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SAMENVAïTING 

Bij conserveringswerkzaamheden aan schepen treedt verontreiniging van 
het oppervlaktewater en de waterbodem op. De waterbodem kan dermate 
ernstig verontreinigd raken, dat de baggespecie in een speciaal ingericht 
depot moet worden geborgen. Dat is de reden dat de CUWVO VI, de 
subwerkgroep stralen en conserveren van mobiele objecten heeft ingesteld, 
welke onder andere als taak heeft saneringsvoorsteiien te formuleren. Een 
een ander wordt weergegeven in een tweetal deelrapporten. In onderhavige 
deelrapportage komt met name het afspuiten van recreatievaartuigen aan 
de orde. In de andere deelrapportage komen de scheepswerven voor de 
beroepsvaart/grotere jachtwerven aan bod. 

Jaarlijks worden grote aantallen recreatievaartuigen van aangroei ontdaan. 
Met de aangroei komen ook verfresten vrij. Het schoonspuiten wordt 
vemcht door commerciële bedrijven zoals jachtwerven en door 
watersportverenigingen en gemeentelijke instellingen. Deze bedrijven en 
instellingen hebben faciliteiten als hellingen en/of kleine dokken, 
jachthavens en winterbergingen. 
Er zijn ca. 900 jachtbouwbedrijven en 1000 jachthavens. Hiervan heeft 90% 
een mogelijkheid recreatievaartuigen af te spuiten. Jaarlijks worden er in 
Nederland circa 170.000 recreatievaartuigen afgespoten op ca. 1600 
afspuitinrichtingen. Dit onder hogedruk afspuiten vindt hoofdzakelijk plaats 
in het voorjaar van begin april tot half mei en in het najaar van begin 
oktober tot begin november. 

Het onderwatergedeelte van de vaartuigen wordt voorzien van een een 
verfsysteem bestaande uit een aantal conserveringslagen. In plaats van een 
verfsysteem kan voor de conservering van de scheepshuid ook teer worden 
gebruikt. Van de conserveringsmiddelen zijn de aangroeiwerende verven 
door de hierin aanwezige biociden het meest schadelijk. In Nederland 
wordt naar schatting jaarlijks (1989) 75.000 liter aangroeiwerende verven en 
40.000 liter teerprodukten opgebracht. 
In de recreatievaart worden harde aangroeiwerende verven en zelfslijpende 
aangroeiwerende verven toegepast. De harde aangroeiwerende verven 
worden voornarnelijk in zoete wateren toegepast en de zelfslijpende 
voornamelijk op schepen welke in zout water rondvaren. De reden hiervan 
is dat in zoet water aanmerkelijk minder aangroei plaatsvindt dan in zout 
water en dat zelfslijpende verven beter werken maar ook duurder zijn. 
Als biocide wordt vooral koper(1)oxide gebruikt, meestal in combinatie met 
tributyltinverbindhgen of andere biociden. De organotinhoudende 
aangroeiwerende verven hebben gemiddeld een koper- en organotingehalte 
van respectievelijk 25 en 6% (gewichtspercentage van het natte produkt). 
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De koperhoudende aangroeiwerende verven, hierin ontbreekt organotin ais 
biocide, hebben gemiddeld ook een kopergehaite van 25%. 
Vooruitlopend op EG-regelgeving heeft Nederland per 1 - 1 - 1990 de 
toelating op het gebruik van organotin voor jachten < 25 meter 
ingetrokken. Dit heeft als gevolg dat het gebruik van koperhoudende 
aangroeiwerende vemen zal toenemen. Doordat echter de kopergehaiten in 
beide verftypen gelijk zijn, zal deze overschakeihg naar verwachting geen 
effect hebben op de koperbelasting vanuit de recreatievaart van het 
oppervlakte water. 

In het afvalwater dat afkomstig is van het afspuiten van recreatievaartuigen 
wordt slechts een fractie teruggevonden van hetgeen oorspronkelijk aan 
biociden is opgebracht. Dit betekent dat het grootste gedeelte van de 
biociden uitloogt en diffuus in het oppervlaktewater terecht komt. 
Aangezien er met recreatievaartuigen relatief weinig gevaren wordt, zal 
deze diffuse emissie voornamelijk een belasting vormen in de jachthaven. 
Door uitloging; vinden vermoedelijk jaarlijks de volgende emissies naar het 
Nederlandse oppervlaktewater plaats: 

200 kg PAK'S 
18.500 kg koper 
2.000 kg organotin 

De pleziervaart vormt als difEuse bron ca. 3% van de totale diffuse PAK- 
emissie, 17% van de totale diffuse koperemissie en 49% van de totale 
diffuse organotin emissie. Door het hiervoor genoemde verbod zal de 
hoeveelheid organotin wel sterk teruglopen. 

Bij het onder druk afspuiten van pleziervaartuigen komt er per uur ca. 60 - 
90 liter water vrij. Landelijk zal er jaarlijks ca. 10.200 - 15.300 m3 water 
gebruikt worden. Het vrijkomende afvalwater is verontreinigd met aangroei 
(algen, wieren en schelpdieren), verfdeeltjes en eventueel olie en 
onîvettingsmiddel. Door het afspuiten van pleziervaartuigen vinden jaarlijks 
de volgende emissies plaats. 

Per afsuuitdaats: Landeliik 
200 gr koper 
80 gr organotin 

18.900 gr zwevende stof 

160 kg koper 
65 kg organotin 
15 ton zwevende stof 

Daarnaast kan er olie vrijkomen. 
Voor de recreatievaarî speelt de diffuse belasting dus een veel grotere rol 
dan de emissie afkomstig van de werven. Het lijkt derhalve voor de hand te 
liggen om de saneringsinspanning te leggen bij het ontwikkelen van minder 



milieubezwaarlijke verfsystemen. Volgens de huidige inzichten van de 
verfindustrie is te verwachten dat omstreeks het jaar 2000 op dit gebied een 
doorbraak (naar een algemeen gebruik van -je, oplosmiddelarme 
coatings) plaatsvindt. De emissies vanuit de bedrijven en instellingen zullen 
om genoemde redenen de komende tien jaren niet in belangrijke mate 
verminderen. Desondanks verdient het vanuit het oogpunt van de diffuse 
belasting van oppervlaktewater aanbeveling dit produktenbeleid (o.a. tin, 
koper) verder te ontwikkelen. 
De belasting van de afspuitinrichting vindt geconcentreerd bij de inrichting 
plaats, waardoor in verband met de bezinkbare (verfdeeltjes) zwevende stof 
plaatselijk de waterbodem direct wordt belast. Dit rechtvaardigt het 
uitgangspunt om thans een saneringsinspanning bij de bedrijven en 
instellingen te leggen. 
Sanering van het afvalwater bestaat uit een opvang en behandeling door 
middel van een bezinkbak met, vanwege eventuele olieverontreinigingen 
(hoewel niet gemeten wel mogelijk), daaraan gekoppeld eventueel een 
olieafscheider. Indien het enigszins mogelijk is, dient het afvalwater via het 
riool geloosd te worden. Via bezinking is 90 - 99% van de verontreinigingen 
te verwijderen. Dit betekent dat er jaarlijks na sanering nog de volgende 
vrachten geloosd gaan worden. 

Per afsDuitDlaats: Landelijk: 
14 g koper 
6 g organotin 

11 kg koper 
5 kg organotin 
1 ton zwevende stof 1300 g zwevende stof 

De organotin zal (zoals is gememoreerd) uit het afvalwater verdwijnen. 
Het ontstane slib zal veelal als chemisch afval moeten worden afgevoerd. 
Door het nemen van bedrijfsgebonden maatregelen door de bedrijven en 
instellingen kan de verontreiniging van het afvalwater beperkt blijven tot de 
afspuitinrichting. Dit betekent dat eventuele olielozingen zoveel mogelijk 
kunnen worden voorkomen door het plaatsen van opvangbakken. Verder 
moet het gebruik van ontvetten op de afspuitplaats niet worden toegestaan 
en ook andere werkzaamheden zoals gritstralen, schuren en verfapplicatie 
dienen, voorzover zij de waterkwaliteit nadelig belasten, niet op de 
afspuitinrichting plaats te vinden. Tenslotte dient men de slib- en olieaf- 
scheider regelmatig te reinigen. 
Met name bij bedrijven en instellingen waar ook particuliere-eigenaren hun 
recreatievaartuig zelf kunnen afspuiten is het wenselijk, de 
afspuitapparatuur te koppelen aan de bezinkinstallatie, zodat deze 
automatisch in werking is tijdens het afspuiten. 
Door de HISWA wordt in samenwerking met een aannemer een mobiele 
afspuitinrichting gebouwd. Voor bepaalde bedrijven kan het financieel 
interessant zijn met een dergelijke installatie te werken. Bij toepassing van 
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deze installaties is het geboden dat bij lozing vooraf, bij de 
waterkwaliteitsbeheerder of de beheerder van het riooi, een vergunning 
wordt aangevraagd. 
Geschat wordt dat de kosten per bedrijf van gemiddelde omvang ca. 
f 20.000,= (excl. bodembescherming) bedragen. Wanneer de installatie in 
10 jaar wordt afgeschreven, bedragen de jaarlijkse kosten ca. f 3700,=. De 
jaarlijkse extra lasten per ligplaats worden geschat op f 10,= - f 20,=. 

Op basis van een emissie-aanpak van de lozing worden de volgende 
lozingseisen aanbevolen: 
Aan het behandelde afvalwater dient in een steekmonster een zwevende 
stofeis van 100 mg/l en een olie-eis van 20 mg/l voor lozing op 
oppervlaktewater gesteld te worden. Bij lozing op de riolering kan een olie- 
eis van 200 mg/l gesteld worden. Nader onderzoek naar de in de praktijk 
(naar verwachting lagere) haalbare waarden is nodig. De controle kan 
bestaan uit een inspectie, waarbij gekeken wordt of de lozing via een 
bezinkinstallatie plaatsvindt en of deze installatie op de juiste wijze is 
geïnstaleerd en wordt bedreven. Verder kan worden bezien of de 
bedrijfsgebondenmaatregelen ('goodhouse keeping') voldoende zijn, waarbij 
gelet kan worden op eventuele olielozingen en andere lozingen op het 
terrein waardoor de waterkwaliteit beïnvloed wordt. Wanneer bij inspectie 
twijfels bestaan kan een steekmonster worden genomen, zodat bepaald kan 
worden of bovengenoemde eisen gehaald worden. 
Uit enkele meetgegevens blijkt, dat het opnemen van de bovengenoemde 
zwevende stofeis voor de bedrijven en instellingen geen problemen zal 
opleveren, maar dit zal nog bevestigd moeten worden door nader 
onderzoek. 

Lozingen van afvalwater afkomstig van het afspuiten van pleziervaartuigen 
kunnen in de nabije toekomst worden gereguleerd door middel van 
algemene regelgeving op grond van de (te wijzigen) WVO/WABM. Het 
betreft hier namelijk een grote groep vergelijkbare lozingen met 
vergelijkbare saneringsmaatregelen. Een dergelijke AMvB moet thans 
worden voorbereid maar kan pas van kracht worden nadat de WVO- 
WABM zijn gewijzigd (naar verwachting begin 1W). 
Bij een lozing op oppervlaktewater is het wenselijk dat de vergunningplicht 
naast algemene regelgeving gehandhaafd blijft. In verband met kwetsbaar 
oppervlaktewater en ter bescherming van de waterbodem tegen 
verontreiniging kan het noodzakelijk zijn nadere eisen te stellen. Voor een 
direkte lozing in oppervlaktewater moet dus altijd een WVO-vergunning 
worden verleend. 
Bedrijven die niet kunnen aansluiten op de riolering en derhalve blijven 
lozen op oppervlaktewater, kunnen op 1 - 10 - 1991 gesaneerd zijn. Hierbij 
is het gewenst dat er overleg wordt gepleegd met de belangenbehartigende 
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organisaties. 
Gelet op het grote aantal bedrijven, de leveMgstermijnen van apparatuur 
en de aanpassingen nodig voor aansluiting op de riolering, wordt een 
overgangstermijn van één jaar noodzakelijk geacht. Als saneringsdatum 
waarbij alle bedrijven en instellingen gesaneerd moeten zijn wordt daarom 
1 - 1 - 1993 aanbevolen. 
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O. SUMMARY 

Preservation of ships entails pollution of surface water and sediment. The 
latter pollution can become so senous, that the spoil dredged up has to be 
stored in a specially constructed depot. That is why the Contact team 
Enforcement Pollution of Suxface Waters Act (CvWVO VI) has set up the 
sub working group "Cleaning and preservation of mobile objects". One of its 
tasks is to formulate proposals for cleaning-up measures, which have been 
descriied in two reports. The present report is one of them and deals with 
hosing down of recreational watercraft. "he other report discusses shipyards 
for commercial shipping and large shipyards for yachts. 

Every year a large number of recreational craft are stripped of fouling. 
W e n  fouling is cleaned off, traces of paint come away as well. Cleaning is 
done by commercial businesses such as boatyards and non-comrnemcal 
bodies, such as yacht-clubs and municipal institutions. They are equipped 
with facilities such as slipways and/or smalî doch, yachting marinas and 
winter storage accommodation. 
There are about 900 yacht-building companies and 1000 yachting marinas in 
the Netherlands. 90% of them is provided with facilities to hose down 
pleasure craft. In the Netherlands every year some 170.000 pleasure craft 
are treated in about 1600 hosing-down installations. This high-pressure 
spraying is mainly done in spring, from early April to mid May, and in 
autumn, from early October to early November. 

The part of the ship below the waterline is fumished with a paint system 
consisting of a number of presexving layers. For the hull, tar may be used 
instead of paint. Among the presewatives, antifouling paints are the most 
harmful, since they contain biocides. According to an estimation based on 
1989, every year some 75.000 litres of antifouling paint and 40.000 litres of 
tar products are used in the Netherlands. 
For recreational craft, hard as well as self-polishing antifouling paints are 
applied. Hard paints are generally used for crafts sailing in fresh water, 
whereas the self-polishing ones are mostly employed for ships which cruise 
salt water. The reason for this is that considerably less fouling takes place 
in fresh water than in salt water. Besides, self-polishing paints are more 
effective but als0 more expensive. 
The biocide used is mostly copper(I)oxide, usually in combination with 
tributyl tin compounds or other biocides. Antifouling paints containing 
organotin have an average copper and organotin content of 25 and 6% 
respectively (weight percentage of the wet product). The cupric antifouling 
paints, which do not contain organotin as a biocide, also have an average 
copper content of 25%. 
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In anticipation of EC regulations, the Netherlands govement has revoked 
as from 1 January 1990 the permission to use organotin for yachts under 25 
meters in length. This will result in an increasing use of cupric antifouling 
paints. However, as the copper contents of both types of paint are equal, 
this changeover is not expected to have any Muence on the copper load 
on surface waters due to recreational craft. 

Waste water coming from hosing down recreational craft oniy contains a 
fraction of the initial quantity of biocides applied. This means that the 
greater part of the biocides leaches out and is emitted diffusely int0 the 
surface water. As recreational craft spend relatively much time lymg still, it 
is the marinas which will suffer most from this diffuse emission. 
Leachine out accounts for the following estimated amounts of pollutants 
emitted int0 the Netherlands surface waters: 

200 kg of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 
18.500 kg of copper 
2.000 kg of organotin 

As a diffuse source, recreational craft cause some 3% of the total diffuse 
PAH emission, 17% of the total diffuse copper emission and 49% of the 
total diffuse organotin emission. "he above-mentioned ban on organotin, 
however, will lead to a strong decrease in the emission of this biocide. 

W e n  recreational craft are hosed down under high pressure, some 60 - 90 
iitres of water are emitted per hour. In the whole country about 10.200 to 
15.300 m3 of water will be used per annum. The resulting waste water is 
contaminated with foulhg (algae, water plants and shellfish), particles of 
paint and in some cases oil and fat solvents. hos in^ down of pleasure craft 
causes the following annual emissions: 

per site nation-wide 
200 gr of copper 
80 gr of organotin 

160 kg of copper 
65 kg of organotin 
15 tonnes of suspended matter 18.900 gr of suspended matter 

Besides, oil may be emitted as well. 
Consequently, in the case of recreational craft diffuse emissions are much 
more important than emissions from boatyards. So, when we talk about 
cleaning up, it seems obvious that much effort should be put in developing 
paint systems which are less harmful to the environment. According to the 
present views held by the paint-industry, however, a breakthrough in this 
field (towards a general use of non-toxic, solvent-free coatings) is not to be 
expected much earlier than the year 2000. For the reasons already 
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mentioned, emissions from hosing-down sites will probably not decrease 
considerably in the coming years. That does not alter the fact, however, that 
the current product policy should be pursued unrelentingly. 

"he emission of pollutanîs to the surface water coming &om hosing-down 
facilities is concentrated near the facility, which, on account of the settling 
of suspended matter (particles of paint) causes a direct locai pollution of 
the sediments. This justines the principle that a cleaning-up effort is 
currently demanded from the businesses and institutions concerned. 
Waste water purification should include collecting it and îreating it in a 
sedimentation tank possibly connected with an oii filter, because of possible 
oil pollution (even when measurements turn out negative, oil can still be 
present). Wherever possible, the effluent should be discharged int0 the 
sewer. 90 to 99% of the pollution can be removed by sedimentation. This 
means that after treatment the following loads will be discharged annually: 

per site nation-wide 
14 g of copper 
6 g of organotin 

11 kg of copper 
5 kg of organotin 
1 tonne of suspended matter 1300 g of suspended matter 

As was mentioned before, organotin will gradually disappear from the waste 
water. 
The resulting sludge in the sedimentation tank will mostly have to be 
removed as chemica1 waste. Measures taken at the site itself keep the 
pollution of the waste water limited to the facility. This means that possible 
oil discharges can be restricted to a minimum by installing collecting tanks. 
Als0 the use of fat solvents on hosing-down sites should be banned and 
other activities such as sandblasting, sanding and paint application as far as 
they are hanaful to water quality, should not take place in these facilities. 
Finally the sludge and oil filters should be cleaned regularly. 
Especially at sites where private owners can hose down their pleasure craft 
as well, it is desirable to make a connection between the spraying apparatus 
and the sedimentation installation, so that it is set int0 action automatically 
when spraying is started. HISWA (the Netherlands organization for the 
water sport trade) is developing a mobile spraying installation in co- 
operation with a constructor. It can be lucrative for certain businesses to 
work with such an installation. This may, however, not be used and the 
effluent may not be discharged without a permit granted by the water 
quality or sewer authority. 
The estimated costs for a business of average size amount to some 20.000 
Dutch guilders (soil protection not included). Assuming that the installation 
is marked down in ten years, the annual costs are about 3.700 guilders. The 
annual extra charges per berth are estimated at 10 to 20 guilders. 



When an emission approach is chosen, the following effluent requirements 
are recommended 
A random sample of treated waste water should meet the standard of 100 
mg/J of suspended matter and 20 mg/i of oil before it may be discharged to 
suface water. M e n  it is discharged to the sewer, the standard for oii may 
be adjusted to 200 mg/l. Further research to establish practicable lower 
values is necessaq. 
These regulations can be enforced by m e m  of inspection whether the 
waste water passes through a sedimentation tank and whether this 
instailation is properly set up and operated. Als0 the adequaq of measures 
taken withjn the business concerned (good house-keeping) can be 
examined, payhg special attention to possible oil emissions and other 
emissions at the site which UinuenCe water quality. When an inspection 
leads to doubts, a sample can be taken to determine whether the 
requirements are met. 

In the near future it will be possible to regulate discharges of waste water 
coming frorn hosing down recreational craft by means of general rules on 
the basis of the Pollution of Suríace Waters Act (WVO), which is to be 
amended. The fact is that this is one of a large group of similar discharges 
to which comparable cleaning measures apply. Preparation of such 
administrative measures should already be started at present, but they can 
only come into effect after the WVO has been amended (early 1992 
according to expectations). 
In case of emissions to surface water it is desirable that the obiigatory 
permit is maintained next to general regulations. In connection with 
winerable surface water and to protect sediments against pollution, it may 
be necessary to make the requirements more stringent. So, for a direct 
emission to surface water a WVO permit is aiways obiigatory. 
The facilities that cannot be connected to the sewerage and will therefore 
continue to discharge to surface water can be equipped with waste water 
treatment instaliations by 1 October 1991. At a number of sites this process 
has aiready been started. 
In view of the large number of sites, delivexy periods for equipment and 
adjustments necessary for connection to the sewerage, a transition period of 
one year is deemed indispensable. As final date for the improvement of al1 
sites 1 January 1993 is therefore recommended. 
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1. 

