteiten: 
- Deconserveren van auto's voorzien van een laag 
paraffine: 
Minerale olie 1.300 ton/jaar 

- Motorrevisie: 
Metalen 1.000 kg /jaar 
Het volgende getal heeft betrekking op een schat- 
ting van een emissie naar het totale milieu. 
Gechloreerde koolwaterstoffen 9.000 kg /jaar 

4 
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Bestrijding van de waterverontreiniging is mogelijk 
door: 
1. Vergaande behandeling van het afvalwater, dat 

vrijkomt bij het deconserveren van auto's, die 
voorzien zijn van een laag paraffine, met een 
emulsiesplitser, een flocculatie-flotatie-een- 
heid of een ultra-filtratie-eenheid. 
Het gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen te 
voorkómen door op een andere wijze te reinigen 
in het bedrijf of te beperken door de baden af 
te geven overeenkomstig de WCA en het spoelwater 
te recirculeren en periodiek af te geven over- 
eenkomstig de WCA. 
Het aanbrengen van anti-roestlagen geheel droog 
uit te voeren. 

2. 

3 .  

4. Het afvalwater uit roto-cleaners als chemisch 
afval overeenkomstig de WCA af te geven of te 
behandelen met een emulsie-splitser, een floccu- 
latie-flotatie-eenheid of een ultra-filtratie- 
eenheid. 

5. Bij het reinigen voor een wijze van werken te 
kiezen, waarbij de goede werking van de olie- 
afscheider mogelijk wordt gemaakt. 
Dit is mogelijk door de volgende werkwijze. Het 
reinigingsmiddel dient niet met de hogedrukrei- 
niger te worden opgebracht. Het reinigingsmiddel 
dient bij voorkeur over de-emulgerend eigen- 
schappen te beschikken en geen koolwaterstoffen 
te bevatten. Het aangebrachte reinigingsmiddel 
dient gedurende enige tijd op het vuil in te 
kunnen werken. Bij het afspoelen van het gerei- 
nigde voorwerp kan gebruik gemaakt worden van 
een hogedrukreiniger. 



141 

6. De kosten van mogelijke saneringstechnieken 
variëren van enkele tot 90 gulden per kilogram 
verwij derde olie. 
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7.2 

1 

4 

5 

6 

AANBEVELINGEN VOOR DE VERGUNNINGVERLENING 

De beleidcvisie en de aspecten die bepalend zijn voor 
de inhoud van de aanbevelingen zijn vermeld in para- 
graaf 6.1.2. 

Indien het enigszins mogelijk is dienen auto- en 
aanverwante bedrijven hun afvalwater op de riolering 
te lozen. 

Alle bedrijven die bedrijfsafvalwater lozen van een 
SLIBVANGPUT en een OLIE-AFSCHEIDER voorzien. 

Bi] het deconserveren van auto's, die voorzien zijn 
van een laag paraffine, dient het afvalwater in een 
emulsie-splitser, flokkulatie-eenheid of ultra-fil- 
tratie te worden behandeld. Aan het behandelde afval- 
water dient een olie-eis van 20 mg/kg afvalwater te 
worden gesteld. 

Motorenrevisiebedrijven mogen baden met gechloreerde 
koolwaterstoffen niet lozen. Met gechloreerde koolwa- 
terstoffen verontreinigd spoelwater dient gerecircu- 
leerd te worden en tenslotte als 'chemisch afval' 
overeenkomstig de WCA afgevoerd te worden naar een 
verwerkingsbedrij f. 

Het afvalwater uit roto-cleaners als chemisch afval 
overeenkomstig de WCA af te geven of te behandelen 
met een emulsie-splitser, een flocculatie-flotatie- 
eenheid of een ultra-filtratie-eenheid. Aan het 
behandelde afvalwater dient een olie-eis van 20 mg/kg 
afvalwater te worden gesteld. 

Bij het reinigen de werkwijze en de keuze van het 
reinigingsmiddel te richten op het voorkómen van 
olie-water-emulsies. In dit geval kan met de behande- 
ling van het afvalwater in een slibvangput en een 
olie-afscheider worden volstaan. Aan het in de olie- 



143 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

afscheider behandelde afvalwater dient een olie-eis 
van 200 mg/kg afvalwater te worden gesteld. 

Indien bij het reinigen de werkwijze en de keuze van 
het reinigingsmiddel niet gericht is op het voorkómen 
van olie-water-emulsies dient verdergaande behande- 
ling van het afvalwater plaats te vinden. Aan het 
behandelde afvalwater dient een olie-eis van 20 mg/kg 
afvalwater te worden gesteld. 

De hierboven beschreven aanbevelingen ter verminde- 
ring van verontreiniging van het afvalwater kunnen 
als toets worden gebruikt bij het nagaan of de "ge- 
bruikelijke saneringsmaatregel8t zoals bedoeld in 
coëfficiënt nr. 3B in bijlage I1 bij het Uitvoerings- 
besluit verontreiniging rijkswateren is getroffen. 

Bij lozing op grotere oppervlaktewateren, waarvoor 
geen bijzondere waterkwaliteitsdoelen of functie- 
eisen gelden, dient het bedrijfsafvalwater te voldoen 
aan een eis voor minerale olie van 20 mg/kg afvalwa- 
ter aanbevolen. 
Het verdient ook aanbeveling aan het chemisch zuur- 
stofverbruik (CZV) een eis te stellen. Gedacht kan 
worden aan een gehalte tot 200 mg O2 per liter. 

Bij lozing op kleinere oppervlaktewateren en opper- 
vlaktewateren waarvoor bijzondere waterkwaliteitsdoe- 
len of functie-eisen gelden worden strengere normen 
aanbevolen. 

De emissie aan cadmium via koelvloeistof zal beperkt 
worden door produktmaatregelen. In het kader van de 
Wet milieugevaarlijke stoffen is de voorbereiding van 
een Cadmium-besluit in een vergevorderd stadium. 

De werkgroep beveelt aan het lozen van koelvloeistof, 
indien hergebruik niet mogelijk is en indien de 
lozing op het gemeenteriool plaatsvindt, toe te 
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staan. 

13 

14 

15 

16 

De werkgroep beveelt aan het lozen van vloeistof, 
vrijgekomen bij het reinigen van remmen, indien 
tenminste behandeling in een slibvangput heeft plaat- 
sgevonden en indien de lozing op het gemeenteriool 
plaatsvindt, toe te staan. 

De lozing van andere vloeistoffen zoals afgewerkte 
olie, remvloeistof, accuzuur dient niet te worden 
toegestaan. Deze vloeistoffen dienen als 'chemisch 
afval' overeenkomstig de WCA afgegeven te worden. 
afgifte kan plaatsvinden aan een vergunninghouder in 
het kader van het 'Besluit inzameling chemische 
afvalstoffen(l4 december 1987). 

De handhaving dient daadwerkelijk ter hand te worden 
genomen, waardoor bedrijven verder gestimuleerd 
worden watermilieuvriendelijk te werken en de appara- 
tuur voor de afvalwaterbehandeling goed te onderhou- 
den. 

Het is van belang dat elk auto- en aanverwant bedrijf 
in een intern onderhoudsvoorschrift aangeeft wat de 
onderhoudsprocedure voor de slibva-ngput en de olie- 
afscheider is. 
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Om de sanering van de bedrijfstak te effektueren is 
aanwijzing van alle auto- en aanverwante bedrijven 
als "WVO-inrichting" gewenst. De mogelijkheid tot het 
stellen van algemene regels dient hierbij voorhanden 
te zijn. 

Ten aanzien van de vorm van de regelgeving bij auto- 
en aanverwante bedrijven kan bij de volgende groepen 
van bedrijven aan zowel vergunningen als algemene 
regels worden gedacht: 

Deconserveren paraffine en/of 
Motorenrevisie. 

Bij de volgende groepen van bedrijven kan de regelge- 
ving in de toekomst via algemene regels verlopen: 

Anti-roestbehandeling en/of 
Onderhoudswerkzaamheden en/of 
Reinigen met water. 
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7.3 

1 

2 

3 

AANBEVELINGEN VOOR NADER ONDERZOEK 

Verdergaande aandacht voor de afvalwaterproblematiek 
van de auto-en aanverwante bedrijven dient met name 
gericht te zijn op toegepaste conserveer- en decon- 
serveermiddelen. 
Onderzoek naar ecotoxische eigenschappen van stoffen 
in deze middelen en het onderzoek naar het toepassen 
van minder milieubelastende stoffen is gewenst. 

Het uitvoeren van aktiviteiten door particulieren op 
straat dient kritisch bezien te worden. Nadere aan- 
dacht verdient met name het op onverantwoorde wijze 
verwijderen van afgewerkte olie en het wassen van de 
auto op de openbare weg aandacht. 

Het verdient aanbeveling e samenstelling van de in de 

bedrijfstak toegepaste reinigingsmiddelen nader te 
onderzoeken. Daarbij zou overwogen moeten worden de 
toepassing van (gechloreerde) koolwaterstoffen te 
verbieden en eisen te stellen aan de zuurgraad. 
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BIJLAGE 1 
BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ASPECTEN 

1 

2 

Bestuurlijke en juridische aspecten van het lozen van 
afvalwater door auto- en aanverwante bedrijven 

Inleiding 

In de toekomst zal bij het geven van voorschriften 
gekozen kunnen worden uit het verlenen van vergunnin- 
gen en het stellen van algemene regels. In deze 
bijlage wordt een eerste poging gedaan om dit voor de 
auto- en aanverwante bedrijven uit te werken. 
In de huidige situatie zullen bedrijven met regelge- 
ving in het kader van (meestal) een gemeentelijke 
lozingsverordening of de Wet verontreiniging opper- 
vlaktewateren te maken krijgen. 

Huidige situatie vergunningverlening 

In de huidige situatie loost circa 90 % van de auto- 
en aanverwante bedrijven op de riolering. Voor lozin- 
gen op de riolering is bij het in werking treden van 
de WVO in artikel 1 lid 2 aan de gemeenten de moge- 
lijkheid gegeven voorschriften te stellen aan lozers 
op de riolering. De voorschriften van de gemeente 
hebben onder andere betrekking op het afvoeren van 
rioolwater naar een zuiveringsinrichting. 
De gemeente is vrij in de keuze over de vorm waarin 
zij deze regels doorspeelt. In de praktijk gaan de 
meeste gemeenten te werk met: 
-Een uitgebreide publiekrechtelijke regeling via een 
lozingsverordening riolering. Deze verdient de voor- 
keur bij veel lozerc op de riolering. 
-Een summiere publiekrechtelijke regeling gecombi- 
neerd met een privaatrechtelijke aanpak. 

Voor deze gemeentelijke regels is door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschap- 
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pen in januari 1987 een model van een gemeentelijke 
lozingcverordening riolering (ex artikel 168 gemeen- 
tewet) opgesteld. 
Via deze model-lozingsverordening kunnen regels 
gesteld worden ter bescherming van de riolering en de 
kwaliteit van het oppervlaktewater en de goede wer- 
king van de zuiveringsinrichting. Voor de bescher- 
ming van de riolering wordt met algemene regels 
gewerkt. Deze kunnen eventueel worden aangevuld met 
nadere regels. Voor een aantal kategorieën van be- 
drijven werkt dit model met een vergunningplicht. 
Deze vergunningplicht geldt onder andere voor decon- 
serveerbedrijven en tectyleerbedrijven (anti-roest- 
stations). Deze vergunningplicht vervalt zodra deze 
soorten van bedrijven onder de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren zouden vallen. 

De bedrijven die rechtstreeks op oppervlaktewater 
lozen vallen onder de WVO. Voor bedrijven, die sinds 
1970 onafgebroken in oppervlaktewater loosden, wordt 
een vergunning geacht te zijn verleend. Er is dan 
sprake van een lthistorischll vergunning. Zodra de 
aanwijzing tot WO-inrichting van een dergelijk 
bedrijf plaatsvindt, vervalt deze historische vergun- 
ning. 
Het is nog niet mogelijk in het kader van de WVO om 
algemene regels te stellen. 

Aanwijzing tot WVO-inrichtingen 

Door het aanwijzen van een bedrijfstak tot zogenaamde 
WVO-inrichtingen wordt b i j  lozing op de riolering de 
regelgeving van de gemeente overgeheveld naar de 
waterkwaliteitsbeheerder. Het uitgangspunt voor 
aanwijzing is de aard van de vrijkomende afvalstof- 
fen. Gelet op onder andere de aard van de afvalstof- 
fen is aanwijzing van alle auto- en aanverwante 
bedrijven gewenst. Daarbij is het van belang voor- 
schriften via algemene regels te kunnen stellen. 
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Inmiddels is de tweede fase van de aanwijzing van een 
aantal categorieën bedrijven in voorbereiding. In 
deze fase zullen de motorrevisiebedrijven en de 
deconserveerbedrijven, welke meer dan 1000 auto's per 
jaar behandelen worden aangewezen. 

Algemene regels 

De diskussie hierover is in volle gang. Met name over 
kaders en bevoegdheden bestaat nog veel onduidelijk- 
heid. Over juridische en bestuurlijke zaken kan in 
dit rapport geen uitspraken worden gedaan. Wel zijn 
er gedachten binnen de werkgroep over de technische 
kanten van algemene regels. Om een bijdrage te leve- 
ren aan de eventuele totstandkoming van algemene 
regels wordt in dit rapport een (voornamelijk techni- 
sche) handreiking gedaan. 

Er wordt vanuit gegaan dat in de nabije toekomst het 
stellen van algemene regels aan lozingen van bedrij- 
ven in welk kader dan ook tot de mogelijkheden zal 
behoren. Voor zover het zich nu laat aanzien zullen 
de volgende aspekten daarbij een belangrijke rol 
spelen: 
- het betreft een groot aantal lozingen 
Hierbij kan gedacht worden aan minimaal enige honder- 
den bedrijven. 
- er is sprake van een of meerdere uniforme bedrijf- 
saktiviteiten 
- er is sprake van een uniforme wijze van saneren 
Hierbij kan gedacht worden aan het fysisch behandelen 
van het afvalwater. Voorbeelden hiervan zijn een 
slibvangput of een olie-afscheider. 
- er is sprake van een uniforme lozingsituatie 
Hierbij kan gedacht worden aan lozingen op de riole- 
ring en groot ontvangend oppervlaktewater, waaraan 
geen bijzondere kwaliteitsdoelen of funktie-eisen 
zijn gesteld 
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- het mileuhygiënisch belang van de individuele 
lozing is beperkt van omvang 
Omdat het zeer waarschijnlijk is dat voor bepaalde 
groepen auto- en aanverwante bedrijven aan algemene 
regels gedacht zal worden, wordt nu reeds een poging 
gedaan om aan te geven voor welke groepen bedrijven 
dit zou kunnen gelden. 

Definitie auto- en aanverwante bedrijven 

Alvorens nader op de regelgeving in te gaan, is het 
zinvol te trachten een beperkt aantal typen auto- en 

aanverwante bedrijven te definiëren. 
Hiermee zullen de meest voorkomende situaties als een 
type bedrijf beschreven zijn. In de overige situaties 
zal naar de afzonderlijke aktiviteiten gekeken moeten 
worden om de lozingssituatie van het bedrijf te 
kunnen beschrijven. 
Bij het definiëren van typen auto- en aanverwante 
bedrijven speelt de relatie tussen soort aktiviteit 
en mate van waterverontreiniging een belangrijke rol. 
De volgende activiteiten springen dan in het oog: 
-het deconserveren van personenauto's met een be- 
schermlaag van paraffine; 
-het ontkolen en reinigen van motoronderdelen uit 
motorvoertuigen met gechloreerde koolwaterstoffen; 
-de anti-roestbehandeling; 
-het reinigen van carosserieën, chassis en motoren 
van (motor) voertuigen; 
Op grond hiervan worden de volgende vier verschillen- 
de typen auto-en aanverwante bedrijven onderscheiden: 
1. Het bedrijf, dat auto's voorzien van een beschenu- 
laag van paraffine deconserveert; 
Toelichting: Deze aktiviteit heeft een sterke afval- 
waterverontreiniging tot gevolg. Voor een belangrijk 
deel (2/3) vindt deze aktiviteit plaats bij gespecia- 
liseerde bedrijven. 
2. De motorrevisiebedrijven; 
Toelichting: Door het zo specifieke karakter van deze 
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aktiviteit Komt deze uitsluitend bij motorrevisiebe- 
drijven voor. 
3. Het bedrijf, dat (motor)voertuigen een anti-roest- 
behandeling geeft; 
Toelichting: Het specifieke karakter van deze aktivi- 
teit en de mogelijkheid deze aktiviteit droog uit te 
voeren, zijn de redenen dit type bedrijf afzonderlijk 
te noemen. 
4. De werkplaats voor (mot0r)voertuigen en motoren 
Toelichting: Bedoeld wordt een type bedrijf zonder 
specifieke aktiviteiten als onder 1,2 en 3 genoemd. 
Bij dit bedrijf ontstaat het bedrijfsafvalwater 
hoofdzakelijk door het reinigen van motoren, motoron- 
derdelen, carosserie en chassis alsmede met name 
door brandstofresten verontreinigd hemelwater. In het 
algemeen zal gezien de graad van verontreiniging van 
het afvalwater met behandeling in een slibvangput en 
olie-afscheider bij lozing op de riolering kunnen 
worden volstaan 
5. Het auto- en aanverwante bedrijf 
Toelichting: Het gaat hierbij om een bedrijf waar op 
kleine of zeer kleine schaal alle in dit rapport 
beschreven aktiviteiten worden uitgevoerd. Dit type 
bedrijf zal met name in kleinere gemeenten voorkomen. 

Lozing op de riolering 

Op korte termijn zal voor motorenrevisiebedrijven en 
deconserveerbedrijven (meer dan 1.000 personenauto's 
per jaar) in gevolge de AMVB 2e fase WVO-inrichtingen 
een vergunning van de waterkwaliteitsbeheerder nodig 
zijn. In de bijlage zijn modellen voor het aanvragen 
en verlenen van vergunningen opgenomen. Omdat in de 
toekomst mogelijk ook andere groepen auto- en aanver- 
wante bedrijven worden aangewezen, worden deze model- 
len gepresenteerd voor de auto- en aanverwante be- 
drijven. 

Voor de overige groepen auto- en aanverwante bedrij- 
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ven zal de gemeente regels moeten stellen. Hierbij 
kan de gemeente gebruik maken van een model-lozings- 
verordening. Volgens dit model kunnen regels gesteld 
worden ter bescherming van de riolering en de kwali- 
teit van het oppervlaktewater en de goede werking van 
de zuiveringsinrichting. 
Voor de bescherming van de riolering wordt voor alle 
bedrijven gewerkt met algemene regels en eventueel 
nadere voorschriften. 

Voor de WVO-aspecten in de model-lozingsverordening 
geldt na de invoering van de tweede fase tot het 
aanwijzen van 'WVO-inrichtingen' het vergunningsver- 
eiste voor de deconserveerbedrijven, die minder dan 
1000 auto's per jaar behandelen en de overige groepen 
auto- en aanverwante bedrijven met uitzondering van 
de motorenrevisiebedrijven. 

In het model van een gemeentelijke lozingsverordening 
zijn de volgende algemene regels opgenomen: 
1.Het gehalte aan minerale olie in het te lozen 
afvalwater mag niet meer bedragen dan 200 mg/l, 
bepaald volgens NEN 6673. 
2. Vloeistoffen op basis van minerale olie, zoals 
afgewerkte olie, alsmede smeer- en systeemoliën die 
vrijkomen bij het onderhouden, herstellen en/of 
reinigen van voertuigen of onderdelen daarvan en 
accuzuur mogen niet worden geloosd. 

In de toekomst zullen mogelijk alle auto- en aanver- 
wante bedrijven worden aangewezen als WVO-inrichtin- 
gen en zal het stellen van algemene regels via de 
WABM of WVO mogelijk zijn. In deze situatie zal geko- 
zen kunnen worden uit het verlenen van een vergun- 
ning en het stellen van algemene regels. Zonder nu 
een bindende aanbeveling te willen doen, wordt wel 
een mogelijke gedachtengang gegeven. 
In paragraaf 3 zijn een aantal aspekten van algemene 
regels genoemd en in paragraaf 4 zijn een viertal 
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groepen van auto- en aanverwante bedrijven gedefi- 
nieerd. Rekening houdend met deze aspekten worden de 
volgende conclusies getrokken: 

Aan de volgende groepen bedrijven kunnen algemene 
regels worden gesteld: 

- Het bedrijf, dat motorvoertuigen een anti-roest- 
behandeling geeft: 

Toelichting: Het betreft 1600 bedrijven, waarbij door 
eenvoudige maatregelen de lozing in ieder geval tot 
een minimum beperkt kan worden. 

- De werkplaats voor (motor)voertuigen en motoren 

Toelichting: Het betreft 10500 bedrijven, waarbij het 
afvalwater door behandeling in een slibvangput en een 
olie-afscheider geschikt is om via het gemeenteriool 
naar de zuiveringsinrichting te worden afgevoerd. 