1.1. 

INLEIDING 

Aanleiding tot het onderzoek 

Bij conserveringswerkzaamheden aan schepen (d.w.z. schoonspuiten, stralen 
en verfapplicatie) treedt verontreiniging van het oppervlaktewater en de 
waterbodem op. Deze problematiek is reeds in de begin van de jaren 
zeventig bij de grote Rotterdamse nieuwbouw- en reparatiewerven onder- 
kend. De baggerspecie in de werkhavens is in vele gevalien dermate ernstig 
verontreinigd, dat de specie in een speciaal ingericht depot moet worden 
geborgen. Kortelings is uit onderzoek naar de kwaliteit van de waterbodem 
en uit publikaties ook duidelijk geworden, dat de problematiek zich tevens 
uitstrekt tot het onderhoud en de nieuwbouw van schepen voor de 
binnenvaart en recreatievaart. De recreatievaart levert een aanzienlijke 
bijdrage aan de emissie van onder meer biociden uit aangroeiwerende 
verven (antifouling) en de binnenvaart levert een aanzienlijke emissie van 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen vanuit de toegepaste teerverven. 
Kortom, overal waar op of in de nabijheid van oppervlaktewater con- 
serveringsactiviteiten plaatsvinden, vindt een emissie van milieubezwaarlijke 
stoffen plaats. 
De verontreiniging vanuit puntbronnen wordt in de recreatievaart met 
name veroorzaakt door het schoonspuiten van jachten, dat vooral in het 
voor- en najaar plaatsvindt. Bij de grotere werven wordt de verontreiniging 
met name veroorzaakt door (in het verleden) aangebrachte verfsystemen op 
de scheepshuid, die door het stralen in het oppervlaktewater terecht 
komen. Daarnaast kan door spuitnevelverliezen bij de verfapplicatie verf in 
het oppervlaktewater geraken. Ook kan diffuus waterverontreiniging 
ontstaan door de uitloging van - vooral nieuwe - scheepshuidconservering. 
Gezien de ernst van de problematiek, is een oplossing op een zo kort 
mogelijke termijn wenselijk. Daarbij is het, uit het oogpunt van de eenheid 
van beleid en gelet op de concurrentiepositie van de bedrijven, gewenst om 
te streven naar een gelijktijdige invoering van een definitief beleid voor het 
stralen en conserveren van mobiele objecten. Door CUWVO-VI is ter 
voorbereiding van dit beleid in maart 1988 de subwerkgroep "Stralen en 
conserveren mobiele objecten" ingesteld. 

WWO-studies zijn op de eerste plaats bedoeld voor het ondersteunen 
van waterkwaliteitsbeheerders bij het verlenen van WO-vergunningen. De 
inhoud en opzet van deze rapportage is daar dan ook op gericht. 
Het rapport kan door het bedrijfsleven ook als leidraad gebruikt worden 
voor het implementeren van de nodige saneringsmaatregelen. Een 
ondersteunend instrument daarbij kunnen 'bedrijfsinteme 
milieuzorgsystemen' zijn. Via de branche-organisaties zijn reeds initiatieven 
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genomen om de ontwikkeling van dergelijke systemen te starten. 
Vanuit VROM/V&W wordt deze ontwikkeling gestimuleerd door middel 
van het verlenen van subsidies voor dergelijke projecten. Hiervoor is de 
regeling Toekenning Projecten Bedrijfsinteme Milieuzorgsystemen' 
ingesteld. Criteria voor het verkrijgen van deze subsidie zijn gepubliceerd 
door VROM, in een circulaire met de zelfde titel weke is uitgekomen in 
1990. Milieuzorgsystemen d e n  ertoe moeten leiden dat bij de bedrijven 
meer aandacht wordt geschonken aan de milieu- en afvalwaterproblematiek 
als intergraal onderdeel van de bedrijfsvoering. 

1.2. Kader van het rapport 

De Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlak- 
tewateren (CVWVO) heeft tot taak het bevorderen van eenheid van beleid 
ten aanzien de uitvoering van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(WVO) door de daarmee belaste overheidsorganen. Er zijn een aantal 
werkgroepen ingesteld waarvan werkgroep VI is belast met de coördinatie 
van het beleid met betrekking tot de lozingen van niet-zuurstofbindende en 
toxische stoffen. Er wordt een bedrijfstakgewijze aanpak gevolgd. Hiertoe 
zijn een aantal subwerkgroepen ingesteld. 

Eén van deze subwerkgroepen was de subwerkgroep "waterverontreini- 
gingsproblematiek bij het stralen en conserveren van mobiele objekten". 
De subwerkgroep bestond uit de volgende leden. 

Vertegenwoordigers bedrijfsleven: 
- M. de Jonge, vanaf juni 1989 

(Vereniging van verf- en drukinktfabrikanten, VVVF) 
- J.N. Kossen, vanaf maart 1990 

(Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, KNWV) 
- P. Nieuwenhuizen, vanaf juni 1988 

(Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie, VNSI) 
- T. Nonhof, 

(stichting VOM) 
- P.M. Oskam, korresponderend lid vanaf maart 1990 

(Me taalunie) 
- J.R. Sjoer, vanaf september 1988 

(Stichting Samenwerking Metaalconserveringsbedrijven, SSM) 
- R.F. Tjallema, tot september 1988 

(HISWA) 
- R.E.P. Vallenduuk, 

(ANWB, vakgroep Waterrekreatie) 
- M.B. de Vries 
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13. 

(Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie, VNSI) 

(HISWA) 
- A.C. Willemsen, vanaf september 1988 

Vertegenwoordigers van de overheden: 
- P. Havermans, vanaf juni 1988 

- B.J. Klapwijk, tot juni 1988 

- G.A. Kok, sekretaris vanaf maart 1989 

- J. Koster, tot februari 1990 

- H. Kraay, voorzitter 

- K. Krijt, vanaf juni 1989 

- T.H. Miedema, vanaf juni 1988 

- G. de Vries, sekretaris tot oktober 1989 

(Rijkswaterstaat, direktie Zuid-Holland) 

(Rijkswaterstaat, direktie Zuid-Holland) 

(Dienst BinnenwatereflLU) 

(Hoogheemraadschap van Rijnland) 

(Rijkswaterstaat, Hoofddirektie van de Waterstaat) 

(VROM, Direktoraat-Generaal Milieubeheer) 

(Provinciale waterstaat Friesland) 

(Dienst BinnenwaterenDIZA) 

Taakopdracht en werkwijze 

De taakopdracht van de subwerkgroep bestond uit: 

1. Het geven van een beschrijving van de bedrijfstak en de 
afvalwaterproblematiek als gevolg van de conserveringswerkzaamhe- 
den. 

2. Het doen van aanbevelingen voor saneringsmaatregelen. 

3. Het aangeven van de kosten van de maatregelen, mede in het licht 
gezien van de bedrijfseconomische positie. 

4. Het doen van aanbevelingen ten behoeve van de regelgeving in het 
kader van de WVO. 

De taakopdracht van de subwerkgroep valt uiteen in een procedureel deel 
en een technisch deel. In een interimrapportage, weke op 12 december 
1988 door de CUWVO is vastgesteld, is met name aandacht besteed aan 
het procedurele deel. De nadruk is daarbij vooral op de beroepsvaart 
komen te liggen. 



Voor de jachthavens en winterbergingen wordt in de interimrapportage 
voorgesteld vooralsnog de vergunningverlening niet op te starten. Na het 
uitkomen van de definitieve rapportage kan op basis van het uitgevoerde 
onderzoek de vergunningverlening worden opgestart en regelgeving worden 
ingevoerd. 

Tijdens het onderzoek kwam de werkgroep tot de conclusie, dat er een 
onderverdeling is aan te brengen in de werkzaamheden, zodat er twee 
clusters bedrijven ontstaan. Bij de eerste cluster is de afvalwatemroblema- 
- tiek beperkt tot het afvalwater dat ontstaat bij het afspuiten van 
recreatievaartuigen. Bij de tweede cluster, is de afvalwaterproblematiek 
complexer. 
Tot de eerste cluster behoren over het algemeen de jachthavens, 
winterbergingen en kleine jachtwerven. Tot de tweede cluster behoren de 
werven voor reparatie en nieuwbouw vaii zeegaande schepen, 
binnenvaartschepen en jachten. Recreatievaartuigen kunnen dus ook op 
locaties worden behandeld welke tot de tweede cluster behoren. 
Voor de beide clusters aan bedrijven is een apart rapport samengesteld. 
Hoewel hierdoor aan enige overlap niet te ontkomen valt, met name van 
algemene aspecten, zullen de rapporten beter zijn afgestemd op de 
doelgroep en daarbij beter bruikbaar zijn. 

De werkgroep heeft ten behoeve van deze rapportage een tweetal 
praktijkonderzoeken laten verrichten. Er is onderzoek uitgevoerd naar de 
milieubelasting van het waterstralen c.q schoonspuiten van schepen uit de 
recreatievaart bij winterbergingen en jachthavens. 
Bij een tweetal werven, één in zoet en één in een zout milieu, zijn respec- 
tievelijk monsters genomen van 8 en 5 recreatievaartuigen. Daarnaast is 
door experimenten vastgesteld welk deel van de verontreiniging in het 
straalwater is te verwijderen door eenvoudige zuiveringstechnieken als 
bezinking en zandfiltratie. 
In een ander onderzoek is de PAK-emissie als gevolg van het teren of 
bitumeren van het onderwaterschip bepaald. Dit betrof een onderzoek bij 
binnenvaartschepen, waarbij zowel de emissie door het waterstralen alsook 
de emissie van PAK-verbindingen door uitloging in oppervlaktewater is 
onderzocht. Aangezien recreatievaartuigen ook geteerd kunnen worden is 
dit onderzoek hier dan ook van belang. 

In het rapport waar nu sprake van is komen dus de locaties aan bod, waar 
recreatievaartuigen worden afgespoten en die verder geen conserveringsac- 
tiviteiten ontplooien welke de waterkwaliteit kunnen be-invloeden. Hiervoor 
is al geconstateerd dat recreatievaartuigen ook op locaties behorend tot de 
tweede cluster behandeld kunnen worden. Evenzo is het niet uitgesloten dat 
beroepsvaartuigen op locaties behorend tot de eerste cluster afgespoten 
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kunnen worden. Voor de eenvoud in weergave noemen we de behandelde 
categorie vaartuigen in onderhavige rapportage (cluster 1) plezier- of 
recreatievaartuig en. 
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OMSCHRIJVING VAN DE BEDRWFSTAK 

Inleiding 

Het schoonspuiten van recreatievaartuigen wordt verricht door bedrijven 
werkzaam in de bedrijfstak 'waterrecreatie', door watersportverenigingen en 
gemeentelijke instellingen. 
Achtereenvolgens zuilen in dit hoofdstuk de locaties voor conserverings- 
werkzaamheden, de regionale verdeling van de bedrijven en de 
economische situatie behandeld worden. Tenslotte komen de bedrijfsorgani- 
saties aan bod. 

Locaties voor conserveringswerkzaamheden 

Het afspuiten van recreatievaartuigen kan op uiteenlopende locaties 
worden uitgevoerd, zoals: 

- WERVEN met hellingen en/of kleine dokken voor binnenvaart, 
visserij en recreatie; 

- JACHTWERVEN; 

- WINTERBERGINGSTERREINEN voor jachten; 

- JACHTHAVENS. 

De winterbergingen bevinden zich over het algemeen nabij de werf of 
jachthaven. Deze locaties zullen daarom verder niet apart worden 
uitgewerkt. 
Het her en der op oppervlaktewater uitvoeren van conserverings- 
werkzaamheden (op bijvoorbeeld drooggevallen platen in het getijdegebied) 
is per 1-1-1987 niet meer toegestaan. 

Verspreiding en omvang van de bedrijven 

In tabel 2.1. is per provincie het aantal nieuwbouwwerven, reparatiewerven 
en jachthavens aangegeven. 
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Groningen 

Fries land 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

F i evol and 

Utrecht 

Tabel 2.1 De verspreiding van de bedrijven 
(Bron; HISWA 1990 / CBS 1985) 

nieuubouu 

105 

52 

39 

reparat i e  

78 

30 

44 

~ 

jachthavens 

22 

139 

11 

54 

54 

16 

88 

Y-Holland 

2- Hol Land 

Zee 1 and 

N -Brabant 

iimkirg 

Neder Land 474 369 954 

7a 71 210 

79 77 227 

In Nederland zijn er formeel 900 zogenaamde jachtbouwbedrijven. Hiervan 
hebben circa 500 bedrijven daadwerkelijke nieuwbouw als hoofdactiviteit. 
De resterende 400 bedrijven hebben reparatie als hoofdactiviteit. In de 
jachtenbouw kan men nog onderscheid maken tussen ongeveer 15 
topbedrijven, een middengroep van een 85 werven en tenslotte vele kleine. 
In de sector jachtenbouw werken circa 5.000 personen (HISWA 1990). 

De ongeveer 1.000 jachthavens in Nederland, hebben samen zo’n 165.000 
ligplaatsen. Daarvan is 50% in commerciële handen, 35% van verenigingen 
en 15% van de overheid (gemeenten). 

2.4. Economische situatie 

De jaarlijkse omzet van de jachtenbouw in Nederland wordt op 
f 750 miljoen geschat, de export op f 410 miljoen. Naar exportprestaties 
doet de sector het goed. Echter naar rendementscriteria is de situatie 
minder rooskleurig. Ondanks de hoge conjunctuur in de sector zou de 
gemiddelde rentabiliteit niet hoger dan 2% liggen. (HISWA 1990) 

Bij bednjfsmatig geëxploiteerde jachthavens werd in 1988 gemiddeld 4.4 
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2.5. 

manjaar ingezet. De totale jachthavenexploitatiekosten zijn in dat jaar met 
10,2% toegenomen, met name door versterking van de kwaìiteit van de 
dienstverlening. Gezien de structuur van de markt staan de ligplaatstarieven 
onder druk, waardoor de bedrijfsmatig geëxploiteerde jachthavens niet 
altijd kostenstijgingen kunnen doorberekenen in de tarieven. Hierdoor 
worden de bedrijfsresultaten in negatieve zin be'ïnvloed en is de gemiddelde 
rentabiliteit in deze sector laag. 
Door het NRIT (Nederlands Research Instituut voor Toerisme) is een 
onderzoek uitgevoerd naar de economische betekenis van watersport en 
sportvisserij in Nederland. Voor de jachthaven zoals hier bedoeld, zijn 
alleen de omzetgegevens van de liggelden bruikbaar. Deze bedragen aan 
totale omzet van vaste ligplaatsen in de zomer en winter samen f 112,6 
miljoen (NRIT 1988) 

Bedrijfsorganisaties 

De collectieve belangen van de bedrijven en verenigingen worden door een 
aantal organisaties behartigd. Voor de recreatiesector de HISWA (de 
Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak 
Waterrecreatie), de KNWV (Koninklijk Nederlands Watersport Verbond) 
en de NNWB (Noord Nederlandse Watersport Bond), voor de grotere 
werven de VNSI (Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie), de 
Vereniging FME, CWM (Contactgroep van Werkgevers in de Metaal- 
industrie) en de Metaalunie. 
De bedrijven waar deze rapportage op gericht is, zijn voornamelijk lid van 
de HISWA of KNWV. Echter een aantal bedrijven en instellingen is ook lid 
van een andere organisatie. 
De bedrijven en instellingen werkzaam in de recreatieve sector 
(nieuwbouw- en reparatiewerven van jachten, jachthavens en 
winterbergingen) kunnen zich aansluiten bij de HISWA Vereniging. 
413 Watersportverenigingen zijn aangesloten bij het KNWV en 93 
watersportverenigingen bij het NNWB. Een watersportvereniging heeft 
geen winstoogmerk en stelt slechts de faciliteiten ter beschikking welke 
nodig en wenselijk zijn voor het uitoefenen van de hobby van de 
aangesloten leden. 
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3. 

3.1. 

3.2. 

ACTIVITEITEN, STOFFEN EN EMISSIES 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet op welke wijze en in hoeverre de 
waterkwaliteit beïnvloed wordt. Het gaat hierbij om de sectoren 
jachtwerven (reparatie/onderhoudsbedrijven) en jachthavens. De 
beschrijving van de activiteiten is beperkt tot de conserveringswerkzaamhe- 
den welke een afvalwaterstroom veroorzaken en de activiteiten en 
processen die dit afvalwater nog extra kunnen belasten. 
De vervuilingsbron is het verfsysteem. Het is daarom relevant om op de 
werkzame stoffen in de verfsystemen nader in te gaan. De wijze waarop de 
verontreinigende stoffen uit de verf in het milieu terecht komen, wordt in 
paragraaf 3.5 geanalyseerd. 
Er zijn twee emissiemogelijkheden, namelijk direct via een puntbron en dif- 
fuus. In paragraaf 3.6. zal op de diffuse belasting (uitloging) vanuit verven 
worden ingegaan. 

Activiteiten jachthavens 

Jachthavens verhuren ligplaatsen voor jachten en hebben sanitaire 
voorzieningen, zoals toiletgebouwen en wasplaatsen. De havens hebben 
daarbij vaak nog andere accomodaties en activiteiten zoals een 
brandstofpomp, bilgewaterpompen, vuilwaterpompen, winterstalling, een 
afspuitplaats, enz.. 90% van de 1.000 jachthavens hebben een mogelijkheid 
om plezierjachten schoon te spuiten. 
Op de afspuitplaatsen kunnen de volgende werkzaamheden plaatsvinden: 

- hogedruk reinigen; 
- motor- en schroefonderhoud; 
- stoomreinigen. 

Jaarlijks of eenmaal per twee jaar worden de aangroeisels, loszittende 
antifoulings en eventueel overige verflagen van de jachten verwijderd. De 
jachten worden op de kant gezet, direct aan de waterkant, en daarna tot 
aan de waterlijn met hoge druk gewaterstraald. De toegepaste waterdruk 
kan variëren van 50 tot 200 bar gemeten aan de spuitmond. De spuitac- 
tiviteiten duren kort, ongeveer 5 à 10 minuten. Overigens kan deze tijd 
beduidend hoger zijn als een particulier zelf zjjn boot afspuit. 
Eventueel kunnen er ook andere onderhoudswerkzaamheden op de 
afspuitinrichting plaatsvinden, zoals motor- en schroefonderhoud. Vaak 
echter worden de schepen op een andere plaats, bijvoorbeeld een 
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33. 

parkeerplaats, verder behandeld. Hier wordt geschuurd, afgebikt en nieuwe 
verf opgebracht. 
Overigens wordt niet op elk afgespoten vaartuig nieuwe antifouling 
aangebracht. 

Van aile ca. 165.000 recreatievaartuigen gaat 70 - 80% (116.000 - 132.000 
jachten) in het najaar de wal op, in Winterstaliing. De helft van de jachten, 
die 's winters in het water blijven liggen, worden alsnog in het voorjaar 
afgespoten. Dit wordt het 'knippen en scheren' genoemd. In het voorjaar 
worden dus ca. 17.000 tot 25.000 jachten afgespoten. De piek van het 
afspuiten ligt dus behalve in het najaar, ook in het voorjaar. Daarbij 
gebruikt men voor ca. 30% van de 82.000 trailerbare vaartuigen een anti- 
fouling of teerprodukt. Aangenomen wordt dat ook deze vaartuigen worden 
afgespoten. Dat zijn bij elkaar ca. 25.000 vaartuigen. De resterende 57.000 
trailerbare vaartuigen hoeven niet noodzakelijk te worden afgespoten. 
Gemiddeld worden er per jaar dus bij elkaar ca. 170.000 
recreatievaartuigen afgespoten op de afspuitinrichtingen. 