Voor inhoud van algemene regels kan aan de volgende 
formulering worden gedacht, indien het betrekking 
heeft op: 
- Het bedrijf, dat motorvoertuigen een anti-roest- 
behandeling geeft:(1600 bedrijven) 
- De werkplaats voor (motor)voertuigen en motoren; 
( 1 O 5 O O bedrij ven) 

1. Binnen het bedrijf worden geen auto's, die voor- 
zien zijn van een laag paraffine gedeconserveerd of 
motorenrevisies uitgevoerd of afvalwater uit roto- 
cleaners geloosd. 
2. Het bedrijf wordt gekenmerkt door één of meerdere 
van de volgende aktiviteiten: 
-het geven van een anti-roestbehandeling 
-reinigen auto-onderdelen (bijv. motoren) 
-onderhoudswerkzaamheden 
-wassen van auto's 
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-tanken van brandstof 
-reinigen van werkruimten 
3. Tijdens het geven van een anti-roestbehandeling 
mag geen afvalwater worden verontreinigd. 
4. De lozing van afvalwater ontstaan bij de periodie- 
ke reiniging van de werkruimte voor het geven van een 
anti-roestbehandeling is niet toegestaan. 
6. Het periodiek reinigen van de overige werkruimten 
is toegestaan na het zoveel mogelijk 'droog' verwij- 
deren van verontreinigingen. 
7. De hoeveelheid bedrijfsafvalwater mag gemiddeld 
over een jaar niet meer dan 5 m3 per etmaal bedra- 
gen. 
8. Het bedrijfsafvalwater dient door een slibvangput 
en een olie-afscheider van voldoende capaciteit te 
worden geleid. 
9. De installaties dienen doelmatig en oordeelkundig 
te worden bedreven. 
De afgescheiden stoffen mogen niet worden geloosd. 
10. Het gehalte aan minerale olie in een willekeurig 
genomen steekmonster uit de afvoer van de olie-af- 
scheidingssystemen mag maximaal 200 mg/kg bedragen. 
De bepaling van dit gehalte dient volgens NEN 6673 te 
geschieden. 

Voor de volgende groepen bedrijven is de subwerkgroep 
niet tot een eensluidend aanbeveling gekomen. 
In geval van vergunningverlening is verzekerd dat aan 
de sanering bij deze bedrijven de noodzakelijke 
individuele begeleiding van de kant van de overheid 
wordt gegeven. De praktijk leert dat deze begeleiding 
in veel gevallen nog onvoldoende is. Het aantal 
bedrijven waar het om gaat is beperkt. 
Algemene regels kunnen geformuleerd worden, omdat 
duidelijkheid bestaat ten aanzien van de te stellen 
normen. 

- Het bedrijf, dat personenauto's voorzien van een 
beschermlaag van paraffine deconserveert; 
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Toelichting: Het betreft 900 bedrijven, waarbij het 
afvalwater onder andere door chemisch/fysische behan- 
deling geschikt kan worden gemaakt om via het gemeen- 
teriool naar de zuiveringsinrichting te worden afge- 
voerd. De afvalwatersituatie bij deze bedrijven zal 
als gevolg van saneringsmaatregelen ingrijpend worden 
gewijzigd. Dit betreft onder andere bedrijfsmatige, 
zuiveringstechnische en financiële aspekten. Niet bij 
alle 900 bedrijven wordt een ingrijpende wijziging 
van de afvalwatersituatie voorzien. Met name de 
kleinere bedrijven zullen bijvoorbeeld tot uitbeste- 
ding van het deconserveren overgaan. Naar schatting 
zal bij enkele tientallen tot wellicht een honderdtal 
bedrijven hiervan sprake zijn. 

- De motorenrevisiebedrijven; 

Toelichting: Het betreft 70 bedrijven, waarbij het 
afvalwater onder andere door chemisch/fysische behan- 
deling geschikt kan worden gemaakt om via het gemeen- 
teriool naar de zuiveringsinrichting te worden afge- 
voerd. De afvalwatersituatie bij deze bedrijven zal 
als gevolg van saneringsmaatregelen ingrijpend worden 
gewijzigd. Dit betreft onder andere bedrijfsmatige, 
zuiveringstechnische en financiële aspekten. Het 
verminderen van de lozing aan gechloreerde koolwater- 
stoffen vergt het nodige overleg met de waterkwali- 
teitsbeheerder. 

Lozing in oppervlaktewater 

Voor rechtstreekse lozingen van alle auto- en aanver- 
wante bedrijven op oppervlaktewateren is een vergun- 
ning van de waterkwaliteitsbeheerder nodig. In de 
bijlage zijn modellen voor het aanvragen en verlenen 
van vergunningen opgenomen. Deze modellen worden 
gepresenteerd onder de titel auto- en aanverwante 
bedrij ven. 
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In de toekomst zal het stellen van algemene regels 
via de WABM of WVO mogelijk zijn. In deze situatie 
zal door de waterkwaliteitsbeheerder bij de regelge- 
ving gekozen kunnen worden tussen het verlenen van 
een vergunning of het stellen van algemene regels. 
In paragraaf 3 zijn een aantal aspekten van algemene 
regels genoemd en in paragraaf 4 zijn een viertal 
groepen van auto- en aanverwante bedrijven gedefini- 
eerd. Rekening houdend met deze aspekten wordt het 
stellen van algemene regels voor de auto- en aanver- 
wante bedrijven bij lozing op oppervlaktewater niet 
mogelijk geacht. De redenen hiervoor zijn: 

geacht. Hierbij past het instrument van de vergunning 
beter dan een algemene regel. 

- Lozing op oppervlaktewater wordt minder gewenst 

- Bij het verlenen van een vergunning kan met de 
specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen en funktie- 
eisen rekening worden gehouden. Bij het stellen van 
algemene regels is dit onvoldoende mogelijk. 

Kennisgeving voor algemene regels. 

Het zal gewenst zijn dat een bedrijf via een kennis- 
geving verklaart voor de lozing van afvalwater onder 
de algemene regels te vallen. 
Om aan te geven aan welke aspekten aandacht gegeven 
dient te worden, is een voorbeeld van een dergelijke 
kennisgeving gemaakt. 
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Ja 

Een kennisgeving tot lozing bevat de volgende gegevens: 

Nee 

1. Naam en adres van het bedrijf: ............................ ......................................................... 
2. Het bedrijf is dealer van: .............................. 
3. Een plattegrond van het bedrijf met daarop aangegeven de 

ligging van de riolering, de slibvangput, de olie-afschei- 
der en de controle-put. 

4. De volgende aktiviteiten worden uitgevoerd: 

Deconserveren(paraffine) 

Deconserveren(copo1ymeer) 

Motorrevisie 

Anti-roestbehandeling 

Reinigen van auto's of onderdelen 
daarvan met water (en reinigingsmiddel) 

5. De volgende apparatuur is opgesteld: 

Hogedrukreiniger 

Roterende gesloten reinigingsmachine 
( roto-cleaner) 

Ja Nee El 
6. De volgende persoon is contactpersoon met de overheid. 

Naam:................... Telefoon:.................. 

7. De uit de olie-afscheider en slibvangput afgescheiden 
stoffen worden door het volgende bedrijf afgevoerd. 

Naam:................. 
Adres: ....................................... 
Telefoon:............ 

8. Het volgende bedrijf of bedrijven leveren reinigings- 
middelen. 

Naam:................. 
Adres:....................................... 
Telefoon:............ 

Naam:................. 
Adres:........................................ 
Telefoon:............ 
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BIJLAGE 2 

MODEUVUNRAAGFORMULIER DEEL C 

C. SPECIFIEKE GEGEVENS BETREKKING HEBBEND OP: 

- bedrijven die meer dan 1.000 auto's per jaar deconserveren; - motorrevisiebedrijven. 
(Alleen in te vullen indien u bij vraag 3.1. het betreffende 
hokje hebt aangekruist) 

18. AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN 

18.1 Welke werkzaamheden worden er 
uitgevoerd die leiden dan wel 
kunnen leiden tot lozing van 
afvalwater? 
Geef op een rioleringstekening 
aan waar in en om het bedrijf 
deze werkzaamheden plaatsvin- 
den. 
Geef op deze tekening aan 
welke voorzieningen op welke 
plaatsen aanwezig zijn. 

O deconserveren van motor- 
voertuigen die behandeld 
zijn met: 
o paraffine, ... voertuigen 
o copolymeer, .. voertuigen 

o reinigenlontkolen met 

o reinigen/ontkolen met 

o spoelen met water 
o roestverwijdering met 

O antiroestbehandeling van 
voertuigen 

O reinigen afdeling voor 
antiroestbehandeling 

O reinigen (ontvetten) van 
onderdelen en motoren 

O reinigen (ontvetten) van 
motorvoertuigen 

O reinigen van remmen en 
remvoeringen 

O uitwendig reinigen (wassen) 
van: 
o motorvoertuigen 
o landbouwmachines 

O schadereparatie aan motor- 
voertuigen, te weten: 
o reinigen bij schuurakti- 

o verfspuiten in een water- 

per jaar 

per jaar 

gechloreerde koolwater- 
stoffen 

alkalische reinigingsmid- 
delen 

O reviseren van motoren: 

zuur 

viteiten 

schermcabine 
O reinigen werkplaats 
0 reinigen (ontvetten) van 
brandstofpompen en het 
omliggende verhard opper- 
vlak 

0 overig nl.: 
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onder overkapping 

18.2 Welke van nevenstaande O 
activiteiten worden 
uitgevoerd c.q. situaties 
kunnen zich voordoen die O 
leiden dan wel kunnen 

afvalwater c.q. veront- O 
reinigd regenwater. 
Geef op een rioleringste- O 
kening aan waar activi- 
teiten plaatsvinden c.q. 
deze situaties zich 
(kunnen) voordoen. 
Geef op deze tekening aan 
welke voorzieningen op 
welke plaatsen aanwezig 
zijn. 

leiden tot lozing van O 

tanken van brandstoffen ja nee 
o benzine O O 
o diesel O O 
op- en overslag van O O 
olieprodukten 
wasplaats O O 
opslag van voertuigen O O 

overig nl.: O O 
en onderdelen daarvan 

19. PROCESVOERING 

19.1 Op welke manier worden de O met behulp van (een) 
bij vraag 18.1 vermelde dompelbad (en) 
reinigingen c.q. werk- O met behulp van een 
zaamheden uitgevoerd? rotocleaner (onderde- 

len-wasmachine) 
O met behulp van een 

stoomcleaner 
O met behulp van een 
hogedrukreiniger 

O met behulp van een 
automatische wasinstal- 
latie 

O met behulp van een 
hydrofoorinstallatie 

O met behulp van normale 
waterdruk 

O met behulp van een 
koudreiniger 

O handmatig 
0 overig nl.: 
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19.2 Geef op een aparte bijlage aan: 

. een beschrijving van de door bij vraag 19.1 aangekruiste in- 
stallaties (merk, type en capaciteit); . een beschrijving van de in deze installaties gebruikte reini- 
gings- en ontvettingsmiddelen, dan wel andere chemicaliën (merk 
en hoeveelheid). 

19.3 Welke afvalvloeistoffen (concen- O koelvloeistof 
traten), die vrijkomen bij O afgewerkte olie 
onderhoudswerkzaamheden aan O remvloeistof 
motorvoertuigen dan wel ontstaan O accuzuur 
of vrijkomen bij de in vraag 0 ontvettingsvloeistoffen (uit 
18.1 vermelde reinigingen c.q. 
werkzaamheden, worden geloosd? cleaners 

O oplosmiddelen (o.a.tri, per, 

O ontkolingsvloeistoffen 

koudreinigers en roto- 

petroleum, thinner) 

20. MAATREGELEN C.Q. VOORZIENINGEN 

20.1 Welke maatregelen zijn er ge- O droog opvangen van antiroest- 
troffen ter voorkoming van de middel bij antiroestbehande- 
hoeveelheid te lozen afvalstof- 
fen? O stralen 

1 ing 

20.2 Welke maatregelen, naast de O bezinkselafscheider 
eventueel bij vraag 8 aangegeven O olie-afscheider 
voorzieningen zijn er getroffen 
ter beperking van de hoeveelheid O ultra-filtratie eenheid 
te lozen stoffen? O flocculatie-bezink eenheid 

0 emulsie-splitser 

0 filtratie 
O luchtstripping 
o .............. 

Geef van elk van de aangekruiste voorzieningen een volledige 
beschrijving en capaciteitsberekening op een aparte bijlage, voor 
zover u dat bij vraag 8 niet reeds hebt gedaan. Geef hierbij 
bovendien aan op welke afvalwaterstro(o)m(en) deze maatregelen 
worden toegepast. 

20.3 Welke chemicaliën of andere o ................... 
hulpstoffen worden toegepast bij O ................... 
de behandeling van het afvalwa- 
ter? 

20.4 Hoeveel van de in vraag 20.3 O ........... .m3/ j aar 
bedoelde stoffen worden per jaar O ............ kg/jaar 
toegepast? 
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20.5 Op welke wijze wordt het onder- 
houd (o.a. verwijdering olie en 
bezinksel) aan de bij vraag 20.2 
aangegeven voorzieningen ver- 
richt? 

20.6 Op welke wijze wordt voorkomen 
dat de teruggehouden verontrei- 
nigingen (residuen, slibstoffen, 
olie) met het afvalwater wordt 
geloosd? 

20.7 Hoeveel van de in vraag 20.6 
bedoelde stoffen worden per jaar 
afgevoerd/en/of behandeld? 

20.8 Zijn er maatregelen getroffen om 
extra lozingen t.g.v. storingen, 
proefdraaien, ingebruikstellen, 
buiten bedrijfnemen, schoonmaak- 
of herstelwerkzaamheden te 
voorkomen? 

O volgens contract door een 
verwerkingsbedrij f , f requen- 
tie .... maal per maand/- 
kwartaal/ j aar 

O in eigen beheer, frequentie .... maal per maand/kwartaal 
jaar 

O afvoeren naar een verwer- 

o behandelen in eigen beheer 
o ................. 
kingsbedrij f 

O ............... m3/ j aar 
O ............... kg/jaar 
O ja, nl. ............... 
O nee 

....................... 
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Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formu- 
lier en de daarbij behorende bescheiden, te weten ...... bijla- 
ge(n), naar waarheid te hebben ingevuld. 

Plaats: ....................... datum: ......................... 

Handtekening: 

................................ 

Naam en functie (in blokletters): .............................. ................................................................ 

Telefoon: ............... 
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Toelichtins deel C (bedrijven die meer dan 1.000 personenauto's 
per jaar deconserveren en/of motorrevisiebedrijven). 

Dit deel van de vragenlijst behoeft alleen te worden ingevuld, 
indien de aanvraag betrekking heeft op de lozing van afvalwater 
van een bedrijf dat meer dan 1.000 personenauto's per jaar decon- 
serveert en/of van een motorrevisiebedrijf. Indien één van deze 
dan wel beide activiteiten in het bedrijf worden uitgevoerd naast 
de normale onderhoudswerkzaamheden, reinigen (ontvetten dan wel 
wassen) van motorvoertuigen e.d. dienen in deel C alle vragen te 
worden beantwoord die betrekking hebben op het bedrijf. 
De gegevens die hier worden gevraagd hebben betrekking op de 
werkzaamheden en processen waarbij voor het milieu in meerdere 
dan wel mindere mate gevaarlijke of bezwaarlijke afvalstoffen 
ontstaan. Zowel uit de aard van de grondstoffen, de processche- 
ma's en de procesbeschrijvingen moet blijken welke afvalstoffen 
waar en in welke mate vrijkomen. Voor zover mogelijk dienen 
recente analyseresultaten, alsmede stof- en waterbalansen te 
worden overgelegd. 

inzicht te hebben in de werkzaamheden. Onder deze werkzaamheden 
worden verstaan alle werkzaamheden die leiden dan wel kunnen 
leiden tot lozing van afvalwater dan wel afvalstoffen. 
Bij activiteiten zoals tanken van brandstoffen, op- en overslag 
van brandstoffen, reinigen van voertuigen, opslag van voertuigen 
en onderdelen e.d. kan afvalwater ontstaan c.q. het regenwater 
verontreinigd raken. In dat geval kunnen nadere voorzieningen 
(bijv. een olie-afscheider, afsplitsing verhard terrein) noodza- 
kelijk zijn. 
Aan de hand van voornoemde gegevens en een rioleringstekening van 
het gehele bedrijf, met daarop aangegeven de plaatsen waar de 
werkzaamheden in en om het bedrijf worden uitgevoerd en de even- 
tuele voorzieningen (bijv. bezinksel- en olie-afscheiders), 
afvoerputten e.d. kan inzicht worden verkregen in de situering 
van de aanwezige voorzieningen. Op die wijze kan een goede beoor- 
deling worden gemaakt van de voorzieningen die nog in het riool- 
stelsel dienen te worden opgenomen c.q. gewijzigd. 

18. Voor de beoordeling van de afvalwatersituatie is het van belang 

19. Voor de beoordeling van de aard en de capaciteit(en) van de reeds 
getroffen dan wel nog te treffen voorzieningen en de in de ver- 
gunning op te nemen lozingseisen zijn de bij 19.1 en 19.2 ge- 
vraagde gegevens van belang. 
Naast het inzicht dat hierbij wordt verkregen in het vrijkomende 
spoelwater, is het met behulp van vraag 19.3 van belang inzicht 
te krijgen welke afvalvloeistoffen die vrijkomen bij onderhouds- 
werkzaamheden aan motorvoertuigen dan wel welke concentraten 
(inhoud van baden) die ontstaan of vrijkomen bij de reinigingen 
en behandelingen, worden of kunnen worden geloosd. Dit in verband 
met de op te nemen lozingseisen, maar ook omdat een aantal afval- 
vloeistoffen en concentraten niet dan wel niet zonder voorbehan- 
deling mag worden geloosd, maar dient te worden afgevoerd als 
chemisch afval. 
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20. Het is mogelijk dat u bij vraag 8 reeds bepaalde zuiveringstech- 
nische voorzieningen hebt beschreven. U kunt dan volstaan met 
verwijzing naar vraag 8. Van de door u getroffen maatregelen, die 
niet bij vraag 8 zijn beschreven, dient u hier een volledige 
beschrijving bij een afzonderlijke bijlage te geven. Uit de 
beantwoording van de vragen moet blijken in hoeverre de maatrege- 
len er toe leiden dat de hoeveelheden te lozen afvalstoffen 
worden beperkt. 
Ten einde verzekerd te zijn van een goede werking van goed gedi- 
mensioneerde voorzieningen is voldoende onderhoud essentieel. Om 
hierin inzicht te krijgen dient opgave te worden gedaan van de 
frequentie van onderhoud en de verwijderde hoeveelheden afval- 
stoffen hieruit. Aangezien deze afvalstoffen onder de W.C.A. 
vallen is verwerking van deze stoffen door een bevoegd bedrijf 
noodzakelijk. 
Voorts dient te worden aangegeven welke voorzieningen zijn ge- 
troffen om te voorkomen dat onder buitengewone zoals ongelukken 
of storingen, verontreinigende stoffen in de riolering of in het 
oppervlaktewater terecht kunnen komen. 
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MODELVERGUNNINGSVOORSCHRIFTEN TEN BEHOEVE VAN 
(ALLE AKTMTEITEN IN) AUTO- EN AANVERWANTE BEDRJJVEN 

BESLUIT I 

geen vergunning ex artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te 
verlenen voor het lozen van: 
a. 
b. 

d. 
e. 
f. 
g- 
h. 

j. 

C. 

I. 

k. 
I. 
m. 

afgewerkte olie 
remvloeistof 
akkuzuur 
onívettingsvloeistoffen uit koudreinigers en rotocleaners 
gechloreerde koolwaterstoffen (GKW's) uit ontkolingsbaden 
anti-roestmiddel 
inhoud olie-afscheider (incl. slibvangput) 
oplosmiddelen (o.a. tri, per, petroleum, thinner) 
ontlakkingsmiddelen (o.a. methyleenchloride) 
reinigingsmiddelen (o.a. petroleum) 
smeermiddelenhetten 
verfresten 
koelvloeistof" 

BESLUIT I1 

een lcrzingsvergunning ex artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewate- 
ren te verlenen, zulks onder de volgende voorschriften: 

TOELICHTING LOZINGSVERGUNNING 

Algemeen 

Deze bedrijfstak onderscheidt zich van andere bedrijfstakken in die zin dat vooral van 
de categorie aanverwante bedrijven velen zijn gevestigd in het buitengebied, waar 
veelal gemeentelijke riolering ontbreekt en lozing in oppervlaktewater plaatsvindt, 
waarvoor een vergunning op grond van de W.V.O. is vereist. 
Gelet op  de aard van de verontreinigende stoffen, o.a. PAK'S, is het gewenst al deze 
lozingen die in veel gevallen al w o r  1970 plaatsvonden met behulp van een gescñre- 
ven vergunning te regelen. 
Bij lozing in de gemeentelijke riolering geldt alleen wor de motorenrevisie-bedrijven 
en de bedrijven die meer dan 1.ûûû auto's per jaar deconserveren de vergunninp 
plicht. 
Om reden dat naast de aktiviteiten motorenrevisie en deconserveren vaak ook de 
andere aktiviteiten, kenmerkend voor de bedrijven in deze bedrijfstak, binnen één 
bedrijf voorkomen is gekozen wor het ontwerpen van een algemeen model. In dit 
model zijn alle voorkomende aktiviteiten verwerkt, waaruit per bedrijf een op dat 
bedrijf toegesneden vergunning kan worden geconcipiëerd. Bedrijven waarvoor gebruik 
kan worden gemaakt van dit model zijn o.a.: 

onderhoudswerkplaatsen voor personenauto's, vrachtauto's en motorfietsen; 
deconserveerbedrijven; 
motorenrevisiebedrijven; 
landbouwmechanisatiebedrijven; 
landbouw-loonwerkbedrijven; 
takel- en bergingsbedrijven; 
busondernemingen; 
transportbedrijven;-1axibednjven; 
werkplaatsen voor scheepsmotoren; 
wasplaatsen voor het uitwendig wassen van motorvoertuigen; 
tankstations; 
bedrijven die anti-roestbehandeïigen uitvoeren; 
bedrijven die olie-produkten op edof overslaan; 
au tosloperijen; 
grondverzetbedrijven. 