Activiteiten jachtwerven 

In de recreatievaart vinden de meeste (kleine tot middelgrote) repara- 
tiewerkzaamheden buiten, op een lokatie nabij de waterkant of elders op 
het werfterrein, plaats. Grote reparaties vemcht men in overdekte locaties. 
Van de 850 kleinere jachtwerven heeft ongeveer 90% een (afspuit)inrich- 
ting waarop recreatievaartuigen kunnen worden behandeld. Op deze ca. 
770 inrichtingen worden de volgende werkzaamheden vemcht: 

- hogedruk reinigen; 
- ontvetten; 
- motor- en schroefonderhoud; 
- andere reparatiewerkzaamheden welke het afvalwater niet noodza- 

kelijk beïnvloeden (lassen, lijmen, polyesterverwerking). 

Wanneer jachten voor onderhoud dan wel voor reparatie uit het water 
worden gehaald, worden ze Vrijwel altijd eerst ontdaan van eventuele 
aangroei en loszittende verf. Deze activiteit zal dientengevolge het hele jaar 
door plaatsvinden. Echter, 90% van de jachtwerven hebben een win- 
terstalling, zodat de pieken van het afspuiten, net als bij jachthavens, in het 
voor- en najaar zullen liggen. 
Ontvetten is het verwijderen van vetaanslag en eventuele andere veront- 
reinigingen, nodig bij motoronderhoud, voor oppervlaktebehandelingen van 
metalen (bijv. verven/spuiten) en als belangrijke voorbehandeling voor 
andere bewerkingen (bijv. lassen). Deze werkzaamheden hoeven, door het 



25 

3.4. 

nemen van de juiste maatregelen, het afvalwater dat vrijkomt op de 
afspuitinrichting niet extra te belasten (zie paragraaf 5.4.). 

Het stralen met grit (alleen aan stalen vaartuigen) en de applicatie van verf 
wordt meestal in een overdekte loods uitgevoerd. 

Conserveringsmiddelen 

Het aantal typen conserveringsmiddelen is beperkt. Het betreft veelal typen 
op basis van chloorrubber, epoxy, alkyd, etc. De conservering wordt uit 
verscheidene lagen opgebouwd, zoals corrosiewerende primers, tussenlagen 
en een toplaag. Het onderwatergedeelte wordt vrijwel altijd voorzien van 
een aangroeiwerende verflaag (antifouling). In plaats van verfsystemen kan 
voor de conservering van de scheepshuid ook teer worden gebruikt. 
De milieubelasting wordt bepaald door de samenstelling van de verf- en 
teersoorten en de eventueel toegepaste antifouling in samenhang met de 
toegepaste conserveringstechniek en daarnaast de uitloging in oppervlakte- 
water. Het gaat hierbij om zware metalen, organische oplosmiddelen, PAK- 
verbindingen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en biociden 
(antifouling). 

Voor het op de markt brengen van een aangroeiwerende verf, moet de 
fabrikant een toelatingsnummer in het kader van de Bestrijdings- 
middelenwet hebben. Op 1 april 1990 waren er 122 toegelaten produkten, 
welke door 15 fabrikanten op de markt zijn gebracht. 
in 1992 wordt naar verwachting een EG-regelgeving inzake het gebruik van 
organotin als antifouling van kracht. Deze regelgeving houdt in dat het 
gebruik van organotin op schepen met een lengte kleiner dan 25 meter zal 
worden verboden. 
Nederland heeft vooruitlopend op deze regelgeving per 1 januari 1990 de 
toelating op het gebruik van organotin voor jachten c 25 meter 
ingetrokken. De booteigenaren kunnen vanaf die tijd nog een keuze maken 
uit 5 1 produkten. 
Hoewel het gebruik van organotinhoudende antifouling door de 
recreatievaart al in 1989 sterk is gereduceerd, worden deze produkten 
hierna toch beschreven aangezien niet alle produkten van de schepen direct 
afgespoten zullen zijn. 

Het gebruik van antifouling wordt gezien als een groot milieuhygiënisch 
probleem. In de zeescheepvaart wordt het gebruik van antifouling gezien 
als een duidelijke economische noodzaak. Een schip met fouìing heeft 
slechtere vaarprestaties en het brandstofverbruik neemt bijna exponentieel 
met de dikte van de foulinglaag toe. In de zoete wateren is de aangroei 
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zeer beperkt. In de recreatievaart wordt echter op grote schaal gebruik 
gemaakt van aangroeiwerende verven. Er dient echter te worden 
onderkend dat ook in de recreatie de vaarprestaties van schepen een rol 
kunnen spelen. 

Voor de typering van de antifoulings kan worden uitgegaan van de 
volgende onderverdeling: 

ZACHTE ANTEOULING i HARDE ANTIFOULINGS 

LEACHING ANTIFOULINGS (U) 

SELFPOLISHING ANTIFOULINGS (SPC) 

De leaching antifoulings: 
De werking van de leaching antifoulings is gebaseerd op een 
diffusie/uitloogproces. Deze aangroeiwerende verven kunnen verder worden 
onderscheiden in zachte en harde antifoulings. 
De zachte antifoulings bestaan uit een bindmiddel en een natuurlijke hars 
die langzaam in water oplost. Op die manier komen de aangroeiwerende 
stoffen (koperoxyde) vrij. De verfnlm blijft maar gedeeltelijk bestaan. Het 
restant antifouling is eenvoudig af te spuiten. 
Van de harde antifouling blijft het bindmiddel (chloorrubber of vinylharsen) 
intact en treden de aangroeiwerende stoffen (organotin of koperoxyde) 
door diffusie uit de verf. De verffilm blijft bestaan en moet voordat een 
nieuwe laag wordt opgebracht worden weggeschuurd. De werking van 
leaching antifoulings is dus gebaseerd op een diffusie/uitloogproces. De 
biocide-afgifte zal exponentieel in de tijd afnemen, d.w.z. in het begin is de 
afgifte zeer hoog, maar al spoedig daalt deze zeer sterk om uiteindelijk tot 
een zodanig laag niveau te dalen dat de uitloging te gering is om aangroei 
tegen te gaan. Op dit punt is echter nog lang niet alle gif in de verflaag 
verbruikt. 
Dit type antifouling wordt in de recreatievaart voornamelijk toegepast op 
vaartuigen die in zoet water varen. De aangroei is veel geringer dan in zout 
water en de antifouling heeft een lagere prijs. 
Als biocide wordt vooral koper(1)oxide gebruikt, meestal in combinatie met 
tributyltinverbindingen of andere biociden (zie bijlage 1). 
In tabel 3.1 staan de verschillende werkzame stoffen en de 
gewichtspercentages van het (natte produkt) weergegeven zoals deze op dit 
moment in de aangroeiwerende verven worden toegepast. 
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Tr ibuty l t imthacry laat  

Tributyltinf luoride 

Tabel 3.1 Biociden in antifoulingverven 
(Bron; VROM 1990) 

~~ 

34,7 16,4 

14,8 4.5 

I BIOCIDE I Rax. X I Gein. X I 

Tr i fenyl t inf lwr ide 

Trifenyltinchloride * 

KoperCf )oxide 

Kopernaf tenaat 

Koper r e  si naa t 

8,9 6,6 

_ -  - -  

Koperthiocyanaat 

Tributyltinoxide 

Tributyl t inhydroxide 

Maneb 

Zineb 

10 9,1 

8.9 6,8 

Z i  ram 

I 2-Methyl-4R-S-triatine I 4,9 I 2,3 I 

4.7 388 

De organotinhoudende antifoulings hebben gemiddeld een koper- en 
organotingehalte van respectievelijk 25 en 6%. De koperhoudende 
antifoulings hebben gemiddeld ook een kopergehalte van 25%. 

De antifoulings op organotin basis geven ca. 1,5 jaar bescherming en die op 
koperbasis geven ca. 0,5 jaar bescherming tegen aangroei. 
De grote nadelen van deze antifoulings liggen dus in het oneconomisch 
gebruik van de biociden (“overkill” in het begin, aan het eind blijft nog 
biocide achter in de uitgeloogde laag) en de beperkte levensduur. 

De selbolishing antifoulings: - 

Door de ontwikkeling van copolymeer- en organotinverbindingen werden 
zo’n vijftien jaar geleden de selfpoiishing antifoulings in de handel gebracht. 
De werking van selfpolishing antifoulings is gebaseerd op een hydrolyse van 
het bindmiddel. Bij dit type slijt het produktpolymeer langzaam van de 
romp van het schip af waardoor de wand glad blijft en het schip een gunstig 
energieverbruik heeft. 
De organotinverbinding (tributyltinhydroxide) komt bij dit type niet 
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exponentieel maar lineair in de tijd vrij. De bescherming tegen aangroei is 
dan ook afhankelijk van de opgebrachte laagdikte en bedraagt maximaal 3- 
4 jaar. Het voordeel van deze verven naast de langere levensduur is dat er 
geen "overkill" in het begin is. Daarnaast is het overschilderen aanzienlijk 
eenvoudiger, omdat er geen oude lagen verwijderd behoeven te worden. 
Een zwak punt is de bescherming bij langdurig stilliggen. Daarom worden 
aan selfpolishing antifoulings ook wel koperverbindingen toegevoegd. 

De reden om teerprodukten toe te passen is de anti-corrosieve werking, de 
eenvoudige verwerking, de goede overschilderbaarheid en de lage prijs. Van 
teerprodukten gaat vrijwel geen aangroeiwerende werking uit. Dit is echter 
geen groot probleem in zoet oppervlaktewater aangezien de aangroei in 
zoete wateren veel minder is dan in zoute wateren. Eventueel wordt over 
de teerprodukten een aangroeiwerende verf gebracht. 
De produkten bestaan bijna volledig uit steenkoolteerpek. Dit is een 
destillaat van ruwe steenkoolteer, wat een afvalprodukt is van de 
cokesfabnkage uit steenkool. Steenkool wordt hierbij onder uitsluiting van 
lucht sterk verhit, waarbij teer vrijkomt. 
Naast de regulier toegepaste verven op steenkoolteerpek basis worden 
soms koolteer-epoxy-verven gebruikt. Epoxy-verven bestaan uit twee 
componenten en bevatten ongeveer 30% steenkoolteerpek. 
Deze verven hebben zeer goede eigenschappen. Ze hebben een hoge weer- 
stand tegen slijtage, chemische en klimatologische invloeden en hebben een 
goede corrosiewerende werking. De prijs is echter beduidend hoger dan van 
de eenvoudige koolteerverven en de applicatie vereist de nodige 
voorzorgsmaatregelen. Daarbij moet de ondergrond goed schoon en opge- 
ruwd worden eer een nieuwe laag kan worden opgebracht. Daar staat 
tegenover dat een epoxylaag wel 10 jaar goed kan functioneren voordat een 
nieuwe laag opgebracht moet worden. 
Door de recreatievaart worden ook mengsels van teer en bitumen 
toegepast. Bitumen is een olieprodukt. De epoxyteerverven worden in de 
recreatievaart voornamelijk gebruikt voor de beschermende onderlaag voor 
het onderwatergedeelte van het vaartuig, waarover dan een 
aangroeiwerende verf gezet kan worden. 

Koolteer wordt op circa 1000 ronde- en platbodemjachten toegepast. Deze 
schepen komen echter in het algemeen niet op afspuitinrichtingen voor de 
recreatievaart. Het merendeel van deze groep vaartuigen gebruikt overigens 
aangroeiwerende verven. 
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Tabel 3.2 Schatting toegepaste verfprodukten in de recreatievaart tot 1989. 
(Bron; HISWA 1990) 

I PRODUKTEN I l i t e r s  I 
I koperhoudende antifouling I 40.000 I 

kooi teer/bi tunen 22.000 

koolteer-epoxy 

In Nederland worden naar schatting door de recreatievaart 75.000 liter 
antifoulings en 40.000 liter teerprodukten toegepast. 
Uit een globale berekening van de HISWA blijkt dat door de recreatievaart 
tot 1989 circa 35.000 liter organotinhoudende antifoulings werd gebruikt. In 
1989 is het gebruik hiervan, op vrjjwiiiige basis met 80% verminderd. Het 
gebruik van koperhoudende antifoulings zal dientengevolge met 80% zijn 
toegenomen. 
Van de teerprodukten bestaat 20% uit steenkoolteerpek, 55% uit 
koolteerbitumen en 25% uit koolteer-epoxy (HISWA 1990). 
De koolteerbitumen bevat ca. 20% steenkoolteerpek en de koolteer-epoxy- 
produkten bevat ca. 30% steenkoolteerpek. Opgeteld bij de puur gebruikte 
steenkoolteerpek wordt er dus totaal in de recreatievaart ca. 16.000 liter 
steenkoolteerpek toegepast (HISWA 1990). 
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3.5. Emissies 

De gebruikte verfsystemen door de recreatievaart kunnen op verschillende 
momenten een belasting naar het milieu vormen. In onderstaande figuur 
staan deze momenten weergegeven. 

nieuwe scheepshuid 
droge verse verf 

s l i j tage uitloging 

oude scheepshuid 

emissie naar 
watersysteem 

(oude scheepshuid) 

Figuur 1 De verfkringloop bij schepen 
(Bron; DBW/RIZA 1990) 

De emissie naar de buitenlucht bestaat uit het verdampen van 
oplosmiddelen uit de verf en PAK'S uit teerprodukten, bij drogen. De 
emissie naar het oppervlakte water bestaat uit de uitloging tijdens het varen 
en stilliggen in de Cjacht)haven, eventuele slijtage tijdens varen en het 
hogedruk waterstralen op de heliing. 
De emissies door verdamping, slijtage en uitloging komen diffuus in het 
milieu terecht. De emissie door het Waterstralen komt ais  puntbron in het 
milieu. 
De verdamping van milieubezwaarlijke stoffen valt verder buiten het kader 
van deze rapportage. Slijtage zal in de recreatievaart geen grote rol spelen 
en is daarom verwaarloosbaar. De uitloging zal in de navolgende paragraaf 
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3.6. 

behandeld worden en het waterstralen wordt in hoofdstuk 4. verder 
uitgewerkt. 

Uitloging 

Vanuit de verf zulien milieubezwaarlijke stoffen zoals organotin, koper en 
PAK's diffuus in het oppervlakte water terecht komen. Uit onderzoek is 
gebleken dat dit een niet onaanzienlijk percentage is van de totaal 
opgebrachte verf. 

Om een indruk te krijgen van de grootte van de emissies in relatie tot de 
totaal opgebrachte hoeveelheid tin en koper is een globale berekening 
uitgevoerd. 
Gesteld dat per jacht 2 liter antifouling wordt opgebracht, en dat het koper- 
en tingehalte respectievelijk 25 en 6% bedragen (zie paragraaf 3.4.), dan 
wordt er 500 gram koper en 120 gram tin op ieder jacht gebracht. 
In het spuitwater is maximaaI 2,8 gram koper en 1,5 gram tin aangetroffen. 
Dit is derhalve slechts enkele procenten van de oorspronkelijk opgebrachte 
hoeveelheid. De rest van het koper en tin is Òf al uitgeloogd Òf is nog 
aanwezig op het jacht en niet door afspuiten verwijderd (TAUW 1989). De 
vrachten kunnen hoger uiwallen wanneer er relatief meer antifoulings 
worden toegepast met hogere gehalten koper en organotin. Hierover is 
geen informatie beschikbaar. 
Waterbodemonderzoek in jachthavens heeft uitgewezen dat de waterbodem 
door de diffuse belasting significant beïnvloed wordt (DGW 1988). 

In de recreatievaart is in 1989 40.000 liter koperhoudende antifouling 
toegepast met daarin 10.000 kg koper (25%). Verder is er 35.000 liter 
organotinhoudende antifouling toegepast met respectievelijk 8.750 kg koper 
en 2.100 kg organotin (25% en 6%). 
Wanneer vrijwel geen verf achter blijft op het schip na waterstralen komt 
er aan koper en organotin respectievelijk ca. 18.500 en 2.000 kg diffuus in 
het milieu. 
De overschakeling van organotinhoudende op koperhoudende antifouling 
zal vrijwel geen invloed hebben op de koperbelasting. 

Uit het binnenvaart onderzoek bleek dat 50% van de PAK's van de 
opgebrachte teer tijdens het drogen in de lucht verdwijnt, 25% uitloogt en 
10% vrijkomt tijdens het waterstralen. Ca. 15% blijft achter op de 
scheepshuid. In cijfers: 
Door de recreatievaart wordt 16.000 liter teer toegepast. Deze hoeveelheid 
weegt 20.000 kg bij een dichtheid van koolteer van 1,2 à 1,3. Het PAK- 
gehalte in verse koolteer is ongeveer 40 grkg produkt (DBW/RIZA 1990). 
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in 16.000 liter koolteer zit dan 800 kg PAK. Jaarlijks zal dus ongeveer 200 
kg PAK'S uitlogen uit de scheepshuiden van recreatievaartuigen. 

Aangezien er met recreatievaartuigen relatief weinig gevaren word, zal de 
emissie door uitloging voornamelijk een belasting vormen in de jachthaven. 

In Tabel 4.3 wordt de koper-, organotin- en PAK-emissie vanuit de 
recreatievaart vergeleken met andere bronnen. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat de recreatievaart als diffuse bron ca. 
3% van de totale diffuse PAK-emissie, 17% van de totale diffuse 
koperemissie en 33% van de totale diffuse organotinemissie vormt. 
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4. HUIDIGE AFVALWATERSITUATIE 

4.1. Inleiding 

Het afvalwater dat periodiek vrijkomt bij het waterstralen, zal plaatselijk 
rond de helling de waterbodem met hoge gehalten kunnen belasten. Van 
belang hierbij is de hoeveelheid en hoedanigheid van het afvalwater, 
alsmede de bezwaarlijkheid en de vrachten van de te lozen stoffen. 
Zo mogelijk zal één en ander per vaartuig, per bedrijf en landelijk 
gepresenteerd worden. 

4.2. Hoeveelheid afvalwater 

Uit het voorgaande blijkt, dat het afvalwater dat vrijkomt van conserve- 
ringswerkzaamheden in de recreatievaart, afkomstig is van het onder hoge 
druk schoonspuiten van jachten. Eventueel kan deze stroom nog vergroot 
worden door ten gevolge van de activiteiten verontreinigd hemelwater. 
Andere afvalwaterstromen zullen vrijwel niet voorkomen. 
De hoeveelheid afvalwater is afhankelijk van de tijdsduur, het debiet bij 
afspuiten en het aantal af te spuiten vaartuigen. Dit zal per werf of 
jachthaven verschillen. Echter uitgaande van een jachthaven met 
winterberging is er wel een schatting van de water hoeveelheid per bedrijf 
te maken. 
Uit onderzoek bleek dat de hoeveelheid water varieert van 60 tot 90 liter 
per vaartuig (daadwerkelijke afspuittijd 5 - 15 minuten). Per bedrijf is er 
meestal één afspuitplaats en één hogedrukspuit in werking. De totale 
venverkingsduur van een schip op de helling, bestaande het uit het water 
lichten, afspuiten en wegzetten, is ca. 1 uur. Hierdoor zullen gemiddeld 9 
vaartuigen per dag afgespoten kunnen worden. 
Per uur komt er dus ook 60 - 90 liter water vrij en per dag 540 - 810 liter. 
De afspuitperiode duurt gemiddeld drie weken. Stel er wordt op zaterdag 
doorgewerkt, dan kan men in drie weken 170 jachten afspuiten. Hiervoor 
gebruikt men ongeveer 10 - 15 m3 water. 
Landelijk wordt bij 170.000 afspuitingen 10.200 - 15.300 m3 water gebruikt. 

43. Hoedanigheid afvalwater 

Het water is verontreinigd met aangroei (algen, wieren en schelpdieren), 
verfdeeltjes en eventueel olie. Van de verf zijn de aangroeiwerende 
bestanddelen zoals koper en organotin het schadelijkst. Echter ook andere 
toevoegingen, zoals bijvoorbeeld de pigmenten (metalen) in de verf, leveren 
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Tin 

Zwevende stof 

een duidelijke belasting. 
Wanneer vaartuigen met een teerlaag worden afgespoten, zal het 
afvalwater verontreinigd zijn met PAK'S. Echter de pure steenkoolteerpek 
wordt vrijwel alleen op de traditionele vaart toegepast welke vaartuigen in 
het algemeen niet op heliingen voor de recreatievaart worden afgespoten. 
Het PAK-gehalte in teerbitumen en epoxy-teren is beduidend lager dan in 
pure teerlagen. Daarbij zijn de produkten taai en hard genoeg, dat ze 
vrijwel niet met hogedrukwaterstralen te verwijderen zijn. Het PAK-gehalte 
in het afspuitwater zal daarom te verwaarlozen zijn. 