BESLUIT I: 

Indien de aanvraag om een iozingsvergunning betrekking heeft op  stoffen, chemicaliën, 
afvalwaterstromen e.d. waarvan de W n g  ontoelaatbaar is, en waarvoor geen adequate 
behandelingstechniek ter beschiWtg a t a t ,  dient bij afzonderlijk besluit expliciet te 
worden vastgelegd dat daarvoor geen vergunning wordt verleend. Afwer als chemisch 
afval behoort tot de mogelijkheden. 
Met betrekking tot het afvalwater van de onderhavige bedrijfstak wordt aanbevolen 
om voor de afvalstoffen zoals aangegeven onder a tot en met I een dergelijke 
weigering op  te nemen. 

*alleen bij lozing in oppervlaktewctter. 
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Lozing van koelvloeistof behoeft alleen te worden geweigerd bij lozing in oppeivlakte- 
water vanwege het hoge biochemisch zuurstohrerbruik. Overigens kan, evenals de 
afvalstoffen genoemd onder a t/m I, koelvloeistof als chemisch afval worden afgevoerd. 

BESLUIT Ik 

Het besluit is in dit model enigszins vereenvoudigd weergegeven. De exacte tenaam- 
stelling, lozingspunt en eventueel tijdelijkheid van de vergunning kan afhankelijk van 
de in de aanvraag verstrekte informatie in dit besluit worden opgenomen. 
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TOELICHTING VOORSCHRIFT 1 

De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater / de gemeentelijke riolering te 
brengen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen mogen uitsluitend bestaan 
uit: 
a. huishoudelijk afvalwater, afkomstig van: . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  
b. koelwater, afkomstig van: . . . . . . . . . .  
c. regenwater, afkomstig van: . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  
d. bedrijfsafvalwater, te weten: 

serveerd zijn met paraffine; 

serveerd zijn met copolymeer; 

/ontkolen met gechloreerde koolwaterstoffen; 

in een zogenaamde natte ruimte voor anti-roestbehandeling; 

handelingen worden uitgevoerd; 

en onderdelen, met gebruik van een stoomcleaner en/of hogedrukreiniger; 

l.afvalwater dat ontstaat bij het deconserveren van motorvoertuigen die grcon- 

2.afvalwater dat ontstaat bij het deconserveren van motorvoertuigen die gecon- 

3.afvalwater dat bij het reviseren van motoren ontstaat als gevolg van het reinigen- 

4.afvalwater dat ontstaat als gevolg van het opvangen van resten anti-roestmiddel 

Xafvalwater dat ontstaat bij het schoonmaken van een ruimte waarin anti-roestbe- 

6-afvalwater dat ontstaat bij het reinigen (ontvetten) van motorvoertuigen, motoren 

7.afvalwater uit een rotocleaner (onderdelen-wasmachine); 
8.afvalwater dat ontstaat bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen: 

- handmatig; 
- door middel van een hogedrukreiniger (z.g. guldenautomaat); - door middel van een automatische wasinstallatie. 

9. afvalwater dat ontstaat als gevolg van schuuraktiviteiten bij schadereparatie aan 
motorvoertuigen; 

10. afvalwater dat ontstaat als gevolg van het verfspuiten bij schadereparatie aan 
motorvoertuigen; 

11. schoonmaakwater werkplaatsgedeelte; 
12. lekwater van motorvoertuigen dat vrijkomt in de werkplaats; 
13. regeneratiewater van een waterontharder; 
14. afvalwater dat ontstaat bij het reinigen van de tankplaats en de vulpunten van 

de voorraadtanks, 
15. koelvloeistoP 

In verband met specifieke lozingseisen kunnen de afvalwaterstromen in een aantal van 
belang zijnde deelstromen worden onderscheiden. De uitsplitsing van deze deelstromen 
wil op zich niet zeggen dat deze soorten afvalwater uiteindelijk ook afzonderlijk 
moeten worden geloosd. Dat hangt af van de omstandigheden. 
Voor een lozing van niet-verontreinigd regenwater op  oppervlaktewater is volgens de 
vaste jurisprudentie geen WVO-vergunning vereist. In dat geval kan het regenwater uit 
dit voorschrift worden weggelaten. Wanneer de laing van het regenwater rechtstreeb 
op het oppervlaktewater of het regenwaterriool niet mogelijk is en de lozing plaats- 
vindt via de gemeentelijke vuilwaterriolering en de zuiveringsinstallatie, dient het 
regenwater wel te worden vermeld. 
In dit voorschrift dienen alle afvalwaterstromen te worden genoemd waarvoor 
vergunning wordt verleend. 

Ten aanzien van enkele deelstromen kan het volgende worden opgemerkt: 

a. huishoudelijk afvalwatecnaast huishoudelijk afvalwater uit het bedrijf, vindt ook 
vaak lozing plaats vanuit een woning die zich in het bedrijfspand bevindt. 

b. koelwatecdit kan onder andere voorkomen bij een vermogenstest-installatie voor 
motoren of bij gebruik van watergekoelde kompressoren. 

c. regenwaterbij regenwater dat potentieel verontreinigd kan zijn (b.v. bij een open 
wasplaats of verhard oppervlak bij een dieseloliepomp), duidelijk aangeven via welke 
voorzieningen moet worden afgevoerd. 

d. bedrijfsafvalwater: in veel gevallen vinden bij de bedrijven meerdere aktiviteiten 
plaats. Naast de normale garagewerkzaamheden (schoonmaken 
werkplaats, onderdelen en motorvoertuigen) wordt ook gedecon- 
serveerd, worden anti-roestbehandelingen uitgevoerd en vinden 
revisiewerkzaamheden plaats. Ook is vaak een schade-herstelin- 
richting aanwezig. 
Er dient derhalve te worden aangegeven welke deelstromen van 
toepassing zijn, zodat daarvoor specifieke middel- en/of doel- 
voorschriften kunnen worden geformuleerd. 

e. . . . . . . . . . . . .  

Overeenkomstig de bij de aanvraag d.d. . . . . . . . . . . . . . .  nr. . . . . .  
overgelegde beschrijvingen. 

* alleen bij lozing in de riolering 
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9. Het effluent van de fysisch/chernische behandelingsinstallatie als bedoeld in lid 4, 
dient aan de volgende eisen te voldoen: 
a. de droogrest van de onopgeloste bestanddelen mag niet hoger zijn dan 

. . . . milligram per liter. 
b. het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan . . . . milligram per liter. 
c. de hoeveelheid bezinksel mag niet hoger zijn dan . . . . milliliter per liter. 
d. . . . . . . . . . . . . 

10. De analyse van de in de bij deze beschikking genoemde stoffen en/of parameters 
dient te worden uitgevoerd konform de bepalingsvoorschriften, waarnaar wordt 
verwezen in de bijlage . . . . behorende bij deze vergunning. 

situaties streven naar afkoppeling en bij nieuwe bedrijven niet toestaan. 

Ten aanzien van anti-roestbehandeling kan nog worden opgemerkt dat lozing van 
morsverliezen van anti-roestmiddel vanuit een opvangruimte onder de plaats waar de 
behandeling wordt uitgevoerd, niet behoeft te worden toegestaan. Enerzijds omdat 
deze stoffen moeilijk zijn af te scheiden, en anderzijds omdat lozing niet noodzakelijk , 

is. De werkzaamheden kunnen namelijk ook in een droge ruimte worden uitgevoerd, 
waarbij de morsverliezen periodiek kunnen worden afgevoerd. 
Eventueel zou bij sanering op  termijn een tijdelijke lozing kunnen worden toegestaan. 

Ten aanzien van verfspuiterijen bij schadereparatie-inrichtingen geldt ook dat geen 
lozing van afvalwater uit waterschermcabines hoeft plaats te vinden. Hier kan een 
droge afkuiging met filters worden toegepast. Behandeling van deze bedrijfsaktiviteit 
wordt in een nog uit te brengen CUWVO-rapport voorzien. 

Ten aanzien van motorenrevisie-bedrijven kan nog gewezen worden op saneringsmoge- 
lijkheden. M.b.t. het gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen in deze sector zou 
spoelwater kunnen worden gerecirculeerd met uiteindelijk afvoer van het spoelwater 
en de baden naar een verwerkend bedrijf. 
In het kader van het vergunningenbeleid kan lozing van bedrijhafvalwater gefaseerd 
worden afgebouwd (voorschrift 2a en 2b). 

lid 5.: Het kan gewenst zijn het debiet van het bedrijfsafvalwater eventueel per 
deelstroom vast te stellen. 

Dit voorschrift heeft betrekking op de totale afvalwaterstroom en op  de plaats 
waar deze in het oppervlaktewater of in de riolering wordt g e l d .  
Indien het bedrijhafvalwater en het koelwater gescheiden worden geloosd, 
dienen voor beide lozingen afkonderlijk de in dit voorschrift vermelde parame- 
ters te worden opgenomen. 
De lozingseisen dienen te worden afgestemd op de totale afvalwaterstroom of 
de afzonderlijke deelstromen, en op  lozing in riolering of oppervlaktewater. 
Omdat de te stellen lozingseisen bij lozing in riolering of oppervlaktewater 
meestal zullen verschillen, is lid 7 gesplitst in 7 A (lozing in gemeentelijke 
riolering) en 7 B (lozing in oppervlaktewater). 

lid 7.: ' 

lid 7 A: Inzake het chloride-voorschrift moet rekening worden gehouden met de 
regeneratie van een veel Morkomende waterontharder bij de wasinstallatie. 
Tijdens regeneratie ontstaat een pieklozing van chloride. De concentratieeis 
hierop afstemmen geeft de mogelijkheid om permanent veel chloride te lozen, 
terwijl de piek zich slechts periodiek zal voordoen. 
Het verdient daarom aanbeveling een jaarvracht vast te leggen om daarmee 
een eventueel ongewenste uitbreiding van het zoutgebruik te kunnen signale- 
ren en zonodig af te remmen. Het ligt voor de hand dit op basis van het 
zoutverbruik te controleren. 
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Het voorgaande is met name van belang daar waar het gaat om hoge 
waswaterverbruiken en lozing via de gemeentelijke riolering op kleine R.Z.I.'s. 
Voor de normering van gechloreerde koolwaterstoffen is gekozen voor een 
gidsparameter hetgeen evenwel onverlet laat om voor meerdere in tabel 6.1, 
van eerdergenoemd rapport, vermelde gechloreerde koolwaterstoffen (i.v.m. 
de aanwezigheid in reinigingsmiddelen) normen op te nemen. De gidsparame- 
ter dichloormethaan is gekozen op grond van de samenstelling van vloeistof- 
fen die bij ontkolingsaktiviteiten worden toegepast. 
Voor lozingen vanuit motorenrivisiebedrijven is het tevens gewenst lozingsei- 
sen te formuleren voor zware metalen. 

lid 7 B Bij lozing in oppervlaktewater dienen ook lozingseisen te worden gesteld met 
betrekking tot zuurstofbindende stoffen. Deze stoffen zijn o.a. in ruime mate 
aanwezig in reinigingsmiddelen. Om voornoemde redenen zijn de parameters 
BZV, CZV en N-Kj opgenomen. 
Bij lozing in oppervlaktewater is het ter beperking van het chloride alleen 
zinvol om een concentratieeis op te nemen. Om aan de eis te kunnen 
voldoen kan gedacht worden aan een gespreide lozing (bijv. door buffering of 
verdunning). 

Indien een bedrijf zelf grondwater oppompt voor koel- of procesdoeleinden, 
en het afvalwater nadien wordt geloosd op oppervlaktewater, is het gewenst 
een eis op te nemen voor het gehalte aan ijzer en opgeloste zuurstof. Een en 
ander afhankelijk van de plaatselijke situatie. 
Hetgeen in de toelichting op lid 7 A t.a.v. gechloreerde koolwaterstoffen en 
MAK is opgemerkt, is ook bij laing in oppervlaktewater van toepassing. 
Gelet op de aanwezigheid van diverse gechloreerde kooiwaterstoffen in 
reinigingsmiddelen en de kwetsbaarheid van oppervlaktewater in het geval van 
rechtstreekse lozingen uit bedrijven is om deze reden een groepsparameter 
gekozen. 
Lozingseisen voor poly-aromatische koolwaterstoffen en mare metalen zijn 
hier niet standaard opgenomen, omdat de bedrijven die deze stoffen lozen 
veelal zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Steekproefsgewijze 
kontrole op deze stoffen verdient aanbeveling. 

lid 8 
en 9 

Uit een oogpunt van handhaafbaarheid van de in lid 3 en 4 opgenomen 
middelvoorschriften zijn in lid 8 en 9 nadere lozingseisen gesteld. 

Bij een fysischhhemkhe installatie dient met de specifieke lozingseisen 
rekening te worden gehouden met de te gebruiken chernicalit!n. 

De parameters bezinksel en droogrest van de mevende en bezinkbare delen 
zijn belangrijk voor de werking van de voorbehandelingsinstallatie en de 
belasting van de zuiveringsinstallatie en/of het oppervlaktewater met betrek- 
king tot de gehaltes aan PAK'S, MAK'S, zware metalen en andere microver- 
on treinigingen. 
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Afhankelijk van het mort afvalwater i.c. de aard van het bezinkbaar materiaal 
(b.v. bij landbouw-loonwerkbedrijven, grondverzetbedrijven en transportbedrij- 
ven, met name het vee- en kontainertransport) en de wijze van voorbehande- 
ling kan een keuze worden gemaakt tussen de twee genoemde paramaters. 
Bij voornoemde bedrijven is de belangrijkste verontreinigingsbron het 
waswater afkomstig van de wasplaats. 
Het bedrijfsafvalwater uit de onderhouâswerkpíaats is nagenoeg nihil. 

Bij de hiervoor genoemde bedrijven dient met onderstaande aspekten 
rekening te worden gehouden: 

LANDBOU W-LOONWERKBEDRIJVEN 

Reinigingsaktiviteiten worden bij deze bedrijven op grote schaal uitgevoerd. Het 
grootste deel van de uitgevoerde reinigingen betreft het schoonmaken van landbouw- 
werktuigen en traktoren na het uitvoeren van werkzaamheden. 
Bij de behandeling van het afvalwater dat hierbij ontstaat, kunnen zich de volgende 
problemen voordoen: 
a. de hoeveelheid aanhangende grond kan zeer aanzienlijk zijn. Bij de dimensionering 

van de bezinkruimte dient hiermee rekening te worden gehouden door van een 
grote bergende kapaciteit uit te gaan. 
Bovendien dient rekening te worden gehouden met de diverse grondsoorten in de 
omgeving van het bedrijf. De grondsoort, i.c. het percentage afslibbare delen, houdt 
verband met de noodzakelijke bezinktijd. 

b. bij het reinigen van bepaalde landbouwmachines komen aanzienlijke resten vrij van 
gewassen, gekneusd blad etc. Hierdoor kan zich in de voorzieningen een drijflaag 
vormen waardoor de goede werking kan worden verstoord. 
Tevens kunnen uittredende sappen een aanzienlijke verhoging van de vemi -  
lingsgraad van het ahalwater veroorzaken. In de aanwezige voorzieningen ondergaat 
dit geen reduktie. Ook kunnen mikro-verontreinigingen (bijvoorbeeld bestrijdings- 
middelen) vrijkomen. 

verwijderd wordt erg vaak gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid water per 
tijdseenheid. 
Bij veel bedrijven heeft men dan ook een eigen bronwater-voorziening. Het grote 
debiet dat gebruik van een bronwaterpomp veroorzaakt heeft direkte gevolgen voor 
de dimensionering van de voorzieningen, i.c. de bezinkvoorziening en de olieafschei- 
der. Deze moeten aanzienlijk groter zijn dan bij gebruik van leidingwater, eventueel 
in kombinatie met een stoomcleaner/hogednikreiniger. 

c. omdat van de landbouwmachines grote hoeveelheden grond moeten worden 

Omdat bij deze bedrijven ook vaak onderhoud en reparatie aan eigen motorvoer- 
tuigen wordt uitgevoerd, wordt in voorkomende gevallen ook reiniging met ontvettings- 
middelen uitgevoerd. Hiertoe heeft men dan de beschikking over een stoomcleaner. 
Deze aktiviteit wordt vrijwel altijd uitgevoerd op de wasplaats waar ook de andere 
reinigingsaktiviteiten plaatsvinden. 
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GKONDVERZETBEDRIJVEN 

Vaak wordt in deze sektor gebruik gemaakt van een groot debiet aan water om te 
reinigen, zodat ook hier bronwatervoorteningen voorkomen. 
Tevens dient rekening te worden gehouden met de slechtst bezinkbare grondsoort, 
omdat de aktieradius van deze bedrijven aanzienlijk groter is dan bij de andere bedrij- 
ven in deze sektor. 

TRANSPORTBEDRIJVEN 

Veetransportwagens bevatten na gebruik veel mestresten. Bij deze bedrijven worden 
deze wagens nadien gereinigd. De wagens worden eerst uitgemest en daarna gereinigd. 
Meestal geschiedt dit met leidingwater en een hogedrukreiniger/stoomcleaner, maar 
ook komen bronwatervoorzieningen m r .  
Het afvalwater is sterk verontreinigd ten gevolge van de mestresten. Belangrijk is dat 
het uitmesten zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. 
Het afvalwater dient te worden behandeld om de bezinkbare delen en de drijflaag 
(stro-resten) te verwijderen. 

Bij de kontainertransportbedrijven worden veelal ook de kontainers gereinigd. 
Eventueel achtergebleven vuilresten komen hierbij vrij. De aanwezige wasplaats dient 
voorzieningen te hebben om deze resten tegen te houden. 
Het komt mr dat deze bedrijven ook als vuilnisophaaldienst fungeren. De vuiinisau- 
to’s worden dan ook op het bedrijf gereinigd. Met het afvalwater daarvan worden ook 
restanten vuil afgevoerd, wat vaak zwevende delen betreft. De voorzieningen dienen 
hierop te zijn aangepast. 
Rekening dient te worden gehouden met een breed scala aan micro-verontreinigingen. 

In de bedrijfstakstudie Afvalwaterproblematiek Auto- en aanverwante bedrijven is 
uitvoerig ingegaan op saneringstechnieken en te stellen lozingseisen voor de te 
onderscheiden afvalwaterstromen. 

Analysevoorschriften 

Aanvankelijk was de bepaling opgenomen dat de analyses dienen te worden uitgevoerd 
conform de geldende NEN-voomhriften. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid 
dat een derlijke bepaling geen stand kan houden zonder de NEN-nummers te 
noemen. 
Hieraan kleeft echter het nadeel dat zowel de voorschriften zelf, als de nummering 
kunnen veranderen, waardoor in feite een besluit tot wijziging van de vergunning moet 
worden genomen, met alle administratieve bezwaren van dien. Door in voorschrift 2 te 
verwijzen naar een bijlage, waarin de analysevoorschriften worden genoemd, wordt dit 
bezwaar grotendeels ondervangen. 
In de bijlage is namelijk vermeld dat wijziging van een normblad automatisch van 
kracht wordt, tenzij vergunninghouder hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. 
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In verreweg de meeste gevallen zal hiertoe geen aanleiding zijn, omdat het vaak gaat 
om zeer geringe wijzigingen die geen significant verschil in uitkomst opleveren. 
Mocht een bedrijf wel bezwaar maken, dan dient zo nodig de bijlage d.m.v. een 
besluit tot wijziging van de vergunning te worden aangepast. Tegen dit besluit staat 
dan normaal beroep open. 
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VOORSCHRIFT 3 (alternatief a: sanering in voorbereiding) 

1. Tot uiterlijk ................ na het van kracht worden van deze vergunning gelden de 
volgende lozingseisen: 

(Hier de huidige lozingsituatie vastleggen en tabel opnemen met max. toelaatbare 
waarden, die eveneens op de huidige lozingssituatie zijn gebaseerd). 

2. Na de in lid 1 genoemde termijn gelden de volgende lozingseisen: 

(Hier de situatie na sanering beschrijven en tabel opnemen met max. toelaatbare 
waarden, afgestemd op de gesaneerde afvalwatersituatie). 