~ ~~ 

0,16 - 30 10 - 1.500 

300 - 6.000 24.000 - 237.000 

In onderstaande tabel worden de emissies en gehalten van koper en 
organotin weergegeven zoals deze bepaald zijn bij het onderzoek. (Een 
schip met een teerprodukt was toen bij dit onderzoek niet betrokken) 

Tabel 4.1 Gehalten en emissies bij afspuiten recreatievaartuigen. 
(Bron; TAUW 1988) 

I gehalte emissie I nig/L I nig per vaartuig 

Koper I 1,2 - 68 I 90 - 2.800 I 

Uit het onderzoek bleek, dat het schoonspuiten van jachten met zelf- 
slijpende antifoulings doorgaans tot grotere tin- en koper-emissie leidt dan 
het spuiten van jachten met harde antifoulings. 
In zout water is de aangroei sterker dan in zoet water. Hierdoor zal het 
zwevende stofgehalte van afvalwater afkomstig van boten die voornamelijk 
in zout water varen ook hoger kunnen zijn. 

Een middelgrote jachthaven heeft ongeveer 250 ligplaatsen. In het najaar 
zullen ca. 170 jachten worden afgespoten en in het voorjaar ca. 40. Stel 10 
van de 170 jachten en 2 van de 40 jachten hebben een teerlaag, dan zullen 
de emissies voor dit bedrijf gemiddeld als volgt zijn. 
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Koper 

Tin 

Zwevende stof 

4.4. 

voorjaar na jaar totaal 

38 160 198 

15 64 79 

3.600 15.300 18.900 

Tabel 4.2 De emissies in het voor- en najaar alsmede het totaal voor een 
bedrijf van gemiddelde omvang in grammen. 

Olie en eventuele andere verontreinigingen zijn niet gemeten. Wel is 
geconstateerd dat bij diverse reparatiewerkzaamheden oliehoudende 
vloeistoffen vrijkomen (b.v. bilgewater) (bron: HISWA). De gehalten ujn 
sterk afhankelijk van de wijze van werken. Bij slordig werk en calamiteiten 
kunnen de gehalten snel hoog oplopen. 

Beschrijving van de geloosde stoffen 

In het afvalwater zijn de biociden in de antifouling zoals de koperoxide en 
organotinverbindingen, de zware metalen in de onderlagen, zoals zink en in 
mindere mate chroom, lood en arseen, verantwoordelijk voor de 
verontreinigingen. 
In deze paragraaf zullen niet al deze stoffen uitgebreid behandeld worden, 
maar de meest in het oog springende, de biociden en de PAK'S (als diffuse 
bron). 

Organotin bestaat uit tin met minstens één organische groep. Het gebruik 
van organotin leek grote voordelen te bieden boven het voorheen gebruikte 
koper. Het is kleurloos, en veel langer werkzaam. Het middel zou niet 
persistent zijn en zeer giftig voor organismen die aangroeien, terwijl er geen 
aanwijzingen waren dat het effecten zou veroorzaken op andere 
organismen. Echter, onderzoek in Frankrijk, Engeland en Nederland tonen 
aan dat er wel degelijk nadelige effecten zijn waar te nemen (DGW 1989). 
In diverse aquatische ecosystemen (meren, kanalen en estuaria) zijn dan 
ook toxische effecten van de organotinverbindingen waargenomen (de Vries 
& Seinen). 
Organotinverbindingen veroorzaken misvormingen bij oesters en de 
purperslak. In de directe nabijheid van jachthavens komen schelpdieren niet 
meer voor, terwijl de purperslak op het punt van uitsterven staat (Nota 
waterhuishouding 1990). 

Koper is een metaal, dat vrij in de natuur voor komt. Door zijn 
eigenschappen heeft het metaal zeer uiteenlopende toepassingen. Koper, 



36 

vooral koper(I)oxide (koperoxydud, G O ) ,  wordt toegegepast als biocide 
in antifouling verven. 
Koper zou vooral in opgeloste vorm een toxische werking hebben; in 
sediment-gebonden is dit veel minder (VROM 1990). Koper is persistent 
en wordt door een aantal organismen sterk geaccumuleerd. 

Polvcvclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) zijn een grote groep 
organische stoffen (honderden verbindingen) die zijn opgebouwd uit twee 
of meer aromatische ringen. PAK's staan sterk in de belangstelling vanwege 
de (vermeende) carcinogeniteit voor de mens. 
Uit dierproeven blijkt dat PAK'S afhankeiijk van de structuur carcinogeen 
of niet-carcinogeen kunnen zijn. Directe bewijzen voor de carcinogeniteit 
van PAK's voor de mensen zijn er tot nu toe niet, maar aangenomen mag 
worden dat een aantal PAK's ook voor de mens carcinogeen zijn. (CCRX 
1987) 
PAK's kunnen gevormd worden tijdens langdurige verbranding of 
soortgelijke procesomstandigheden. PAK'S worden niet industrieel 
geproduceerd en/of toegepast. PAK's zijn dan ook altijd ais niet-bedoelde 
verontreiniging of rest-produkt aanwezig. Sommige produkten, die hoge 
PAK-gehalten kunnen bevatten, worden wel grootschalig gebruikt. (CCRX 
1987) 
Ten aanzien van het voorkomen van PAK's in oppervlaktewater en in 
waterbodems gaat de regelgeving uit van de zes PAK's van Bomeff. 
(CCRX 1987) 

Door de EG-commissie is een lijst met 129 geselecteerde stoffen opgesteld. 
Deze stoffen zijn geselecteerd om bestudeerd te worden daar zij in 
aanmerking komen voor plaatsing op de zwarte lijst. In het nationale beleid 
worden deze 129 stoffen in beginsel a ls  zwart behandeld. Tot deze 
geselekteerde stoffen behoren ook de PAK's; Benz(a)pyreen en 
Benzo(b)fluorantheen. 

Voor koper en PAK's zijn getalswaarden opgenomen voor de zogenaamde 
'algemene milieukwaliteit'. Deze wordt in de derde Nota waterhuishouding 
omschreven als: 'een zodalaige kwaliteit dat water, waterbodem en oevers 
levenskansen bieden voor aquatische levensgemeenschappen waarvan ook 
hogere organismen deel uit kunnen maken en tevens ecologische belangen 
buiten het water beschermen?. Voor koper is hiervoor 3 pg/i als waarde in 
water vastgesteld. Van de PAK's is alleen een waarde voor fluorantheen in 
water vastgesteld nl. û,07 pgA. 
Voor de beoordeling van de kwaliteit van de waterbodem worden vijf 
categorieën onderscheiden. Van belang zijn de algemene milieukwaliteit, de 
toetsingswaarde en de signaleringswaarde. Wanneer in verband met de 
diepte van de haven gebaggerd moet worden en de kwaliteit van de specie 
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voldoet niet aan de algemene milieukwaliteit, dan moet rekening gehouden 
worden met extra kosten voor milieubeschermende maatregelen bij het 
baggeren en het storten. Een en ander is afhankelijk van de locale situatie. 
Bij overschrijding van de signaleringswaarde kan sanering noodzakelijk 
worden geacht waardoor eveneens extra kosten ontstaan. 
Voor koper is de signaleringswaarde 400 mgkg. Voor de meeste individuele 
PAK's is deze 3 m a g ,  voor fluorantheen 7 mgkg en voor de som 6 van 
Bomeff is de signaleringswaarde 17 mpJkg. (derde Nota waterhuishouding 
1990) 

Landeiijk overzicht van de geloosde vrachten 

Op grond van de in dit hoofdstuk aangedragen informatie kan een bereke- 
ning worden gemaakt van de totaal geloosde vrachten tin, koper en PAK'S 
bij hoge drukreinigen. 

Per vaartuig: 

- hoeveelheid afspuitwater gem. 75 liter 

- kopergehalte gem. 16mg.n. 
- tingehalte gem. 6mg.h. 
- zwevende stofgehalte gem. 1,s grb. 

- koperemissie gem. 1.000 mg. 
- tinemissie gem. 400mg. 
- zwevende stofemissie gem. 9Ogr. 

Per jaar worden gemiddeld 170.000 vaartuigen afgespoten, waarvan circa 
10.000 met een teerprodukt en de rest met een antifouling. 

De totale landelijke emissie tijdens het afspuiten bedraagt jaarlijks: 

1ooO mg * 160.000 = 160 kg koper 
400 mg * 160.000 = 65 kg tin (als organotin) 
90 gr * 170.000 = 15 ton zwevende stof 

Ter vergelijking zijn in de volgende tabel de emissies uit verschillende 
bronnen en de recreatievaart verwerkt. De cijfers (van 1985) zijn afkomstig 
uit het achtergronddocument ten behoeve van de derde Nota 
waterhuishouding. 
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PAK 

kg 
BRûNNEN 

Tabel 4.3 Schattingen van de van emissies van PAK'S, koper en organoth 
op het oppervlaktewater in Nederland (cijfers van 1985). 

Koper 0rg.tin 

kg kg 

i nduct r i e 

nerven binnenv. 

P u i t  - 
bromen 

Diffuse 
bronnen 

630 47.580 1.640 

200 O O 

oeverbescherming 

huishoudens 

1.350 O O 

180 36.600 O 

uegver keer 

overctorten 

1 andbouu 

atmosfer. dep. 

binnenvaart 

recreat ievaart 

Voor de recreatievaart speelt de diffuse belasting een veel grotere rol dan 
de emissie afkomstig van de werven. De PAK-, koper- en 
organotinbelasting van de recreatiewerf is respectievelijk ca. O, 1 en 3% van 
de diffuse belasting door uitloging. Dit was te verwachten want de werking 
van de aang-roeiwerende verven berust op de afgifte van de biociden. 
Wanneer deze produkten op een juiste wijze worden toegepast zouden er 
na afloop van het seizoen, voordat de vaartuigen worden afgespoten, vrijwel 
geen biociden in de verflaag meer aanwezig moeten zijn. 
Verder kan geconcludeerd worden dat de recreatievaart met de landbouw 
voor diffuse belasting van organotin de belangrijkste bronnen vormen. 
Wanneer de recreatievaart geen organotinhoudende antifoulings meer 
toepast, zal de landelijke diffuse organotinbelasting met bijna 50% 
afnemen. Door het overschakelen van organotin- op koperhoudende anti- 
fouling zal de kopervracht, zoals is paragraaf 3.6. is aangeven, niet 
merkbaar beïnvloed worden omdat de tin produkten ook koper bevatten. 

~ 

180 3.660 O 

O 10.980 O 

0 7.320 2.100 

5.590 31.110 O 

1 .o00 a O 

200 18.Mo 2.000 
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5. 

5.1. 

5.2. 

53. 

MOG-EN TOT BEPERKING VAN DE TE LOZEN 
HOEVEELHEIDAFVALSTOF'F'EN 

Inleiding 

Uit het voorgaande hoofdstuk bleek al dat de diffuse belasting vanuit de 
verfsystemen vele malen groter is dan de belasting door de recreatiewerven. 
Het lijkt derhalve voor de hand te liggen om de saneringsinspanning te 
leggen bij het ontwikkelen van minder milieubezwaarlijke verfsystemen. 
Een en ander komt in de volgende paragraaf aan bod. 
De belasting van de afspuitinrichting vindt geconcentreerd bij de inrichting 
plaats, waardoor in verband met de bezinkbare (verfdeeltjes) zwevende stof 
plaatselijk de waterbodem direct wordt belast. Hierdoor kunnen emissies bij 
recreatiewerven (plaatselijk) tot ongewenste situaties leiden. Daarom zal 
tevens een tweede spoor, namelijk emissiebepalende maatregelen, worden 
uitgewerkt. 

Produktenbeleid 

Volgens de huidige inzichten van de verfindustrie is te verwachten dat 
omstreeks het jaartal 2000 op dit gebied een doorbraak (naar een algemeen 
gebruik van gifvrije, oplosmiddelarme coatings) plaatsvindt. De emissies 
vanuit de bedrijven en instellingen zullen om genoemde redenen de 
komende tien jaren niet in belangrijke mate verminderen. 
Aanbevolen wordt de ontwikkeling van een produktenbeleid te stimuleren, 
met name vanuit oogpunt van diffuse belasting van oppervlaktewateren 
door deze stoffen. 
In het voorgaande is reeds vermeld dat het gebruik van organotinhoudende 
verven op schepen kleiner dan 25 meter per 1 - 1 - 1990 is verboden. 

Opvang van het afvalwater 

Het afvalwater dat vrijkomt dient opgevangen te worden op een verhard 
terrein van voldoende omvang. Door verhang van de vloer kan het water 
naar een goot worden geleid (zie bijlage 2). Vervolgens zal het in een 
pompput terecht komen. Via de verzamelput zal het water (eventueel met 
behulp van een pomp) naar de scheidingsapparatuur moeten worden 
afgevoerd. Hellingen gelegen aan getijdewater zullen in verband met de 
wisselende waterstanden moeten worden uigevoerd met twee of meer 
opvanggoten (niet van toepassing bij werven met een botenlift zoals in 
figuur 2). De goot moet regelmatig worden schoongemaakt. 
Vanwege de verontreiniging van het straalwater en de problematiek van 
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5.4. 

bilgewater (bevat oliën) is het gewenst, in het kader van de Hinderwet, 
tegelijkertijd voorzieningen te treffen om de bodem (onder de botenlift 
edof helling) te beschermen. Afhankelijk van de drukbelasting op de 
helling zal gekozen moeten worden voor boven- of onderafdichting. 
Bovenafdichting is goedkoper maar bij bepaalde belastingen is dit niet meer 
mogelijk, aangezien de afdichting beschadigd zal worden. Het vloeistofdicht 
maken aan de onderzijde (met folie of bentoniet en drainage) zal dan 
voorkeur verdienen (zie bijlage 3). 

Behandeling van het afvalwater 

Uit het onderzoek blijkt dat de verontreinigingen van koper- en organo- 
tinverbindingen aan vaste deeltjes en nauwelijks opgelost in het afvalwater 
voorkomen. Deze verontreinigingen zijn goed, door middel van eenvoudige 
behandelingsapparatuur, af te scheiden. 
In de praktijk is de meest eenvoudige oplossing voor de reductie van de 
koper- en tingehaltes, het installeren van slibvanger (bezinkbassin) met een 
verblijftijd van 6 tot 8 uur. (zie paragraaf 5.5.) 
In situaties waarbij mogelijke verontreinigingen van olie kunnen ontstaan, 
zal ook een olieafscheider geplaatst moeten worden. 
In figuur 2 wordt een en ander weergegeven. 
Het ontstane slib zal afhankelijk van de mate van verontreiniging, naar 
derden (stortplaatsen, verbrandingsinstallaties) moeten worden afgevoerd 
ter verwerking. 
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Figuur 2 Een afspuitrichting met bezinkinstallatie en olieafscheider. 
(Bron: NBM/HISWA 1990) 
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5.5. Bedrijfsgebonden maatregelen 

5.6. 

Door het nemen van bedrijfgebonden maatregelen 'good housekeeping', 
kan de verontreiniging beperkt blijven tot de helling, en d e n  de 
voorgestelde saneringsmaatregelen voldoende zijn om de in hoofdstuk 7 
gestelde lozingseisen te halen. 

- Eventuele olielozingen (vanuit de schroef) kunnen zoveel mogelijk 
worden voorkomen door het plaatsen van opvangbakken. 

- Als voorwaarde voor de goede werking van de olie-waterafscheider 
moet het gebruik van vloeibare ontvetters ontraden worden. Het 
'droog' ontvetten met een doek kan een goed alternatief zijn. 

- Andere werkzaamheden zoals gritstralen, schuren en verfapplicatie en 
motorenrevisie mogen, voonover zij de waterkwaliteit nadelig belasten 
niet op de afspuitplaats worden uitgevoerd. 
Bovengenoemde werkzaamheden moeten op een zodanige afstand van 
de waterkant plaatsvinden, dat er geen verontreiniging van het 
oppervlaktewater kan optreden. 

- 

Voor wat betreft de motorenrevisie kan worden aangesloten op de 
maatregelen in het CUWVO VI-rapport 'afvalwaterproblematiek van auto- 
en aanverwante bedrijven', dat in september 1989 is uitgebracht. 
De olie-scheider zal voor een goede werking regelmatig moeten worden 
gereinigd. Afhankelijk van de gehalten ontstaat chemisch afval, bestaande 
uit een slume of meer steekvast slib met verfresten en olie alsmede een 
oliewatermengsel. 

Vemijderingsrendement 

Het rendement wordt bepaald door de aangeboden gehalten aan diverse 
stoffen en de hoeveelheid afvalwater. De hoeveelheid afvalwater is 
afhankelijk van het aantal te verwerken schepen en zal daarom per bedrijf 
verschillen. De gehalten aan diverse stoffen zullen sterk variëren (zie tabel 
4.2). 
In de figuren 3.1. en 3.2. is het verloop van de verwijdering van koper en 
tin weergegeven. Na 8 uur is de bezinking vrijwei voltooid. 
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Wanneer voldaan wordt aan de zwevende stof eis gesteld in 7.3.1., nl. 100 
mg/l zullen de vrachten aan verontreinigende stoffen in het afspuitwater 
met 90 - 99% verminderen. Er zullen gehalten geloosd worden van 60 - 
1500 pg/i koper en 10 - 350 pg.4 tin. 
In de onderstaande berekeningen is uitgegaan van een zwevende stof 
reductie tot 100 mg/l, dat wil zeggen 93% reductie en van eenzelfde 
reductie van de metalen. 
Per bedrijf van gemiddelde omvang (250 ligplaatsen) worden de emissies na 
sanering op jaarbasis geschat op; 

- 14 gr koper 
- 6 gr organotin 
- 1300 gr zwevende stof. 

Landelijk worden de emissies na sanering geschat op; 

- 11 kg koper (was 160 kg) 
- 5 kg organotin (was 65 kg) 
- 1 ton zwevende stof (was 15 ton) 

Zoals vermeld zal de organotin grotendeels verdwijnen in de recreatievaart. 

5.7. Recirculeren 

In Duitsland zijn er bij jachthavens installaties geplaatst waarbij het afspuit- 
water opgevangen wordt in een put. Na ñltratie is dit water nog geschikt 
om een groot aantal keren opnieuw mee af te spuiten. De inhoud van de 
put wordt slechts één keer per jaar geleegd en afgevoerd als chemisch 
afval. Op deze wijze vindt er geen lozing meer plaats en wordt de 
hoeveelheid te gebruiken leidingwater drastisch beperkt (zie figuur 4.). 
Bij toepassing van deze apparatuur in zout water zal de zoutconcentratie 
toenemen. Dit zal de oppervlaktereinheid van de scheepshuid nadelig 
kunnen beïnvloeden, wat problemen kan geven bij de verfapplicatie. 
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Figuur 4 Afspuitinrichting met recirculatie 
(Bron: N B W I S W A  1990) 

De HISWA is met een aannemer bezig met de ontwikkeling van een 
mobiele spuitinrichting waarbij het afspuitwater recirculeert en na afloop 
van de werkzaamheden (na voldoende bezinking) wordt geloosd op het 
riool (zie figuur 5).  Het is de bedoeling een dergelijke installatie op basis 
van verhuur in te zetten. Voor bepaalde typen bedrijven kan het financieel 
aantrekkelijk zijn met deze apparatuur te werken, gezien het tijdelijke 
karakter van de werkzaamheden 
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Figuur 5 Mobiele afspuitinrichting met recirculatie 
(Bron: NBM/HISWA 1990) 
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6. FINANCIËm GEVOLGEN VAN DE TE TREFFEN MAATREGEUS 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een indicatie gegeven van de financiële gevolgen 
voor de bedrijven indien de gewenste saneringsmaatregelen worden 
uitgevoerd. 
Achtereenvolgens zullen de uitgesplitste kosten, de kosten voor een 
gemiddeld bedrijf en de kosten voor de bedrijfstak worden gegeven. 
De uiteindelijke kosten zuilen per situatie dus per bedrijf verschillen. Bij de 
dimensionering zal ook rekening moeten worden gehouden met regen 
tijdens de werkzaamheden. 