TOELICHTING VOORSCHRIlV 3 (alternatief a) 

Indien de realisering van de saneringsplannen zover is gevorderd dat het effect van de 
saneringsmaatregelen kan worden ingeschat, kunnen de lozingseisen reeds bij het 
verlenen van de vergunning worden geformuleerd. 
Deze situatie is vergelijkbaar met die in voorschrift 3, waarin de reeds bereikte 
gesaneerde toestand is vastgelegd. 
Daarnaast dienen lozingsvoorschriften te worden gegeven die gelden tot het tijdstip 
waarop de saneringsplannen zijn gerealiseerd. 
Deze voorschriften zijn dus van tijdelijke aard, hetgeen uitdrukkelijk door het stellen 
van een termijn tot uitdrukking dient te worden gebracht. 
Bedoelde voorschriften kunnen zowel op de aard en de hoeveelheid van het afvalwater 
betrekking hebben, als op de wijze van lozen, de getroffen maatregelen, enz. 

Uit de aanvraag moet duidelijk blijken welke maatregelen door de aanvrager verder 
nog zullen worden getroffen. 
Aangenomen is dat de kwaliteitsbeheerder hiermee instemt. 
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VOORSCHRIm 3 (alternatief b: saneringsplan nog op te stellen) 

(Hier huidige lozingssituatie vastleggen en lozingseisen formuleren die zijn afgestemd 
op  de ongesaneerde toestand). 

Voorts: - Uiterlijk ..... maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet door 
vergunninghouder bij het d.b. een saneringsplan zijn ingediend, dat gericht is op 
het binnen .... jaar na het van kracht worden van deze vergunning beperken van 
de te lozen hoeveelheden van de volgende stoffen, tot de daarbij aangegeven 
waarden. 

(Hier tabel opnemen met max. toelaatbare waarden, afgestemd op de naar verwach- 
ting te bereiken gesaneerde afvalwatersituatie). 

- Het in het vorige bedoelde saneringsplan behoeft de goedkeuring van het d.b. en 
moet in overleg met het d.b. worden opgezet. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 3 (alternatief b) 

Bedrijf is niet gesaneerd; maatregelenh.ootzieningen onvoldoende. In dit geval wordt 
een situatie in beschouwing genomen waarbij het, in tegenstelling tot de onder a 
beschreven situatie, niet goed mogelijk is de toekomstige lozing in gesaneerde toestand 
in te schatten. Za kan het nodig zijn, dat bijvoorbeeld eerst nog ondemek dient te 
worden verricht naar de mogelijkheden die een of meer behandelingssystemen hebben 
voor de betrokken afvalwater(dee1)stroom. Ook kan worden gedacht aan de situatie, 
waarin nog onvoldoende kennis is verkregen met betrekking tot aard en omvang van 
de in het geloosde afvalwater aanwezige verontreinigende stoffen. 
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 van de nader te noemen stoffen, binnen een bepaalde termijn. Daartoe worden 
in de vergunning tevens streefwaarden aangegeven waaraan het afvalwater na realise- 
ring van het saneringsplan zal moeten voldoen. Deze waarden kunnen uiteraard nog 
veranderen ais bij het uitwerken van de plannen mocht blijken dat deze niet haalbaar 
zijn. 
De consequentie hiervan is, dat te zijner tijd aanpassing van de vergunning zal moeten 
plaatsvinden. In verband hiermee verdient het de voorkeur om voor de overgangsfase, 
te weten de termijn die naar schatting nodig is voor het opstellen van het sanerings- 
plan en het realiseren van saneringsmaatregelen, een tijdgebonden vergunning te 
verlenen. 
De voornoemde argumenten die hieraan ten grondslag liggen, dienen in de overweging 
tot uitdrukking te komen. 
Teneinde 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 opgezet. 

. 
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VOORSCHRIFT 4 (a: verplichting tot het hebben van een meetvoorziening) 

1. De te lozen afvalwaterstro(o)m(en), als bedoeld in voorschrift 1 sub ...., dient(en) 
te allen tijde te kunnen worden onderworpen aan (een afionderlijke) continue 
debietmeting en proportionele bemonstering. 
Daartoe dient(en) deze afvalwaterstro(o)m(en) via een (aparte) doelmatig functio- 
nerende meetvooniening(en) te worden geleid. 

2. De in lid 1 bedoelde voorziening dient(en) zodanig te worden geplaatst, dat deze 
voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk is(zijn). 

( b  verplichting tot het hebben van een controleput) 

1. De te lozen afvalwaterstro(o)m(en) als bedoeld in voorschrift 1 sub ..., dient(en) 
deze afvalwaterstro(o)m(en) via een (aparte) controleput(ten) te worden geleid, die 
geschikt is(zijn) voor bemonsteringsdoeleinden. 

2. De in lid 1 bedoelde controleput(ten) dient(en) zodanig te worden geplaatst, dat 
deze goed bereikbaar en toegankelijk is(zijn). 

TOELICHTING VOORSCHRIR 4 (kiezen uit a of b) 

Ten einde een goede controle door of vanwege de kwaliteitsbeheerder mogelijk te 
maken zal het afvalwater bij voorkeur door een daartoe geschikte meetgelegenheid 
moeten worden gevoerd. 
Hierop ziet alternatief a. 
Soms is het installeren van een meetgelegenheid niet mogelijk of niet doelmatig. Dit 
zal vooral het geval kunnen zijn bij de vele bedrijven met een geringe lozing van 
afvalwater. Teneinde toch in elk geval door middel van steekmonsters de naleving van 
de vergunningsvoorschriften te kunnen controleren is het nodig dat het te controleren 
ahalwater door één of meer daartoe geschikte controleputten wordt geleid (alternatief 
b). 

Voor zover één en ander niet blijkt uit de rioleringstekening die deel uitmaakt van de 
vergunning, verdient het aanbeveling om in dit voor schrift de plaats van de voorge- 
schreven voonieningen nader aan te geven. 
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VOORSCHRIFT 7 (aanwijzen contactpersoon) 

De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen waarmede door 
of namens het dagelijks bestuur in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. 

< I  
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TOELICHTING VOORSCHRIFT 7 

Het verdient aanbeveling dat ook de waterkwaliteitsbeheerder een contactpersoon of 
een contactadres aanwijst, waarmee vergunninghouder in spoedgevallen kan overleg- 
gen. 
Deze aanwijzing maakt geen deel uit van de vergunning, maar kan in een aanhangsel 
of in de toezendbrief worden vermeld. 



VOORSCHRIFT 8 (calamiteitenregeling) 

1. Indien als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de 
gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, 
dient de vergunninghouder terstond maatregelen te nemen ten einde de nadelige 
van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het dagelijks bestuur 
dient van een en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. De 
door of vanwege het dagelijks bestuur ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt 
te worden opgevolgd. 

2. Indien het dagelijks bestuur dit gewenst acht, zal de vergunninghouder betreffende 
het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van oorzaak, datum en 
tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen ervan voor 
de kwaliteit van het geloosde afvalwater, alsmede van de voorgenomen maatrege- 
len ter voorkoming van herhaling. 

(De volgende leden alleen opnemen in geval van lozing op oppervlaktewater) 

3. Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of 
andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van 
ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen van tijdelijke aard te 
nemen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijving van of vanwege 
het dagelijks bestuur onverwijld over te gaan. 

4. De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de 
vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven lozingen 
en/of het beperken of staken van de lozing van verontreinigende stoffen zoals deze 
volgens de vergunning is toegestaan. 

5. Een maatregel als hierboven bedoeld zal maximaal voor een periode van 48  uur, 
telkenmale het maximaal even zoveel uren te verlengen, worden opgelegd en mag 
in geen geval tot gevolg hebben, dat de. lozing van afvalwater volgend de vergun- 
ning na het vervallen van de tijdelijke opgelegde verplichtingen geheel of gedeelte- 
lijk niet meer mogelijk is. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 8 
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BULAGE 

De in deze vergunning genoemde waardewstoffen dienen te worden bepaald volgens 
a. de voorschriften, vermeld in de "methode voor de anaiyse voor afvalwater" van het 

Nederlands Nonnal i t ie  Instituut (NNI): 

minerale olie N E N  6673 

enz 

Een verwijzing in een normblad wordt automatische van kracht dertig dagen nadat 
de wijziging door het d.b. ter kennis van vergunninghouder is gebracht, tenzij 
binnen die termijn bij het d.b. schriftelijk bezwaar is aangetekend. 

b. Standards methods for the examination of Waste water, American Public Health 
Assocation ïnc. New York. 

c. Annual book of ASTH standards (part 31). 

TOELICHTING BULAGE 

Indien voor een bepaalde stof nog geen n o r m m m h n  'ften of ontwerpnormvoorschrif- 
. en achter de betref- ten ujn opgesteld dienen de onder b, c of d genoemde wxmdmft 

fende stof te worden aangegeven. 
Zodra de MoTschnft ' en wwden gewijzigd dient äeze bijiage te worden aangepast en 
aan vergunninghouder te worden toegtzonden. 

d. Deutsche Einheimerfahren zur Wasser/Abwasser und Schlamuntersuchung, 
Weissheim Verlag Chemie. 
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BIJLAGE 4 

TYPEBEPALING VAN DE SLIBVANGPUT ~. EN DE OLIE-AFSCHEIDER* 

De gegevens uit deze bijlage zijn ontleend aan de in augustus 1989 gepubliceerde 
ontwerp NEN 7089. Deze bijlage bevat tevens ook gegevens over de plaatsing en 
het onderhoud, alsmede rekenvoorbeelden teneinde de capaciteit te bepalen. 
In deze bijlage wordt er vanuit gegaan dat faecaliën en niet verontreinigd . 
hemelwater niet via slibvangput en olie-afscheider worden geloosd. 

1. TYPEBEPALING VAN DE OLIE-AFSCHEIDER 

Voor de bepaling van het juiste type olie-afscheider wordt uitgegaan van de 
hoeveeIheid afvalwater en de dichtheid van de met het water meegevoerde olie. 