6.2. Kosten algemeen (volgens opgave leveranciers) 

Kosten owang afvalwater: 

1 verholen goot (incl. aanbrengen) f 175,= - 275,= /m 

2. roostergoot (incl. aanbrengen) f 500,= /m 
(excl. pomp-unit). 

Opvoerpomp (excl. leiding) f lOOO,= 
(als de goot lager ligt dan de afscheider zoals bij een helling) 

Leidingen f 200,= /m 

Kosten bodembescherming: 

Afhankelijk van de uitvoering 
(zie bijlage 4) 

f 60,= - 250,= /m2 

Kosten scheidingsatmaratuur: - _ _  

Sliivanger 5 m3 f 7000,= 

Olie-waterscheider 6 ltr/sec f 5000,= 

Coalescentiecassette f 1000.= 
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63. Investering per bedrijf 

Jachthaven met 250 ligplaatsen, 
met als faciliteit een helling en 1 hoge drukreiniger 
Aansluiting op de riolering is mogelijk. 
70 - 80% najaar uit het water ---> 170 &puitingen (zie 4.2.) 
Per afspuiting gemiddeld 75 liter water per uur. 
9 schepen afspuiten 
Berekeningsregen Wjr volgens KNMI: 23 111111 in 6 uur 
Afspuitvloer is 15 x 5 m = 75 m2 
Afschrijving van de investering over 15 jaar. 

Hoeveelheid afvalwater: 
- afspuitwater ; 700 1 
- regenwater ; 1800 1 

2500 1 
------ 

Investeringskosten: 
- goot (5 m) gemiddeld 7 

- opvoerpomp (incl. leiding en put) 7 

- bezinkselafscheider (5 m3) 9 

- olie-afscheider (8 ltr/sec) 9 

- aansluiting op de riolering (10 m leiding) ; 

f 1.700,= 
f 4.300,= 
f 7.000,= 
f 5.000,= 
f 2.000,= 

Totale kosten afvalwatersanering 7 

Extra kosten bodembescherming 
- vloer (helling) verharding vloeistofdicht ; 

Jaarliikse kosten: 

f 20.000,= 

f 4500,= - f 20.000,= 

Rente (13%) + afschrijving (op levensduur 10 jaar) op basis van annuïteit: 
ca. f 3.700,= per bedrijf (250 ligplaatsen) 

Jaarlijkse extra lasten per ligplaats : f iO,= - f 20,=. 
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7. REGELGEVING EN LOZINGSEISEN 

7.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt allereerst het wettelijk kader van de Wet 
verontreiniging opppemlaktewateren beschreven, met name op welke wijze 
de juridische implementatie van lozingseisen zou kunnen geschieden. 
Daarnaast worden in het kader van het wetsontwerp Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne en WVO (hoofdstuk 'vergunningen en algemene 
regels') de ontwikkelingen aangegeven naar algemene regelgeving. De 
mogelijkheid en wenselijkheid daarvan voor de regulering van lozingen 
afkomstig van het schoonspuiten van recreatievaartuigen komen daarbij aan 
de orde. 
Voorts worden de technische mogelijkheden van sanering vertaald in 
aanbevelingen voor lozingseisen, zowel qua formulering als met het oog op 
de handhaving en controle. In de bijlagen zijn model 
vergunningvoorschriften opgenomen (zie bijlage 6). 
Voor de implementatie van de saneringsmaatregelen heeft men ook met de 
Hinderwet (in verband met de bescherming van de bodem) en met de Wet 
chemische afvalstoffen (in verband met het ontstaan van verontreinigd slib) 
te maken. Daarom zal hierna op deze wetten worden ingegaan. 

7.2. Juridisch kader Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

7.2.1. Vergunningverlening WVO 

Bij lozingen dient onderscheid te worden gemaakt tussen lozingen 
rechtstreeks op oppervlaktewater ('directe lozingen') en lozingen op de 
gemeentelijke rioleringstelsels ('indirecte lozingen'). 
Rechtstreekse lozing op oppervlaktewater is verboden, behoudens wanneer 
vergunning is verleend (artikel 1, eerste lid, WVO Stb. 1981, 573). De 
vergunning wordt conform de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 
1981, 442 en 443) op aanvraag of ambtshalve verleend door de 
kwaliteitsbeheerder van het ontvangende oppervlaktewater. 
Aan de vergunning worden voorwaarden verbonden die strekken tot 
bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater (met inbegrip van 
de waterbodem). 

De huidige praktijk bij het schoonspuiten van recreatievaartuigen is, dat het 
afvalwater vrij van de helling (soms via een bezinkinstallatie) afstroomt 
naar het oppervlaktewater. In vele gevallen gebeurt dit thans zonder WVO- 
vergunning. In een groot aantal gevallen zal het echter mogelijk zijn het 
behandelde afvalwater naar de riolering leiden. In de rioolwaterzuiverings- 
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installatie kan de restlozing dan verder worden teruggedrongen. Er moet bij 
onderhavige lozingen ook zoveel mogelijk gestreefd worden naar het 
aansluiten op de riolering. 

Voor indirecte lozingen geldt in beginsel de uitzonderingsbepaling in artikel 
1, tweede lid, WVO. Voor lozing met behuip van een werk (lozingspijp) dat 
op een ander werk (riolering) is aangesloten, geldt het in artikel 1, eerste 
lid genoemde lozingmerbod zonder vergunning niet, mits de door de 
beheerder van dat andere werk gegeven voorschriften worden nageleefd. 
De beheerder van dat andere werk is als regel de Gemeente. De 
gemeentelijke riolering is als regel aangesloten op een zuiveringstechnisch 
werk van een (kwa1iteits)beheerder. 
Deze beheerder van het zuiveringstechnische werk kan op basis van de 
provinciale aansluitverordening of zijn eigen aansluitverordening, als het 
een waterschap of zuiveringsschap betreft, een aansluitvergunning verlenen 
aan de op het zuiveringstechnische werk aangesloten gemeenten. Door de 
Unie van Waterschappen is hiertoe eind 1986 een model- 
aansluitverordening vastgesteld. Op grond van de verordening kunnen aan 
de aansluitvergunning voorschriften worden verbonden. Deze voorschriften 
betreffen de gedragingen en verplichtingen welke betrekking hebben op het 
lozen van giftige, persistente of bio-accumulatieve stoffen. De gemeente 
dient deze voor te schrijven aan lozers van dergelijke stoffen op de 
riolering. Jachthavens en werven die biociden en zware metalen lozen 
kunnen tot deze lozers gerekend worden. 
De gemeenten die zulke voorschriften in een aansluitvergunning krijgen 
opgelegd, zullen op hun beurt deze voorschriften aan de bedrijven moeten 
'doorgeven'. Hiertoe kan de 'Model-lozingsverordening riolering 1987' van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden gehanteerd. Dit model 
is opgesteld in samenwerking met de Unie van Waterschappen. 
Bij lozing op de riolering kunnen de te stellen voorschriften op twee 
manieren worden opgenomen: 

1. individuele vergunningen. Doelgroep zijn met name de in artikel 2 van 
de model-lozingsverordening riolering genoemde bedrijven en 
instellingen. 
alpemene voorschriften (artikel 4 van de model-verordening). 
Doelgroep zijn bedrijven en instelling waarvoor alleen een 
kenningsgevingsplicht geldt als bedoeld in artikel 3 van de 
modelverordening. 

2. 

Deze algemene voorschriften zijn gekoppeld aan met name genoemde 
bedrijven en instellingen. Voor jachthavens en jachtwerven zijn geen 
algemene voorschriften in artikel 4 van de model-lozingsverordening 
riolering opgenomen en ze worden evenmin genoemd in artikel 2 onder de 
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bedrijven en instellingen waarvoor de individuele vergunningplicht geldt. 
Burgemeester en wethouders kunnen echter wel nadere voorschriften 
opleggen ter uitvoering van de door de waterkwaliteitsbeheerder aan de 
gemeente gegeven voorschriften (artikel 5 van de modelverordening). Hier- 
bij is het formuleren van voorschriften voor jachthavens en jachtwerven 
door de waterkwaíiteitsbeheerder in een aan de gemeente te verlenen 
aansluitvergunning dan wel onontbeerlijk. 

Tot slot moet nog worden vermeld dat de genoemde verordeningen van 
provincies, waterschappen, miveringsschappen en gemeenten mede zijn 
gebaseerd op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De WVO is 
overigens bij Wet van 23 december 1988, Stb. 658 gewijzigd op grond 
waarvan thans bij de vergunningverlening, naast het geven van voorschriften 
ter bescherming van het oppervlaktewater, ook het criterium van de 
doelmatige werking - van zuiverinmtechnische werken (rioolwatenui- 
veringsinrichtingen, gemalen en persleidingen) kan worden betrokken. 
Naast het stellen van lozingsnormen voor bijvoorbeeld zware metalen 
teneinde de waterkwaliteit te beschermen, kunnen de eisen thans veel 
directer een rol spelen bij de verlichting van de problematiek op het gebied 
van de afket c.q. verwerking van het zuiveringsslii. Tot nu toe heeft die 
mogelijkheid op grond van de WVO ontbroken; een lozingsverordening 
riolering zag tot de wetswijziging immers ook alleen toe op de bescherming 
van de riolering en de waterkwaliteit. 
Voorts moet worden bedacht dat in de praktijk nog wel eens een schakel 
kan ontbreken in het 'doorgeven van voorschriften', in die gevallen waar 
gemeenten nog geen lozingmerordening riolering hebben vastgesteld. Ook 
in gevallen waar de lozingsverordening is vastgesteld, is vaak sprake van het 
niet of onvoldoende uitvoering geven aan de verordening. 

7.2.2. Algemene regelgeving 

Op 3 april 1989 is bij de Tweede Kamer een ontwerp-Wet tot wijziging van 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM) ingediend, namelijk 
het hoofdstuk 'Vergunningen en algemene regels' (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1988-1989, 1087, nr. 1-3). Dit wetsontwerp brengt mede een 
wijziging van de WVO - een nieuw artikel 2a - met zich mee, op grond 
waarvan bij AMvB algemene regels kunnen worden gesteld. Naar 
verwachting zal het hoofdstuk begin 1992 in werking treden. Daarbij 
ontstaat er een keuze uit drie varianten: 

1. 

2. 

algemene regels geldend voor inrichtingenhandelingen waarbij 
vergunningplicht blijft gehandhaafd, 
algemene regels geldend voor inrichtingenhandelingen waarbij de 
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vergunningplicht wordt opgeheven, 

, 

Behalve deze mogelijkheden blijven de huidige mogelijkheden bestaan: 
3. alleen een WVO-vergunning, 
4. alleen regels gesteld in of op grond van een 1oPngSverordening 

riolering. 

Voor zover het zich nu laat aanzien zullen de volgende aspecten bij het 
stellen van algemene regels een belangrijke rol spelen. 
- Het betreft een groot aantal lozingen; 

In onderhavige cluster met bedrijven, waar op de helling alleen 
recreatievaartuigen worden afgespoten, is sprake van ca. 1600 innch- 
tingen. 
Er is sprake van uniforme bedrijfsactiviteiten. 
De activiteit bestaat alleen uit het met water onder hoge druk 
afspuiten van recreatievaartuigen. 
Er is sprake van een uniforme wijze van saneren. 
De hoedanigheid van het afvahvater op de verschillende bedrijven is 
vrijwel identiek en ook de hoeveelheden zullen elkaar weinig 
ontlopen. 
Er is sprake van een uniforme lozingssituatie. 
Hierbij kan gedacht worden aan lozingen op de riolering en groot 
ontvangend oppervlaktewater. 
Het milieuhygiënisch belang van de individuele lozing is beperkt van 
omvang. 
Dit geldt zeker wanneer de puntlozingen van de werven en havens 
worden vergeleken met de diffuse lozingen. 

- 

- 

- 

- 

Op basis van het bovenstaande ligt het voor de hand een groot deel van de 
lozingen van afvalwater afkomstig van het afspuiten van recreatievaartuigen 
te reguleren door middel van algemene regelgeving op grond van de 
WVOWABM. 

In bepaalde gevallen, zoals bij lozing op kwetsbaar oppervlaktewater kan 
het noodzakelijk Ujn, nadere eisen te stellen naast de algemene regels. Ook 
zal de waterkwaliteitsbeheerder snel tot sanering en dus tot 
vergunningverlening over willen gaan als de waterbodem ter plaatse 
gereinigd is. In die gevallen ligt het voor de hand de mogelijkheid genoemd 
onder 1. te kiezen, zodat de vergunningplicht naast algemene regels 
gehandhaafd blijft. Dit betekent dat voor een direkte lozing in opper- 
vlaktewater altijd een WVO-vergunning moet worden verleend. 

Met betrekking tot de overige bestuurlijke en juridische kaders zal hier niet 
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verder op het wetsontwerp worden ingegaan aangezien hierover nog 
discussie gaande is (met name de bevoegdheden van 
waterhaliteitsbeheerders en gemeenten op het gebied van controle en 
handhaving). In het hierna volgende zal wel uiteengezet worden wat de 
toepasbaarheid van algemene regels is in relatie tot de bedrijfssectoren 
jachthavens en jachtwerven. 

73. Saneringsaanbevelingen vertaald in lozingseisen 

73.1. Lozingseisen 

Aan het te lozen afvalwater kunnen eisen worden opgelegd aan de hand 
van hetgeen in de voorgaande hoofdstukken is geconcludeerd over de 
emissies en saneringsmaatregelen. De eisen kunnen worden opgelegd door 
middel van: 

- individuele vergunningen; 
- nadere voorschriften (WVO dan wel lozingsverordening riolering); 
- algemene regelgeving. 

Een voorwaarde voor het opleggen van eisen aan het afvalwater is, dat ze 
haalbaar zijn voor de bedrijfstak en dat de voorschriften handhaafbaar zijn 
voor de waterhliteitsbeheerder. 
Met betrekking tot het verwerken van eisen in voorschriften zijn er twee 
mogelijkheden; doelvoorschriften en middelvoorschriften. 
Een doelvoorschrift heeft betrekking op de lozing en schrijft voor aan 
welke eisen het geloosde afvalwater moet voldoen, maar laat in het midden 
op welke wijze die eisen bereikt moeten worden. Een middelvoorschrift 
beperkt zich tot de wijze van behandeling van het afvalwater maar schrijft 
niet voor aan welke eisen het afvalwater na behandeling moet voldoen. 
Uit het oogpunt van handhaafbaarheid verdient opname van doel- 
voorschriften de voorkeur. 

De verontreinigingen in het afvalwater, afkomstig van het afspuiten van 
recreatievaartuigen, komen gebonden aan verfdeeltjes vrij. Het is daarom 
voldoende het zwevende stofgehalte te limiteren omdat daarmee ook de 
metaal- en PAK-gehalten gelimiteerd d e n  zijn. 
Wanneer het effluent niet meer dan 100 mdl zwevende stof bevat, zullen 
de vrachten verontreinigende stoffen met 90 - 99% verminderen. 
Verder zal, doordat organotin verboden is voor de kleinere jachten, deze 
lozing binnen enkele jaren tot nul dalen. Ook andere gehalten aan 
milieuschadelijke stoffen (koper) zullen naar verwachting de komende jaren 
in de verf verminderen. Het lijkt daarom voldoende een eis van 100 mgh 
op te nemen, Uit de enkele meetgegevens (TAUW 1988) blijkt, dat het 
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73.2. 

opnemen van een dergelijke eis voor de bedrijven en instellingen 
waarschijnlijk geen problemen op zal opleveren, maar dit zal nog bevestigd 
moeten worden door nader onderzoek. Dit onderzoek zal in 1991 uitge- 
voerd worden. 
Uitgaande van het feit dat olie in principe niet geloosd wordt, doch lozing 
niet geheel is uit te sluiten, wordt een eis voorgesteld van 20 mg/i bij lozing 
op oppervlaktewater en 200 mg/l bij een lozing op de riolering (hiermee 
wordt dan aangesloten op de eisen zoals deze voorgesteld zijn voor auto- 
en aanverwante bedrijven (CvWVO VI "afvalwaterproblematiek van auto- 
en aanvenvante bedrijven"). 

Controle en handhaving 

Zoals in 3.2. is aangegeven vindt het afspuiten van recreatievaartuigen 
voornamelijk in het voor- en najaar plaats, gedurende slechts een beperkte 
periode. Deze perioden zijn vrij nauwkeurig bepaald met het zogenaamde 
'vaarseizoen'. Het vaarseizoen vangt half april (afhankelijk van de Pasen) 
aan en eindigt op 15 oktober, omdat vanaf die dag de bruggen en sluizen 
gereduceerd bediend worden. De pieken van het afspuiten zullen daarom 
vallen in de perioden van begin april tot half mei en van begin oktober tot 
begin november. 
Technisch is het mogelijk de afspuitapparatuur te koppelen aan de 
bezinkinstallatie zodat de bezinkinstallatie automatisch in werking is als 
wordt afgespoten. Met name bij bedrijven en insteliingen, waar de 
recreatievaartuigen door de eigenaren zelf kunnen worden afgespoten, kan 
een dergelijke voorziening nuttig zijn. 
Met name bij de toepassing van mobiele afspuitinrichtingen is het geboden 
dat een eventuele lozing vooraf een vergunning bij de 
waterkwaliteitsbeheerder of de gemeente wordt aangevraagd. Voor de 
waterkwaliteitsbeheerder wordt het dan mogelijk eventuele controles uit te 
voeren. 
De controle kan bestaan uit een inspectie waarbij bekeken wordt of de 
lozing via een bezinkinstallatie plaatsvindt en of deze instaliatie op de juiste 
wijze is geïnstalleerd en wordt bedreven (geen hydraulische overbelasting). 
Verder kan men bekijken of de bedrijfsgebondenmaatregelen ('goodhouse 
keeping') voldoende zijn, waarbij gelet kan worden op eventuele 
olielozingen en andere lozingen op het terrein waardoor de waterkwaliteit 
nadelig beïnvloed wordt. 
Wanneer er bij de inspectie twijfels bestaan over de goede werking van de 
installatie, kan een steekmonster van het effluent worden genomen, zodat 
bepaald kan worden of genoemde eisen van 100 mg/i zwevende stof en 20 
mg/l (200 mg/i) olie gehaald worden. 
Andere werkzaamheden (gritstralen en verfspuiten) die het afvalwater 
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onnodig kunnen belasten, mogen op de heiiing in principe niet plaatsvin- 
den. 

7.4. Relaties met andere milieuwetten 

7.4.1. Hinderwet 

De Hinderwet beoogt het voorkomen of beperken van gevaar, schade of 
hinder door een inrichting daarbuiten (considerans art. 13). Ook de 
Hinderwet hanteert een vergunningenregiem. 
Bij het afspuiten van recreatievaartuigen zullen verfstoffen op de werkvloer 
terecht komen. In het kader van de Hinderwet kan de 
vergunningverlenende instantie daarom eisen stellen aan de de werkvloer 
van de afspuitinrichting, zodat bodemverontreinigingen worden voorkomen. 
De vergunningverlenende instantie zal over het algemeen de Gemeente zijn 
waar de inrichting zich bevindt. Voor werven die schepen behandelen welke 
groter zijn dan 25 meter is de Provincie de vergunningverlenende instantie. 

7.4.2. Wet chemische afvalstoffen 

Bij hogedruk waterstralen en eventueel vrijkomen van oliehoudend 
afvalwater zijn de voorzieningen ter zuivering van afvalwater gebaseerd op 
deeltjesafscheiding. Hierbij ontstaat naast een gezuiverde waterstroom een 
afvalstroom, waarvan de samenstelling afhankelijk is van de binnen het 
bedrijf gevolgde werkwijze en de geplaatste zuiveringsvoorzieningen. 