1.1 Hoeveelheid afvalwater 

De (vui1)waterafvoer wordt vastgesteld uit de som van de hoeveelheid hemelwater 
en de hoeveelheid afvalwater die bij de (arbeids)processen vrijkomen. 
Bij het berekenen van de hoeveelheid hemelwater wordt uitgegaan van een 
regenbui van 150 liter per seconde hectare. De hoeveelheid hemelwater kan 
berekend worden door vermenigvuldiging van het verharde oppervlak (A) in m2 
met de faktor J5J 

Hoeveelheid hemelwater = A . 150 I 

10.000 , 

10.000 

Bij het vaststellen van de hoeveelheid afvalwater wordt rekening gehouden met 
het niet gelijktijdig lozen van de bij de (arbeids)processen vrijkomende waterstro- 
men. In tabel B 4.1 zijn hiervoor rekenwaarden gegeven. 
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Tabel B 4.1: Hoeveelheid afvalwater per bron van herkomst (9) en gelijktijdig- 
heidsfactor (z) afhankelijk van het aantal toestellen (n) 

Herkomst van het 
afvalwater 

Leidingwater- 
tappunt 1/2" 

Idem 3/4" 

Idem lil 

Hogedrukreiniger 
of stoomcleaner 
I 1 1/s 

Borstelwasmachine 
wateropbrengst 
I 2 1/s 

Hoeveelheid 
afvalwater 
per tappunt 
of machine 

q 
[l/sJ 

Gelijktijdiqheidsfactor ( 2 )  - -  
b i j  h toestellen 

n = l  

Of5 

o t 5  

O f 5  

2t5 

3to 

n = 2  n = 3  n = 4  

Ot24 

O t 2 4  

Ot24 

1 1 6  

1 t a  

*) Indien werkelijke hoeveelheid groter is, dient deze grotere waarde te worden 
aangehouden. 

De totale afvalwaterstroom is te berekenen door de hoeveelheid afvalwater per 
toestel te vermenigvuldigen met het aantal toestellen en met de voor dat aantal 
geldende gelijktijdigheidsfactor en door vervolgens de gevonden waarden per 
toestel op te tellen. 

Uitzondering 
Bij wasplaatsen voor bedrijfsauto's, voertuigen voor de bouw of rupsvoertuigen 
moeten speciale berekeningen worden gemaakt. 

Rekenvoorbeeld 
Het gebruik van de tabel wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een reken- 
voorbeeld. In het voorbeeld wordt uitgegaan van twee leidingwatertappunten 
(1/2") en een hogedrukreiniger van 0,2 liter per seconde. De hoeveelheid afvalwa- 
ter kan als volgt berekend worden: 

De hoeveelheid afvalwater is gelijk aan de hoeveelheid water uit de twee leiding- 
tappunten ( 1/Ztt) en de hoeveelheid water uit de hogedrukreiniger (capaciteit 
0,2 l/s). 
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' Motorolie 
(benzinemotoren) 

1.2 

De hoeveelheid afvalwater uit de tappunten kan als volgt berekend worden: 
q tappunten = q .  n .  z, 

= 0,5. 2 . 0,4 
= 0,4 

De hoeveelheid afvalwater van de hogedrukreiniger (capaciteit 0,2 US) kan als 
volgt worden berekend: 
q hogedrukreinigers = q.n.z, 

= 1.1.2,5 
= 2,5 

De totale hoeveelheid afvalwater bedraagt in dit voorbeeld dus 0,4 + 2,5 = 2,9 
liter per seconde. 

Dichtheid van de af te scheiden olie 

Voor het bepalen van de dichtheid van de met het afvalwater meegevoerde olie 
wordt verwezen naar tabel B 4.2. 
Voor auto- en aanverwante bedrijven wordt de dichtheid van de af te scheiden 
olie op 0,925 g/cm3 gesteld; voor tankstations, opslagplaatsen voor bijvoorbeeld 
minerale olie en dergelijke bedrijven wordt voor de dichtheid van de af te 
scheiden olie de dichtheid van die olie genomen, die het dichtst bij 1 ligt en in 
het bedrijf wordt gebruikt. 

Tabel B 4.2: Soortelijke gewichten van brandstoffen en smeeroliën 

Type smeerolie/brandstof Soortelijke massa 
(kilogram per liter) 

Motorolie 
(dieselmotoren) 

Transmiscie-olie 

Transmicsie-olie voor 
automaten 

Hydraulische olie 

Tandwielkasten-olie 

Stoomcilinder-olie 

Benzines 
(tweetaktbenzine, super, 
eurolood, Super plus) 

Diesel 

0,87 

0 , 8 6  

0,9 

0 , 8 8  

0,8a  

0,89 

0,93 

0,75 
(0,73 - 0 , 7 7 )  

0 , 8 4  
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De te hanteren dichtheid wordt met behulp van figuur B4.1 omgezet in een I 

capaciteitscoëfficiënt (f,) 

. 0,925 . 

dichtheid lg/cm3 I + 

Figuur B 4.1: Verband tussen soortelijk gewicht en capaciteitscoëfficiënt (f,) 

Het type toe te passen olie-afscheider (B) wordt bepaald met behulp va 
volgende formule: 

B = f, . { C (q.n.Z, + A . 150/10.000 } 

waarin 

A is het oppervlak; waar vanaf hemelwater op de olie-afscheider wordt afgevoerd 
€3 is de getalswaarde van het toe te passen type olie-afscheider 
f, is de getalswaarde van capaciteitscoëfficiënt 
q is de getalswaardevan volumestroom per type toestel 
2 is de getalswaarde van gelijktijdigheidsfactor 
n is de getalswaarde van het aantal toestellen. 

A l s  de berekening. is uitpvoerd, dient afronding E! 
B 4.3 genoemde waarden. 
Om de olie-afsc 
plaatsvinden. 
Onder punt 5 worden een aantal reken?ÖÒrbeelden gegeven. 

er niet te klein te kiezen, zal 



2. TYPEBEPALING VAN SLIBVANGPUTTEN 

type olie- 
afscheider 

1,s 
3 
6 
a 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
65 
80 
100 

Vóór de olie-afscheider dient een slibvangput te worden’ g 
en oppervlak die ten minste voldoen aan tabel B 4.3 

Tabel B 43:  Inhoud en oppervlak slibvangputten- 

minimdle 
inhoud 1) 
slibvangruimte 

1 

300 
600 

1.200- 
1.600 
2.000 
3.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
13.000 
16.000 < 

20.000 

minimale 
oppervlakte 
slibvangput 

m2 

0,45 
0,70 
1,lO 
1,40 
1,60 
2,lO 
2,50 
3 , 3 0  
4 , O O  
4,70 
5,60 
6,40 
7,40 

1) Inhoud gerekend vanaf waterspiegel in rust. 

Indien sterk slibhoudende stromen zijn te verwachten, bijvoorbeeld bij een 
automatische wasinstallatie voor voertuigen, dan dienen de máten van de slibvang- 
put te worden verdubbeld. 3 

Bij wasinstallaties voor voertuigen, bijvoorbeeld portaalwasinstallaties of wasstra- 
ten, moet de slibvangput altijd een minimale inhoud vani 5.000 1 hebben. VOór de 
uitlaat dient - ter voorkoming van verstopping in de afscheider - een rooster te 
worden aangebracht om grof drijvend vuil terug 

I )  

3. P W T S I N G  OLIE-AFSCHEIDERS EN SLIBVANGPUTTEN 
. I  

Olie-afscheiders en slibvangputten dienen zo dicht mogelijk bij de lozingstoestel- 
len, maar zodanig dat de installaties voor het verrichten van onderhoud goed 
toegankelijk zijn, te worden geplaatst. 
Afvoerputten en toevoerleidingen, naar de installaties rrioeten leéglo 
afvoerputten mogen niet zijn voorzien van een waterslot. 

In die gevallen, waarin het afvalwater moet worden opgepompt, dient de pompin- 
stallatie achter de olie-afscheider te worden geïnstalleerd. 

4. 



- 194 - 

Borstelwasmachine < = 2 l/s 

Tappunt 3/4" 

Hogedrukreiniger < = 1 1/s 

BEREKENINGSVOORBEELDEN 

n q qn 2 q.n.Zn 
1/s 1/s l/s 

2 2 4 2 , 5  10 

2 1 2 014 0 1 8  

3 1 3 1 1 8  5 1 4  

A. Berekeningsvoorbeeld 1 

Een autorevisiewerkplaats met wasplaats heeft: 
a. 2 borstelwasmachines < = 2 i /s;  
b. 2 tappunten 3/4"; 
c. 3 hogedrukreinigers < = 1 Vs. 

De hoeveelheid afvalwater volgens de richtlijnen van tabel B4.1 is als volgt te 
bepalen. 

~ 

Lq.n.2, = 16,2 

B 
fC 

Cq.n.2, = 16,2 
A = o  
B = 1,64.16,2 = 26,6 

= fc . { C(q.n.2,) + A.150/10000 } 
= 1,64 (zie figuur B 4.1) 

Uit tabel B 4.3 volgt dat een olie-afscheider type 30 moet worden gekozen en dat 
de minimale inhoud van de slibvangruimte 6000 1 dient te bedragen. 

B. Berekeningsvoorbeeld 2 

Een open wasplaats voor automobielen heeft: 
a. een oppervlakte van 500 m2; 
b. 2 tappunten 3/4"; 
c. 1 tappunt 1/2". 

De automobielen worden met de hand gewassen. 

De hoeveelheid afvalwater volgens de richtlijnen van tabel B4.1 is als volgt te 
bepalen. 
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Tappunt 1/2" 

Tappunt 3/4" 

n q qn 2 q.n.Zn 
l/s 1/s 1/s 

1 0 , 5  0,5 0 , 5  0,25 

2 1 2 014 018 

B 
fc 
Xq.n.2, = 1,05 
A = 500 
B 

= f, . { X(q.n.Z,) + A.150/10000 } 
= 1,64 (zie figuur B 4.1) 

= 1,64.{1,05 + 500.150/10000} = 14,02 

n 

Tappunt 1/2 6 

Uit tabel B 4.3 volgt dat een olie-afscheider type 15 moet worden gekozen en dat 
de minimale inhoud van de slibvangruimte 3000 liter dient te bedragen. 

q qn 2 q.n.Zn 
1/s 1/s 1/s 

~ 

0,5 3 0,2 0,6 

C. Berekeningsvoorbeeld 3 

Een aftankplaats voor motorbrandstoffen heeft: 
a. een oppervlak van 750 m2; 
b. 6 tappunten 1/2". 

De soortelijke massa van de olie, het dichtst bij i, bedraagt 0,85 @m3. 

De hoeveelheid afvalwater volgens de richtlijnen van tabel B4.1 is als volgt te 
bepalen. 

Bq.n.2, = 0,6 
B 
fc 
Xq.n.2, = 0,6 
A = 750 
B 

= f, . { X(q.n.2,) + A.150/10000 } 
= 0,8 (zie figuur 1) 

= 0,84.{0,6 + 750.150/10000} = 9,48 

Uit tabel B 4.3 volgt dat een olie-afscheider type 10 moet worden gekozen en dat 
de minimale inhoud van de slibvangruimte 2000 1 dient te bedragen. 



I , . '  
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