Of deze afvalstromen als chemisch afval moeten worden beschouwd, kan 
worden bepaald aan de hand van het aanwijssysteem zoals neergelegd in 
het ontwerp Besluit aanwijzing chemische afvalstoffen (zie figuur bijlage 5). 
Op de relevante stappen uit dit aanwijssysteem wordt in bijlage 5 kort 
ingegaan, waarbij ook de verwijderingsstructuur uiteen is gezet. 

Over het algemeen zal het afval in de slib opvangputten dusdanig 
verontreinigd zijn dat dit chemisch afval is. 

7.5 Invoering saneringsmaatregelen 

In het algemeen zullen de lozingseisen juridisch geïmplementeerd kunnen 
worden door middel van algemene regelgeving. De mogelijkheid om 
algemene regels bij wet te formuleren komt waarschijnlijk begin 1992 ter 
beschikking. Gelet op het grote aantal bedrijven, de leveringstermijnen van 
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de apparatuur en aanpassingen nodig voor aansluiting op de riolering wordt 
een overgangstermijn van één jaar noodzakelijk geacht. De sanerings- 
einddatum waarbij alle bedrijven en instellingen de nodige maatregelen 
hebben genomen komt hiermee op 1 - 1 - 1993. 
Bij lozing op oppervlaktewater kan, zoals in paragraaf 7.2.2. is aangegeven, 
het verlenen van vergunningen noodzakelijk zijn. Gezien de afspuitpieken 
in het jaar en de leveringstermijnen moet een sanering voor 1 - 10 - 1991 
mogelijk zijn. Hierbij is het gewenst dat er overleg wordt gepleegd met de 
belangenbehartigende organisaties. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1. Conclusies 

Algemeen 

1. Het afspuiten van recreatievaartuigen wordt op de volgende locaties 
uitgevoerd; werven met hellingen edof kleine dokken voor 
binnenvaart, visserij en recreatie, jachtwerven, winterbergingen en 
jachthavens. 

2. In Nederland zijn er 900 jachtbouwbedrijven (jachtwerven) en 1000 
jachthavens. Er zijn ca. 165.000 ligplaatsen. 

3. 90% van de jachtwerven en jachthavens hebben de mogelijkheid 
recreatievaartuigen af te spuiten. Dat zijn bij eíkaar ca. 1600 
afspuitinrichtingen. 

4. Bij de jachthavens kunnen op de afspuitplaats de volgende 
werkzaamheden verricht worden; hoge drukreinigen, motor- en 
schroefonderhoud alsmede stoomreinigen. 
Bij jachtwerven kunnen op de afspuitplaats de volgende werk- 
zaamheden verricht worden; hoge drukreinigen, motor- en 
schroefonderhoud en andere reparaties. 

5. Van alle 165.000 recreatievaartuigen gaat 70 - 80% in het najaar de 
wal op. De helft van de jachten die 's winters blijven liggen, wordt 
alsnog in het voorjaar afgespoten. Er worden bij elkaar ca. 170.000 
recreatievaartuigen afgespoten. 

6. De pieken van het afspuiten zullen plaatsvinden in de perioden van 
begin april tot half mei en van begin oktober tot begin november. 

Conserveringsmiddelen 

7. Van de conserveringsmiddelen zijn de antifoulings door de hierin 
aanwezige biociden het meest schadelijk voor het milieu. 

8. In zoet water vindt er minder aangroei plaats dan in zout water. 

9. Harde antifoulings worden vooral in zoete wateren toegepast omdat 
ze relatief goedkoop zijn en toch een voldoende aangroeiwerende 
werking hebben. 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Zelfslijpende antifouiings worden voornamelijk op schepen in zout 
water toegepast. 

Ais biocide wordt vooral koper(1)oxde gebruikt, meestal in combinatie 
met tributyltinverbindingen of andere biociden. 

Aan de organotinhoudende antifoulings wordt koper toegevoegd om 
een aangroeiwerende werking te bewerkstelligen bij stilliggen. 

De organotinhoudende antifoulings hebben gemiddeld een koper- en 
organotingehalte van respectievelijk 25 en 6%. De koperhoudende 
antifoulings hebben gemiddeld ook een kopergehalte van 25%. 

Per 1-1-1990 heeft Nederland de toelating op het gebruik van 
organotin voor jachten 
gebruik van koperhoudende antifoulings toenemen. Verdere 
ontwikkeling van een produkîenbeleid is nodig met name in verband 
met de diffuse belasting van oppervlaktewater met o.a. koper. 

25 meter ingetrokken. Hierdoor zal het 

Doordat de kopergehalten in beide verftypen gemiddeld gelijk is, zal 
deze overschakeling naar verwachting geen effect hebben op de 
koperbelasting vanuit de recreatievaart van het oppervlaktewater. 

In Nederland worden naar schatting (in 1989) 75.000 liter antifoulings 
en 40.000 liter teerprodukten toegepast. 

Uitloging 

17. In het spuitwater van recreatievaartuigen wordt slechts een fractie 
teruggevonden van hetgeen oorspronkelijk aan biociden is opgebracht. 
Dit betekent dat het grootste gedeelte van de biociden uitlogen en 
diffuus in het water terecht komt. 

18. Aangezien er met recreatievaartuigen relatief weinig gevaren wordt, 
zal de emissie door uitloging voornamelijk een belasting vormen in de 
jachthaven. 

19. Door uitloging komt er 200 kg PAK'S, 18.500 kg koper en 2.000 kg 
organotin door de recreatievaart in het oppervlaktewater. 

20. De recreatievaart vormt als diffuse bron ca. 3% van de totale diffuse 
PAK-emissie, 17% van de totale diffuse koperemissie en 49% van de 
totale diffuse organotinemissie. 
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21. De recreatievaart is samen met de landbouw verantwoordelijk voor de 
diffuse belasting van organotin. Door het verbod op organotin in de 
recreatievaart, zal de diffuse belasting na enige jaren met ca. 50% 
verminderen. 

Afvalwater 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Per uur komt er ca. 60 - 90 liter water vrij. Landelijk wordt er ca. 
10.200 - 15.300 m3 gebruikt. 

Het afvalwater is verontreinigd met aangroei (algen en wieren), 
verfstoffen en eventueel olie. 

Door het afspuiten van recreatievaartuigen vindt er jaarlijks per 
afspuitinrichting (210 afgespoten vaartuigen) gemiddeld een emissie 
plaats van 200 g koper, 80 g organotin en 18.900 g zwevende stof. 

Landelijk komt er door het afspuiten van recreatievaartuigen (170.000 
afgespoten vaartuigen) 160 kg koper, 65 kg organotin en 15 ton 
zwevende stof Vrij. 

De emissie van PAK's bij het afspuiten van recreatievaartuigen is te 
verwaarlozen. 

Voor de recreatievaart speelt de diffuse belasting een veel grotere rol 
dan de emissie afkomstig van de werven. 

Sanering 

28. 

29. 

30. 

Sanering van het afvalwater bestaat uit een opvang en de behandeling 
door middel van een bezinkbak met, vanwege eventuele 
olieverontreinigingen, daaraan gekoppeld een olieafscheider. 

Via bezinking is naar verwachting 90 - 99% van de verontreinigingen 
te verwijderen. Dit betekent dat per gemiddeld bedrijf na sanering 
jaarlijks nog 14 gram koper, 6 gram organotin en 1300 gram zwevend 
stof geloosd wordt. 
Geschat wordt dat de landelijke jaarlijkse wachten aan PAK's, koper, 
organotin en zwevende stof, na sanering nog respectievelijk 11, 5 en 
1000 kg zullen bedragen. 
Organotin zal na verloop van tijd geheel uit het afvalwater verdwijnen. 

Door de HISWA wordt in samenwerking met een aannemer een 
mobiele afspuitinrichting gebouwd. Voor bepaalde bedrijven kan het 
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financieel interessant zijn met een dergelijke installatie te werken. 

8.2. 

31. Over het aigemeen zal het slii, afkomtig uit de sliivangput van een 
afspuitinrichting, afgevoerd moeten worden ais chemisch afval. 

32. Voor bedrijven, die niet kunnen aansluiten op de riolering en derhalve 
blijven lozen op oppervlaktewater, moet een sanering voor 1 - 10 - 
1991 mogelijk zijn. 

Kosten 

33. Geschat wordt dat de kosten per bedrijf van gemiddelde omvang 
ca. f 20.000,= (excl. bodembescherming) bedragen. Wanneer de 
installatie in 10 jaar wordt afgeschreven, bedragen de jaarlijkse kosten 
ca. f 3.700,=. De jaarlijkse extra lasten per ligplaats wordt geschat op 
f 10,= - f 20,=. 

Aanbevelingen 

1. Aanbevolen wordt de ontwikkeling van een produktenbeleid te 
stimuleren, met name vanuit het oogpunt van diffuse belasting van 
oppervlaktewateren door deze stoffen. 

2. In verband met nog in het afvalwater aanwezige zuurstofbindende 
stoffen dient het afvalwater afkomstig van het afspuiten van 
recreatievaartuigen (tesamen met bijvoorbeeld huishoudelijk 
afvalwater) zo mogelijk te worden geloosd op de riolering, indien een 
rioolstelsel (in de nabijheid) aanwezig is. In alle andere gevallen is 
directe lozing op oppervlaktewater mogelijk. 

3. Het afvalwater dient voor lozing een slibafscheider en bij eventuele 
olieverontreinigingen alsmede een olie-afscheider te doorlopen. 

4. Op basis van de emissie-aanpak dient vooralsnog aan het behandelde 
afvalwater in een steekmonster een zwevende stofeis van 100 mg/i en 
een olie-eis van 20 mg/i (bij lozing op oppervlaktewater) of een olie- 
eis van 200 mg/i (bij lozing op de riolering) gesteld te worden. 
Nader onderzoek zal moeten worden uitgevoerd teneinde inzicht te 
verkrijgen in de in de praktijk haalbare gehalten. Deze zullen naar 
verwachting onder de hierboven vermelde gehalten liggen. Op basis 
van de resultaten van dit onderzoek kunnen verleende vergunningen 
dan (ambtshalve) worden aangepast aan de werkelijke situatie. 
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5. Eventuele olielozingen dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen 
door het plaatsen van opvangbakken. 

6. Voorwaarde voor een goede werking van de olie-afscheider is, dat het 
gebruik van ontvetters, waardoor emulsies ontstaan, wordt vermeden. 

7. Met name bij bedrijven en insteiiingen waar ook particuliere- 
eigenaren hun recreatievaartuigen kunnen afspuiten, is het wenselijk 
de afspuitapparatuur te koppelen aan de bezinkinstallatie, zodat deze 
automatisch in werking is, als wordt afgespoten. 

8. Andere conserveringswerkzaamheden, zoals het gritstralen en 
verfspuiten, die het afvalwater onnodig kunnen belasten dienen op de 
afspuitinrichting niet te worden toegestaan. Dit soort werkzaamheden 
moeten op een zodanige afstand van de waterkant plaatsvinden, dat 
er geen verontreiniging van het oppervlaktewater kan optreden. 

9. Bij de toepassing van (gehuurde) mobiele afspuitinstallaties dient bij 
een lozing op oppervlaktewater c.q. het rioolstelsel vooraf bij de 
waterkwaliteitsbeheerder of de beheerder van het riool een 
vergunningaanvraag (WVO of gemeentelijke lozingsverordening) te 
worden aangevraagd. 

10. De controle kan bestaan uit een inspectie, waarbij bekeken wordt of 
de lozing via een bezinkinstallatie plaatsvindt en of deze installatie op 
de juiste wijze is geïnstalleerd en wordt bedreven (geen hydraulische 
overbelasting). Verder moet aandacht worden geschonken aan 
eventuele olielozingen en of de getroffen maatregelen voldoende zijn 
(denk aan het gebruik van ontvetters). 
Wanneer er bij de inspectie twijfels bestaan over de goede werking 
van de installatie, kan een steekmonster van het effluent worden 
genomen, zodat bepaald kan worden of genoemde voorlopige eisen 
van 100 mgh zwevende stof en 20 mgh olie (200 mgh op riolering) 
gehaald worden. 

11. Lozingen van afvalwater afkomstig van het afspuiten van 
recreatievaartuigen kunnen worden gereguleerd door middel van 
algemene regelgeving op grond van de (te wijzigen) WVO enWABM 
aangezien het hierbij een grote groep vergelijkbare lozingen met 
vergelij kbare saneringsmaatregelen betreft. Een dergelijke AMvB 
moet thans worden voorbereid maar kan pas van kracht worden nadat 
de WVOWABM zijn gewijzigd (naar verwachting begin 1992). 
Bij een lozing op de riolering kan volstaan worden met de algemene 
regels zonder vergunningverlening. Bij een lozing op oppervlaktewater 
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12. 

is het wenselijk dat de vergunningplicht gehandhaafd blijft. In verband 
met kwetsbaar oppervlaktewater en ter bescherming van de 
waterbodem tegen verontreiniging kan het noodzakelijk zijn nadere 
Ei5 :n te stellen. (Bij een direkte lozing in oppervlaktewater dus altijd 
een WO-vergunning verlenen). 

Gelet op het grote aantal bedrijven, de leveringstermijnen van 
apparatuur en aanpassingen nodig voor aansluiting op de riolering 
wordt een overgangstermijn van één jaar noodzakelijk geacht. Ais 
uiterste saneringsdatum waarbij alle bedrijven gesaneerd moeten zijn 
wordt daarom 1-1-1993 aanbevolen. 
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BIJLAGE 1 

Lijst met toegelaten antifouling per 1 juii 1990 (Bron; VROM 1990) 

Produktnaarn 

toelatinghouder 
vorm 

ToeLnr. werkzame stoffen conc. 

Af 43 AF 111 TO 2.30 Tr AF 
vloeistof 
Sikkens BV 

9073 N Cuprecrxide 

ATMC 102 supertropcial AF 
vloeistof 
Ameron BV 

Amercoat 698 HS AF 
vloeistof 
Ameron BV 

Amercoat 70 ESP antifouling 
vloeistof 
Ameron BV 

Antifouling seaconomy 
vloeistof 
Jotun 

Antifouling seaflex 
vloeistof 
Jotun 

Antifouling seamate HB 33 
vloeistof 
Jotun 

Antifouling seamate HB 66 
vloeistof 
Jotun BV 

Antifoulig seamate HB 99 
vloeistof 
Jotun 

Antifoulingfarbe 4 SCM 
vloeistof 
Ciba Geigy BV 

10,6% 

10436 N * koper(I@de 15% 

TBTO 1% 

10428 N * koper(1)cnade 16% 

TBTmethacryiaatcopoiymeer 15 % 

10047 N koper 20% 

10441 N * kopor(1)cnade 29% 

TBTmethacrylaat 34% 
TBTO 0,4% 

10437 N * koper(1)oxide 293% 

TBTmethaqiaat 34,7% 
TBTO 0,4% 

10438 N * koper(1)oxide 44,2% 

TBTmethacrylaat 31,1% 
TBTO 0,7% 

10439 N * koper(1)oxide 433% 

TBTmethacrylaat 30,1% 
TBTO O$% 

10440 N * koper(1pxide 43,7% 

TBTmethaqlaat 30% 
TBTO 0,8% 

10102 N koper(1)oxide 17,27%(Cu 

S-triazine (Irgarol) 3,72% 
tributyltinfluoride 2,24% (Sn) 



Awktar gold label AF 
vloeistof 
Devoe BV 

Biscon antifouiiig 
vloeistof 
Chugoku Ltd 

clear 25 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Coppercoat 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Cruiser antifouling red 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Cruiser oopoiymer antifouling 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Cruiser superior (colors) 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Cruiser superior (white) 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Devoe ABC antifouling 
vloeistof 
Devoe Coatings BV 

Devoe ABC no. 3 antifouling 
vloeistof 
Devoe BV 

Devran 222 antifoulig 
vloeistof 
Devoe Coatings BV 

Epifanes brons bottom paint 
vloeistof 
Heeren & Zn BV 

Epifanes chloorrubber AF 
vloeistof 
Heeren & Zn BV 

Epifanes chloorrubber AF rdbru 
vloeistof 
Heeren & Zn BV 

68 

10093 N koper(ï)oxiäe 

pram 

9276 N cuprouxide 

M N *  

10101 N 

9080N* 

9530 N 

10366 N 

10367 N 

9057 N * 

9988 N 

9055 N 

9577 N 

9579 N * 

9580 N * 

Uibutyltiooxide 

kopergCmae 

ptam 

cuproa ide  

tributylyltinmethaqiaat 

tributyltinmide 
koperthiocyanaat 

koperthiocyanaat 

dram 

koperthiocyanaat 

cupr-de 

Uibutyltinoxide 

koper(1)cmide 

cuproa ide  

tributyitinmide 

koper 

trìbutyltinfluonde 

cuproaide 

tributyltinaxide 

3931% 

4,73% 

as% 

785% 

28,6%(Cu) 

3,2% 

18,4% 

33%(Sn) 

10,7% 

10,7% 

43% 

Z4% 

1,7% 

39,1% 

52% 

3931% 

ziram4,73% 

39,1% 

22% 

25% 

9,8% 

2233% 

0,9% 



Fortipiex antifouiing CC. 
vloeistof 
Fonis Coatings BV 

Hard racing AF Mue YBA 311 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Hard racing AF red YBA 350 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Hard racing es AF biue YBA 411 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Hard racing es AF scarl YBA454 
vloeistof 
int. Paint BV 

Hard racing tin free 76481 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempel AF clas. tin free 7654 
vloeistof 
Hempei BV 

Hempel mille dynamic 7170-1 
vloeistof 
Hempei BV 

Hempeis AF Omp.tin free 7154 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempel's AF Nautic-HI 7690 
vloeistof 
Hempei BV 

Hempei's AF classic 761 1 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempei's AF classic 7633 
vloeistof 
Hempei BV 

Hempel's AF classic 7655 
vloeistof 
Hempei BV 

9083N 

9077 N 

9087N 

9052 N 

9051 N * 

10433 N 

10432 N 

10449 N 

10431 N 

% 1 N *  

W N *  

9663N+ 

W 2 N f  
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cuproonde 

cupracaide 

cupmaxide 

trifenyitinnuride 

c u p r d d e  

trifenyltinnuoride 

koperthiocyaaaat 

koper(I@iide 

koperthiocyanaat 

2 - M e - t h i o 4 R - s - t n e  

cuproaide 

tnbutyltinmethacryiaat 
trifenyltinfiuoride 
tributyltinoxide 

cuproaide 

TBTO 

cuproaide 

TBTO 

cuproaide 

tributyltinfiuoride 
tributyitinoxide 

354% 

44,1% 

S1,90% 

38,2% 

2,7% 

4 7 3 %  

2@% 

14,4% 

4% 

44% 

17% 

44% 

23% 

403% 

4,0%( Sn) 

10,5% 

1% 

27% 

1% 

44,0% 

1,12%(Sn) 



Hempel's AF combic 7699 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempel's AF hardrachg 7650 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempel's AF mille high speed 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempel's AF nautic HI 7695 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempel's AF Olympic 7155 
vloeistof 
Hempel BV 

Hisol intersmootb 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Hydrant chloorrubber AF 
vloeistof 
Neif BV 

Hydrant koperbronshuidverf 
vloeistof 
Nelf BV 

Interclene BCA 200 requiar 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Interclene BCA 300 premium 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Interclene BCA 3ûû premium 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Interclene BCA 500 extra 
vloeistof 
int. Paint BV 

918 N 

9533 N * 

% % N *  

%60N* 

10442 N * 

9282N'  

9095 N 

9084N 

9086N 

9 0 4 5 N *  

10430 N 

9078 N 
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k W W &  

tlibUtyltiMXíde 
tributyl~~lymeecopoiymeer 

koperthiocyanaat 

tributyltinfluori& 
tributyltiiianide 

koperhhyamat  

tributyltinmethacryiaat 
trifenylrinftuoride 
tributyltinaxide 

cupmaxide 

tributyltinmethacrylaat 
tributyltinnuonde 
tributyltinmide 

koper(I)oJoae 

TñTO 
TBTF 

cupro-aide 

tributyitinfìuoride 

tributyitinfluoride 

trifenyltinchloride 

koper 

cuproaide 

cuprocoride 

tnbutyltinoxide 

koperooxide 

cuproa ide  

tributyltinaxide 

%,O% 

3,3%(Sn 
1% 

13,096 

1,8%(Sn) 

43% 

4,9%(Sn) 

423% 

3%(Sn) 

45% 

13% 
22% 

45,8% 

3,1% 

33%(Sn) 

223% 

9,9% 

22,8% 

1,9% 

10% 

39,6% 

1,8% 
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Intemat. TBT fkee AF BO 200 10434N koper(I)uxide 
vloeistof 
Int. Paint BV pram 

Intersmootb hisol u)o 10289N* cupro-axide 
vloeistof 
Int. Paint BV tributyltinoxkk 3,1%(Sn) 

Interspeed ulo0 (coiour) 10365 N koperthioqanaat 
vloeistof 
Int. Paint BV pram 

2-rnethylthio-4-Rarkine 

Interspeed 2OOO (white) 10364 N koperthiocyanaat 
vloeistof 
Int. Paint BV Z-metixyithio4R-s-triazine 

Interspeed B.JA 450 extra red W N *  cupro-axide 
vloeistof 
Int. Paint BV tributyitinfiuoride 

Interspeed B U  110 premium red 9090 N cupr-de 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Interspeed BLA 2ûû/BLA O02 W 3 N *  cupro-axide 
vloeistof 
Int. Paint BV triburyltinoxide 

Interspeed BLA Z O  extra red W N *  cuproco0de 
vloeistof 
Int. Paint BV tributyltinoxide 

Interspeed B R 4  14 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Interspeed BRA 240 red 
vloeistof 
Int. Paint BV 

interspeed system 2 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Interswift 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Intemiron 
vloeistof 
Int. Paint BV 

10429 N k o p e r w d e  

10100 N koper(1mde 

10290 N koper(1)oxide 

9281N' c u p r d d e  

zineb 
tnbutyltinoxide 

10435 N koper(1)cwde 

ziram 

35% 

3,wo 

45,8% 

lO%(Cu) 

81% 
13% 

7,8%(CU) 

1,9% 

37,0% 

3% 

26,5% 

3 9 3 %  

2,97% 

39,29 % 

2,97% 

40% 

47,8%(Cu) 

47,8%(Cu) 

30,2% 

3,3% 
3,1% 

35% 

3,9% 
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Liiy antifouling m 
vioeistof 
Sigma BV 

9067 N koperresiaaat 

Micron 25 
vloeistof 
int. Paint BV 

118% 

Micron 25 plus 
vloeistof 
Int. Paint BV 

9906N* zineb 

tributyltinpofymeer 
koperthiocyanaat 

3,49%(Sn) 
2,61% 

Micron CSC antifouiing 
vloeistof 
Int. Paint BV 

10363 N koper(I)cwde 29,6%(Cu) 

323% 

26% 

1,8% 

Micron CS (dover white) 
vloeistof 
Int. Paint BV 

10368 N koper(Ipxide 

2-rnethylthio-4-R-s-triazine 

Mobil shield M.C.P. antifoul. 
vloeistof 
Deme Coatings BV 

9050N cupromide 

tributyltinrnethacrylaat 

463% 

57% 

Moluchlor Antifouling 690 
vloeistof 
Brink/Molyn BV 

10119 N koper(I)axide 2134%(Cu) 

Moluchlor Antifoulig 692 
vloeistof 
BnnkMoiyn BV 

10148 N * koper(1)axide 40% 

tribulyiîhfluoride 
tributyltinoxide 

515% 
509% 

Holuspeed AF 593 
vloeistof 
Brink/Molyn BV 

9907 N * koper(1)axide 

tnbutyltinpoiymeer 

30,6% 

4,17%(Sn) 

Moluspeed antifouling 590 
vloeistof 
Brink/Moiyn BV 

9053 N * cupro(a8de 

tributyltinoxide 

39,1% 

22% 

Moluspeed antifouling 591 
vloeistof 
Brink/Mo@ BV 

9056 N cuproaide 

tributyltinoxide 

39,1% 

22% 

Holuyl AF 790 
vloeistof 
Brink/Moiyn BV 

9176 N * cuproaide 

tributylîhfluonde 
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Moluyl AF 793 redbrowuipii 
V l o e i s t o f  

Brink/Molyn 

Moluyl Antifouling 791 
vloeistof 
Brink/Molyn BV 

Moluyl LQ AF 791 
Brink/Mo@ BV 

Molux AF super tropicai 890 
vloeistof 
Brink/Molyn BV 

Rabamarine antifouling no.1000 
vloeistof 
Fortis Coating BV 

RaMx antifouling 
vloeistof 
Cûugoku Ltd 

Redox AK 1500 antifouling IV 
vloeistof 
Akzo Coatings BV 

10146 N 

10118 N 

9244N 

9070 N 

9065N+ 

9081 N 

9075 N 

Redox AY 2525 antifouling DRP 9048 N 
vloeistof 
Akzo Coatings BV 

Redox AY 2530 AF AAF 
vloeistof 
Akzo Coatings BV 

Redox PVC 2500 antifouling LT 
vloeistof 
AJm Coatings BV 

Ruwa antifouling extra strong 
vloeistof 
Sikkens BV 

Ruwa antifouling (groen) 
vloeistof 
Sikkens BV 

R u w  antifouling (roodbruin) 
vloeistof 

10279 N 

9092N* 

9069 N 

9074 N 

9072 N 

c u m d e  

cupro-axide 

koperaaftenaat 

c u p d d e  

tributyltinhydmxide 

cupro-cnOde 

cupro-axide 

cuproaide 

tnbutyltinmethcrylaat 
tributyltinoxide 

cupro-oxide 

tri butyltinoxide 

c u p d d e  

tnbutyltinoxide 

cuproaide 

cupro-oxide 

c u p r e d e  

40% 

2,15% 
u@% 
2134%(cu) 

2oOg%(Cu) 

363% 

9,1% 

33% 

20,4% 

16,0% 

3,7%(Sn) 

39,1% 

&2% 

40,9% 

3,4% 

26,4% 

244% 

10.6% 
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Siens BV 

Ruwa c h l m b b e r  AF rat-black 
vloeistof 
S i m  BV 

9064N' trifenyitinñuoride 8% 

R u w  chloomibber antifouling 
vloeistof 
Siuens BV 

9089 N uifeatyitin fluoride 8,995 

Ruwa self polishing AF 
vloeistof 
Alao Coatings BV 

979ûN* cupro-oxide 16,0% 

3,7%(Sn) tributyitinmethacrylaat 
tributyltiwoede 

R u w  vinyl antifouling 
vloeistof 
Sikkens BV 

9068N cupro-cnride 41% 

Scan p o l i g  antifouling I 
vloeistof 
Scan Marine Coating 

9054 N cupro-cnride 

tributyltinoxide 

39,1% 

22% 

Scan p o l i g  antifouiing II 
vloeistof 
Scan Marine Coating 

9û58N* cuproco8de 

tributyltinoxide 

Scanlux super îropicai AF 
vloeistof 
Scan Marine Coating 

9071 N cuprocotide 

koperaftenaat 

Scanvyi speedmaster AF 
vloeistof 
Scan Marine Coating 

9177 N * cupro-oxide 

tributyltinfiuoride 
tributyltinoxide 

Sigma antifouling CL ist coat 
vloeistof 
Sigma BV 

Sigma antifouiing CL 2nd coat 
vloeistof 
Sigma BV 

9171 N * tributyltinfluoride 14,8% 

9076N * cupro-cnride 21,7%(Cu) 

koperresinaat 
tributyltinfluoride 5,1% 

19>%(Cu) Sigma antifouïig BV 
vloeistof 
Sigma BV 

9049 N * koperresinaat 

cuproco8de 
tnbutylünfiuoride 1,2% 

Sigmapìane HB 
vloeistof 
Sigma BV 

9088 N * tributyltinmethacrylaat 17,9% 

koper(I)axide 
Zineb 

4% 
7,6% 



Sigmapiane TA antifouling 
vloeistof 
Sigma BV 

Sigmarina yacht AF 
vloeistof 
Sigma BV 

Sigmarina yacht AF white 
vloeistof 
Sigma BV 

Sigmathrift antifouling 
vloeistof 
Sigma BV 

Socopol vinyl AF hi shield 
vloeistof 
Woei Coatings BV 

Sovaklor chloorrubber longiife 
vloeistof 
Devoei Coatings BV 

Sprintex KV boottopverf AW 
vloeistof 
Brink/Molyn BV 

Sprintex KV boottopverf AW zw 
vloeistof 
BriniúMolyu BV 

Sprintyl antifouling 68 AF 02 
vloeistof 
BrinWMolyn BV 

Sprintyl antifouiing 70 A 20 
vloeistof 
Brink/Motyn BV 

Tencoteer schoonschip AF teer 
vloeistof 
Touwen & Co 

Trawler antifouiing red 
vloeistof 
int. Paint BV 

Tropical super service AF 59Dll 
vloeistof 
Devoe BV 

T.O. 278 transocean DRP AF 
vloeistof 

9905N* 

9724N* 

9578 N 

9908N* 

9277 N 

9063N* 

%1N* 

9066N* 

9060N* 

9059 N 

9ûó2N* 

9173 N * 

0147 N 

W 7 N *  

zineb 

zineb 

tributyltiufluoride 

tributyiüafiuoride 

zineb 

koperoooode 
tributyltinpolymeer 

cupro-cuide 

cuproaide 

tributyltinfiuoride 

maneb 

tributyltintluoride 

cupmaxide 

tnbutyltinfiuoride 

cuproaide 

tributyltinfiuoride 

maneb 

tributyltinfluoride 

tributyltincaide 

cuproaide 

tributyltincaide 

koper(I)mde 

cuproaide 

839% 

531% 
4,49%(Sn) 

83% 

7,1% 

9,1% 

8,70% 

5,11% 
4,39%(Sn) 

70,9% 

48,3% 

4,1% 

10% 

3,4% 

8,00% 

2,75% 

52% 

23% 

82% 

2,7% 

6% 

223% 

1,9% 

33,3% 

10,4% 



Sikkens BV 

T.O. 2.81 trarwcean DRP AF 
vloeistof 
S i e n s  BV 

VC 17 M antifouhg 
vloeistof 
Krijtenberg Yachting 

VC oahore 
vloeistof 
int. Paint BV 

VC oahore white 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Watemys antifou ling 
vloeistof 
Int. paint BV 

Werdol antifouling roodbruin 
vloeistof 
Heeren & Zo BV 

Werdol chimrmbber sp medium 
vloeistof 
Heeren & Zn BV 

Werdol sitverpaint 
vloeistof 
Heeren & Zn BV 

9046N* 

9079 N 

10452 N 

10453 N 

9691 N 

9085N* 

10051 N 

10052 N 
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tributyltyitinmethacrytaat 
tributyltincdde 

cupro-arride 

tributyltinmethaqiaat 
tributyltincuide 

koper 

koperthiocyanaat 

2-Me-thio4-R-s-triazine 

koperthiocyanaat 

%Me-tùh&R-s-triazine 

c u p r d d e  

cuproaide 

tributyltinoxide 

bitumen 

steenkoolteeroiie- 
destillaat 

3,3%(Sn) 

lOYO% 

3,0%(Sn) 

14% 

14$% 

1)9% 

11,6% 

1,4% 

22,6% 

19J% 

Oy92% 

30% 

75% 

*) produkt g& toegelaten op jachten < 25 m. 
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BIJLAGE 2 

Randvoorwaarden goten 

Roostergoot: voordeel - geen obstakel, makkelijk schoonmaken, volraken 
visueel eenvoudig waarneembaar 

geschikt voor grof vuil 
nadeel - duur, roosters raken zoek, roosters beschadigen, niet 

Verholen goot: voordeel - geen obstakels, sterk 
nadeel - niet geschikt voor grof vuil, moeilijker schoon-maken, 

vervuiling moeilijk waarneembaar 
Open goot: voordeel - makkelijk schoonmaken, volraken visueel goed waar- 

neembaar, geschikt voor grof vuil; relatief goedkoop 
nadeel - obstakel. 
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BIJLAGE 3 

Vloeistofdichte verhardingen 

De motzeliikheden tot het komen van een goede vloeistofdichte verharding; met de 
bijbehorende voor- en nadelen zijn de voleende: 

Betonklinkers (b.k.k.) 
voordeel: - overal verkrijgbaar 

- makkelijk te leggen 
nadeel: - niet vloeistofdicht 

- niet geschikt voor zwaar intensief verkeer 
- geen voegconstructie aanwezig 
- plm. 16 m’ voegwerk per m2 verharding 

A) 

Drukvastheid N/mm2: sterk afhankelijk van fundering. 

B) Asfalt 
voordeel: - snel aan te brengen 

- naadloos 
- vloeistofdicht 
- voorzien van juiste coating olie- + benzinebestendig (ook 

nadeel: - bij kleinere hoeveelheden (gefaseerd werk) te kostbaar in 
tegen duur-belasting) 

uitvoering 
- chemisch belastbaar na 48 uur. 

Drukvastheid N/mm2: 0,15-1,3 N/mm2. 

C) Asfalt met kunststof gepenetreerde deklaag (Rexcon) 
voordeel: - naadloos 

- absoluut vloeistofdicht 
- olie- en benzinebestendig 
- bestand tegen zwaar intensief verkeer en puntbelasting 
- mechanisch en chemisch belastbaar na zeven dagen 
- alleen geschikt voor grote oppervlakken 
- geen handwerk mogelijk. 

nadeel: 

Drukvastheid N/mm2: 4-6 N/mm2. 

D) Beton 
voordeel: - weinig voegen 

- voorzien van juiste coating vloeistof-dicht, olie- en benzi 

- bestand tegen zwaar verkeer en punt-belasting 
- mechanisch en chemisch belastbaar na 28 dagen 
- bij minder draagkrachtige ondergrond bestaat de kans op 

nebestendig (ook tegen duurbelasting) 

nadeel: 
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scheurvorming. 
Drukvastheid N/mm2 25 N/mm2. 

E) Beton. kwaliteit B35 
voordeel: - weinig voegen 

- zonder coating bij juiste dimensionering en behandeling ( 

- bestand tegen zwaar verkeer en punt-belasting 
- mechanisch en chemisch volledig belast-baar na 28 dager 
- bij minder draagkrachtige ondergrond bestaat de kans op 

voorkeur machinaal aanbrengen) 

nadeel: 

scheurvorming. 
Drukvastheid N/mm2: 50 N/mm2. 

nadeel: 

F) Stelconplaten 
voordeel: - snel te leggen 

- weinig voegen per m2 
- bestand tegen zwaar verkeer en punt-belasting 
- voorzien van juiste coating wel vloei-stofdicht en olie- en 

- de levertijd van passtukken geeft problemen 
- de voegafdichting bij de normale standaardplaten is te 

benzinebestendig 

zwak. Bij de nieuwe types is wel een voeg aanwezig, doch 
de verhouding van de voeg met de plaat-afmeting laat te 
wensen over. 

- bij ongelijkmatige zettingen en belastingen breken de 
platen of de voegen gaan openstaan. 

Drukvastheid N/mm2: 25 N/mm2, afhankelijk van fundering 

G) Elementenverharding (6-kant of T6) 
voordeel: - snel te leggen (plm. 6 st./m2 tot 300 mZ/dag) 

- absoluut vloeistofdicht, olie- en benzinebestendig 
- weinig voegen per m2 
- bestand tegen zwaar verkeer en punt-belasting 
- bijzonder geschikt voor industrieel gebruik op plaatsen 
waar 
snel belastbaar moet zijn 
- functioneert als een flexibele deken 
- het leggen kan alleen geschieden met specialistische appa 

- plm. 5/ voegwerk per m2 verharding. 

de verharding gefaseerd uitgevoerd moet worden e 

nadeel: 
ratuur 

Drukvastheid N/mm2: afñankelijk van fundering. 

Voor werven weike recreatievaartuigen met een lengte groter dan 25 meter 
behandelen, verdient het niet de voorkeur om te kiezen voor een verharding aaI 
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de bovenzijde. (zie tevens 3.4.2.5) 

Mogelijke (aanvullende bodembeschermende voorzieningen: 
hellingoppervlak aan onderzijde vloeistofdicht maken door, 
a. bestaande verharding (indien aanwezig) opnemen, ontgraven en laag zand 

aanbrengen ter bescherming van bovengelegen bentonietmat (voorkomen van 
scherpe cq. uitstekende delen) 

b. bentonietmat, vloeistofdicht 
c. laag drainzand 
d. PE-drainbuis (bestand tegen koolwaterstoffen) 
e. 
f. 

scheidingslaag van geotextiel (ter voorkoming van dichtslibben drainlaag) 
betonplaten op zandlaag (of alternatieve verharding) dan wel niet verharden 
en oude of nieuwe grondlaag er over. 

Kanttekeningen: 
adb. Als afdichting zou ook een folie kunnen worden overwogen. Nadeel 

hiervan is echter dat deze reeds bij een kleine beschadiging zijn 
afdichtende werking onherroepelijk verliest. Een bentonietmat heeft 
een beperkt zelfhersteilend vermogen: door de aard van het 
materiaal trekt dit als het ware dicht wanneer het vochtig wordt. 
Kleine beschadigingen zullen hierdoor veelal niet tot lekkages leiden. 
Als de helling om financiële en/of technische redenen niet wordt 
verhard en gekozen wordt voor uitsluitend een beheerssysteem d.m.v. 
drainage, wordt bewust het risico van nieuwe bodemverontreiniging 
geaccepteerd, zij het dat deze dan beperkt blijft tot de grond boven 
het drainage-systeem. Het drainwater zal zowel i.v.m. mogelijke 
uitloging van de verontreinigde grond als de kans op bijvoorbeeld 
olielekkage, niet zonder meer geloosd kunnen worden. 

adf. 
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BIJLAGE 4 

Kosten bodembescherming (vloeistofdicht, chemicaliën bestendig) 

1. Beton elementen afgekit fl. 150.= - Z O . =  /m2 
2. Betonplaten afgekit fl. 180.= - Z O . =  /m2 
3. Betonvloer + coating fl. 120.= - 200.= /m2 
4. Coating op bestaande fl. 60.= - 120.= /m2 
5. Impregneren van asfaltvloerfi. 30.= - 60.= /m2 
6. Onder-afdichting fl. 140/m2 

(incl. herleggen bestaande verharding) 
(bentoniet) 

Exclusief herleggen fl. 70.= /m2 
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BIJLAGE 5 

ja 

Relevante stappen aanwijssysteem chemische afvaistoffen 

W 
E (  
T 

- 

AANVAJSSYSTEEM BACA. 

STAP 1: 
Is uw afvalstof een afgewerkte 
olie als bedoeld in artikel 1 van 
de wet c h e m i e  afvalctoffen? 
(b i j lage  111, U . 4 )  

j a  

ja 
j e t m  

I I- STAP 2: 

STAP 4b: 
Is uw afvalstof  

afvalolie in 
de zin van arti- 
k e l  5, tweede l i d .  
van dit bes lu i t?  

H 
E 

A 
F 
V 
A 
L 
S 
T 
O 
F 
F 

IS uw afvalstof ontstaan b i j  
ee-i proces u i t  kolan P en kant 
uw afvalstof Mor in kol- S? 

S 
C 

I ( b i j l a g e  I )  I 

Bevat uw afvalstof (een) 
stof(fen) op de lijst 
van stoffen (b i j lage  11) 

E 
N I nee I STAP 4a: 

Geldt voor u een van de 
onderstaande uitzonderin- 
gen (b i j lage  111): 

a.  is u w  afvalstof een uit- 

b. bl i jven de in uw afvalstof 
aariwezige stoffen beneden 
de daarvoor gegeven -- 
stratiegrencwaarden? (U.2) 

uitgezonderd? ( U . 3 )  

gezolderd Morwerp? (U.1) 

c. is Uw afvalstof spec i f iek  

A 
F 
V 
A 
L 
S 
T 
O 
F 
F 
E 
N 
W 
E 
T - 



stap 3: 
afvalstoffen, ontstaan bij zuivering van water afkomstig hoge-drukreinigen e1 
bij zuivering van oliehoudend afvalwater staan niet op de iijst van processen 
en afvalstoffen. 

stap 4: 
de afvalstoffen kunnen stoffen bevatten die opgenomen zijn op de lijst van 
stoffen in het besluit. Afhankelijk van de activiteiten kan het gaan om: 
- organotinverbindingen (klasse A) 
- naftaleen of andere PAK'S (Klasse A) 

- aromatische verbindingen (Klasse C) 
- koperverbindingen (Klasse B) 

- alifatische en naftenische koolwaterstoffen (Klasse D) 
en andere stoffen (afhankelijk van de samenstelling van de - 
toegepaste produkten). 

stap 5: 
op de afvalstoffen zijn de uitzonderingen en de specifieke uitzondering niet 
van toepassing. Voor wat betreft concentratiegrenswaarden (klasse A 50 
mgkg, klasse B 5000 mgkg, klasse c 200000 mgkg, klasse D 50000 mgkg) 
zijn geen gegevens beschikbaar. 

Ervan uitgaande dat de bovenvermelde concentratiegrenzen worden overschrede 
en dat de desbetreffende afvalstoffen dus als chemisch afvai zullen worden 
aangemerkt, wordt hierna kort ingegaan op de verwijderingsstructuur. 

Voor zover de afvalstoffen afkomstig van hogedruk waterstralen, vrijkomen in 
hoeveelheden kleiner dan 200 kg per maand per afvalstof, is de inzameling gere- 
geld in het Besluit inzameling chemische afvalstoffen. Dit betekent dat er een 
aantal bedrijven is dat een vergunning heeft om deze afvalstoffen in te zamelen 
(op te halen) en dat deze bedrijven ook verplicht zijn om na melding deze 
afvalstoffen in te zamelen. In de zin van de bijlage bij het besluit kunnen de aha 
stoffen namelijk worden gerekend tot afvalstoffen afkomstig van de toepassing va 
verven, lakken, beitsen en andere soortgelijke vloeibare en pasteuze middelen dit 
ter kleuring of bescherming op hout, metaal, textiel en dergelijke materialen 
worden aangebracht. 

Indien de hoeveelheid van deze afvalstoffen meer bedraagt dan 200 kg per 
afvalstof per maand is de inzameling niet wettelijk geregeld en wordt de 
aansluiting van producenten op verwijderingskanalen overgelaten aan het vrije 
economische verkeer binnen de randvoorwaarden van de Wet chemische 
afvalstoffen en de overige milieuwetgeving. Dit betekent in ieder geval dat degenc 
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die van het afval af wil er zelf verantwoordelijk voor is dat dit afval wordt 
afgegeven aan iemand die een vergunning heeft op grond van de WCA (en dus 
bevoegd is om dit afval in ontvangst te nemen). 

Voor zover de afvalstoffen bestaan uit mengsels van olie, water en slil, (uit olieaf- 
scheiders) is eveneens het Besluit inzameling chemische afvalstoffen van 
toepassing (ervan uitgaande dat scheepswerven kunnen worden gerekend tot 
inrichtingen waar onderhoud- en herstelwerkzaamheden aan voertuigen en 
machines worden verricht). Voor de inzamelvergunningplicht van deze categorie 
afvalstoffen geldt geen volume beperking. 

Zoals reeds is opgemerkt is de belasting van het water in scheepswerven en 
jachthavens slechts een onderdeel van de totale milieubelasting als gevolg van 
stralen en conserveren van schepen. Bij toepassing van aangroeiwerende verven 
komt het grootste deel van de verontreinigende stoffen vrij tijdens het varen, bij 
verfapplicatie is naast de emissie naar water emissie van oplosmiddel naar lucht 
van belang. Oplossing voor deze milieuproblemen wordt deels gezocht in de 
samenstelling van produkten (watergedragen verven, alternatieve 
aangroeiwerende-verven). Wijzigingen in produktsamenstelling zullen ook 
doorwerken in de samenstelling van de vrijkomende afvalstoffen, hetgeen 
consequenties kan hebben voor de uitkomst van de beschouwingen onder stap 4 
van het aanwijssysteem. 



BIJLAGE 6 



CUWVO-MODELVERGUNNINCSVOORSCHRIFTEN TEN BEHOEVE VAN 
AFSPUITINRICHTINGEN VOOR RECREATIEVAARTUIGEN 

BESLUIT: 

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

TOELICHTING ALGEMEEN 

Tot deze categorie inrichtingen behoren bedrijven waar conserveringswerkzaamheden 
aan mobiele objecten op een vaste lokatie plaatsvinden. 
Onder conserveringswerkzaamheden dient te worden vetstaan het verwijderen van 
aangroei- corrosie- edof oude verflagen van de romp van schepen en andere 
drijvende objecten, alsmede het aanbrengen van verfsystemen, inclusief de voot- 
behandelingswerkzaamheden. Het verwijderen geschiedt handmatig of mechanisch, al 
dan niet met behulp van een straalmiddel. 
In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat conserveringswerkzaamheden 
een aanzienlijke verontreiniging van het aquatisch milieu, waaronder begrepen de 
waterbodem, met zich meebrengen. 
Zowel bij het verwijderen van (vergstoffen als bij de verf-applicatie (met name 
verfspuiten) komen kleine deeltjes vrij, die voor een belangrijk deel in het oppervlak- 
tewater terecht komen. 
De meeste conserveringsmiddelen bevatten milieubezwaarlijke stoffen, waaronder 
zwarte-lijststoffen. 
In zowel het algemeen milieubeleid als in het thans gevoerde waterkwaliteitsbeleid 
geldt als uitgangspunt dat de lozing van dergelijke stoffen in beginsel dient te worden 
beëindigd. In de praktijk betekent dit, dat met de directe emissieaanpak zoveel 
mogelijk moet worden voorkomen dat dergeiijke stoffen in het milieu kunnen 
geraken. 
In de interimrapportage (eind 1988) van het CUWO-VI rapport "Waterverontreini- 
gingsproblematiek bij het stralen en conserveren van mobiele objecten" werd nog de 
volgende clustering van bedrijven aangehouden: - 
- 

- mobiele straalbedrijven 
- winterbergingedjachthavens 
In de interimrapportage werd er vanuit gegaan dat alle categoriën een sanerings- 
verplichting zou worden opgelegd. Voor de categorie "winterbergingen/jachthavens", 
die inmiddels is omgedoopt in "recreatievaart", is veelal nog geen saneringwerplichting 
opgelegd. 
Met betrekking tot de invulling van de sanering van de eerste drie categorieën zij 
verwezen naar het deelrapport "Afvalwaterproblematiek bij het stralen en conserveren 
bij scheepswerven voor beroepsvaart/grotere jachten". 
De sanering van de "recreatievaart" betreft in feite alleen het hogedrukreinigingwater 
dat vrijkomt bij het afspuiten van schepen. In het CUWVO VI deelrapport "Afval- 

wepen en gespecialiseerde bedrijven met een vaste lokatie met een he!ling of 
dok 
werven en gespecialikerde Wrijven met een vaste lokatie zonder een helling of 
dok 
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waterproblematiek bij het afspuiten van recreatievaartuigen" wordt aangegeven hoe 
deze lozing het best gesaneerd kan worden: 
- individuele vergunningen; - 
- algemene regelgeving. 
De modelvoorschriften die hier zijn opgenomen hebben alle betrekking op de 
uiteindelijk gesaneerde lozingsituatie. 

nadere voorschriften (WVO dan wel lozingsverordening riolering); 

Het besluit is enigszins vereenvoudigd weergegeven. 
De exacte tenaamstelling, lozingplaats en eventueel tijdelijkheid van de vergunning 
kan, afhankelijk van de in de aanvraag verstrekte informatie worden opgenomen. 
Na het besluit kunnen allereerst voorschriften worden opgenomen met betrekking tot 
begripsbepalingen en plaatsbepaling. 
Het is gebruikelijk bepaalde, veel in de vergunning voorkomende begrippen in 
begripsbepalingen te omschrijven, teneinde onnodige herhalingen te voorkomen. 
In een plaatsbepalingmoorschrift kan worden aangegeven op welke plaats(en) de 
lozing(en) plaatsvind(t)(en) waarbij veelal naar een tekening wordt verwezen. Dit is 
met name voor toezicht en opsporing van belang. 
Formulering van beide voorschriften is hier, om reden van specifieke situaties bij 
afionderlijke gevallen, achterwege gelaten. 



3 

VOORSCHRIFT 1 (soorten afvalwaterstromen) 

De ingevolge deze vergunning op oppervlaktewater te brengen afvalstoffen, verontrei- 
nigende of schadelijke stoffen, mogen uitsluitend bestaan uit: 

a. huishoudelijk afvalwater afkomstig van ........................................................................................ 
b. regenwater, afkomstig van .................................................................................................................. 
c. koelwater, afkomstig van .................................................................................................................... 
d. bedrijfsafvalwater, te weten: 

- hogedruk reinigingsewater afkomstig van het onder een druk van maximaal 
...- bar reinigen van scheepshuiden op de afspuitplaats; 
- ten gevolge van dan wel mogelijk tengevolge van de bedrijfsvoering verontrei 

nigd hemelwater, afkomstig van ............................................ 

Overeenkomstig de bij de aanvraag d . d .  nr .............................. 
overgelegde beschrijving(en).* 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 1 

Hier dient de huidige situatie te worden aangegeven. Met betrekking tot het 
afvalwater moet worden opgemerkt dat de opsomming op  zich niet wil zeggen dat 
deze soorten afvalwater per definitie afzonderlijk moeten worden geloosd. Dat hangt 
af van de omstandigheden. In principe dienen alle afvalwaterstromen (met uitzonde- 
ring van niet tengevolge van de bedrijfsvoering verontreinigd hemeiwater) op  de 
gemeentelijke riolering te zijn aangesloten. Dit zal niet in alle situaties mogelijk zijn. 
Regenwater is in deze opsomming eveneens opgenomen omdat het verontreinigd kan 
zijn tengevolge van de bedrijfsactiviteiten. Voor de laing van niet verontreinigd 
hemelwater op oppervlaktewater is volgens de vaste juirisprudentie geen WVO- 
vergunning vereist. Dit geldt niet wanneer het tesamen met andere afvalwaterstromen 
wordt geloosd. 
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VOORSCHRIFT 2 (lozingseisen in gesaneerde toestand) 

1. Het faecaal huishoudelijk afvalwater, afkomstig van toiletten, moet een septic tank 
van voldoende afmetingen doorlopen. Ander dan faecaal afvalwater mag niet door 
de septictank worden geleid. De septictank dient zo vaak als voor de goede 
werking noodzakelijk is te worden geleegd. De hierbij vrijkomende afvalstoffen 
mogen niet OP het oppervlaktewater worden geloosd.* 
Het vethoudend huishoudelijk afvalwater, afkomstig van keukens en kantines, 
moet een vetvanger van voldoende capaciteit doorlopen. Deze vetvanger dient zo 
vaak te worden schoongemaakt als voor de goede werking ervan noodzakelijk is. 
De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet alsnog met het afvalwater worden 
geloosd. 

2. Het te lozen koelwater mag een hoeveelheid van ............... m3/etmaal en ............... 
m3/uur niet overschrijden. 
Het te lozen bedrijfsafvalwater mag een hoeveelheid van ........ m3/etmaal en 
...,.... m3/uur niet overschrijden. 

3a. Het hogedrukreinigingswater, als bedoeld in voorschrift 1 sub d, dient een 
bezinkselafscheider eventueel annex olieafscheider te doorlopen, van voldoende 
capaciteit. Deze voorziening dient zo vaak te worden schoongemaakt als voor de 
goede werking ervan noodzakelijk is. 
De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet op het oppervlaktewater worden 
geloosd. 

b. in het effluent van de in lid 3a bedoelde bezinkingsinstallaties, eventueel annex 
olie-afscheider, mogen de gehaltes aan onopgeloste bestanddelen respectievelijk 
aan minerale olie in een willekeurig genomen steekmonster niet meer bedragen 
dan ,. ...... m@l respectievelijk .v,,.x mgkg. 

4. Ter plaatse van het (de) lozingspunt(en) ........ dient het ............... (omschrijving 
afvalwaterstroom, als bedoeld in voorschrift 1, aan de volgende eisen te voldoen: 
a. de zuurgraad, uitgedrukt in pHieenheden mag niet lager zijn dan ........ en..niet 

b. het chloridegehalte mag niet hoger zijn dan .,-, mgh 
c. het sulfaatgehalte mag niet hoger zijn dan -.v...,,.mgn 
d. de temperatuur mag niet hoger zijn dan I,.....X "C 

hoger dan .__ 

4. De analyses van de in lid 3 en 4 genoemde parameters dienen te worden 
uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in de bijlage ........ 
behorende bij deze vergunning. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 2 

In dit voorschrift dienen de lozingseisen voor de afvahvaterstromen te worden 
vastgelegd. Daarbij moet ondubbelzinnig vaststaan in welke afvahvaterstromen en op 
welke plaatsen deze lozingseisen gelden. 
De lozingseisen kunnen betrekking hebben op de totale afvatwaterstroom, gemeten 
op een gezamenlijk lozingspunt en/of op een u) nauwkeurig mogelijk omschreven 
specifieke afvalwaterstroom. Deze specifieke lozingseisen zijn van belang indien een 
deel van het afvalwater van het bedrijf schadelijke stoffen kan bevatten en eventueel 
sanering slechts betrekking heeft op deze deelstroom. Het verdient aanbeveling de 
eisen zo dicht mogelijk bij de bron te stellen. Deze bron zal in een aantal gevallen 
een afdeling zijn waar oliehoudend bedrijfsafvahvater vrijkomt. Het is dan noodzake- 
lijk zo dicht mogelijk bij de bron een bezinkseVolie-akheider te installeren. Ook kan 
er sprake zijn van een afdeling voor motorenrevisie waar het noodzakelijk is reini- 
gingsbaden met gechloreerde koolwaterstoffen af te voeren naar een verwerkingsbe- 
drijf. Spoelwater dient te worden gerecirculeerd of er moet een spaarbad worden 
geïnstalleerd. 
De voorschriften worden onderscheiden in middelvoorschriften en doelvoorschriften. 

Middelvoorschriften 
In dit voorschrift zijn middelvoorschriften opgenomen die dienen tot beperking van 
de lozing van schadelijke stoffen. Voor een optimale toepassing dienen deze maatre- 
gelen bij de verontreinigingsbron te worden getroffen. 
In lid 1 is een voorbeeld gegeven van een voorschrift ter beperking van de lozing van 
afvalstoffen van huishoudelijke aard. Lid 2 is een voorbeeld van een middelvoorschrift 
v F r  oliehoudend bedrijfsafvalwater. 
'Voor de concrete mogelijkheden ter verkrijging van deze beperking'woidt verwezen 
naar de CUWVO Vi-rapporten betreffende "Auto- en aanverwante bedrijven"(l989), 
en "Waterverontreinigingsproblematiek bij het afspuiten van recreatievaartuigen" 
(1991). 

Doelvoorschriften 
Afhankelijk van de situatie - lozing op de riolering of op Oppervlaktewater - zal het 
nodig zijn bepaalde parameters te limiteren, zowel in het procesafvalwater ais het 
hemelwater. De voorschriften hebben betrekking op lozingen van afvaiwater voor 
zover ze via een werk plaatsvinden. A l s  voorbeeld zijn in lid 3, naast algemene 
parameters (zuurgraad, chloride etc.), een aantal stoffen opgenomen die specifiek 
voor deze soort bedrijven zijn (olie en onopgeloste bestanddelen). 
Uit de CUWVO rapportage is gebleken dat het behandelen van het hogedrukreini- 
gingswater in een bezinkinstallatie er voor zorgt dat de verontreiniging van het 
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*Aileen bij lozing rechtstreeks in Oppervlaktewater. afvalwater qua zware metalen en PAK'S met meer dan 90% kan worden geredu- 
ceerd. Ais controle op de goede werking van de bezinkingsinstallatie kan worden 
volstaan met een eis voor onopgeloste bestanddelen en een eis voor het oliegehalte. 
De aanbevolen eisen zijn resp. 100 mgn en 20 mgkg. Wanneer het hogedrukreini- 
gingswater wordt gerecirculeerd kunnen ten gevolge van uitloging de gehaltes aan 
zware metalen en PAK'S toenemen. In deze gevallen kunnen aanvullende eisen nodig 
zijn. 
Voor het opnemen van eisen in dit voorschrift wordt verder verwezen 'naar de 
hierboven genoemde CUWVO-rapporten. 
Reinigingsactiviteiten met stoomcleanen enlof hogedrukreinigers kan verontreiniging 
van het afvalwater met olie tot gevolg hebben. Ais eis voor lozing op de gemeentelij- 
ke riolering kan 200 mgn worden aangehouden. Voor loziong op oppervlaktewater 
wordt u) mgA aanbevolen. 
MAK kan aanwezig zijn als gevolg van brandstofresten en PAK door resten motor- 
olie. Eventueel kunnen hieraan ook eisen worden verbonden. Bij het reviseren van 
motoren, met name bij het reinigen en ontkolen, kunnen gechloreerde koolatentoffen 
Mijkomen. Eisen kunnen worden gesteld in de vorm van een waarde voor de 
somparameter EOCI of een waarde voor bijvoorbeeld dichloormethaan als gidspara- 
meter. 



VOORSCHRIn 2 (alternatief a: sanering in voorbereiding) 

1. Tot uiterlijk ......_...~..,.._I __.. na het van kracht worden van deze vergunning gelden 
de volgende lozingseisen: 

(hier de huidige lozingssituatie 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 VOORSCHRIFT 2 (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 2, waarin de reeds bereikte 
gesaneerde toestand is vastgelegd. 
Daarnaast dienen lozingsvoorschriften te worden gegeven die gelden tot het tijdstip 
waarop de saneringsplannen zijn gerealiseerd. 
Ais regel zal daarmede de bestaande lozingssituatie worden vastgelegd. Deze voor- 
schriften 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 afval- 
water 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 waterkwaliteitsbeheerder hiermee instemt. 



VOORSCHRIFT 2 (alternatief b saneringsplan nog op te stellen) 

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

Voorts: 

2. Uiterlijk ...................... maanden na het van kracht worden van deze vergunning 
moet door vergunninghouder bij de waterkwaliteitsbeheerder 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 maximaal toelaatbare waarden, afgestemd op de naar 
verwachting te bereiken gesaneerde afvalwatersituatie) 

3. Het in het vorige lid bedoelde saneringsplan behoeft de goedkeuring van de 
waterkwaliteitsbeheerder en moet in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder 
worden opgezet. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 2 (alternatief b) 

Bedrijf is niet gesaneerd; maatregelen/voonieningen 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. Zo kan het nodig zijn, dat bijvoorbeeld eerst nog 
onderzoek dient te worden verricht naar de mogelijkheden die een of meer behande- 
lingssystemen hebben voor de betrokken afvalwater(deel)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 ahaiwater 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 
realisering van het saneringsplan zal moeten voldoen. Deze waarden kunnen uiteraard 
nog veranderen als 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 saneringsplan 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. 
Ten einde enige zekerheid te hebben dat het saneringsplan ook zal leiden tot het 
beoogde resultaat, is bepaald dat het plan in overleg met de kwaliteitsbehTrder dient 
te borden opgezet. 
Bij het opstellen van het saneringsplan kan het CUWVO VI-rapport, vermeld in de 
toelichting bij voorschrift 2 (lozingseisen bij gesaneerde toestand) mede ais leidraad 
dienen. 
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VOORSCHRIm 4 (goedkeuring toegepaste middelen) 

Ontvettingsmiddelen, waarmee de scheepshuid voor het hogedrukreinigen met een 
doek wordt ontvet, behoeven naar aard en hoeveelheid de goedkeuring van de 
waterkwaliteitsbeheerder. 

TOELICHTING VOORSCHRIFï 4 

Het kan nodig zijn dat het bedrijf de scheepshuid voor het hogedrukreinigen met een 
doek met daarop een ontvettingsmiddel schoonmaakt. Aangezien deze middelen 
steeds aan wijzigingen onderhevig zijn, is het niet zinvol om één middel in de 
vergunning vast te leggen. Via een goedkeuringsprocedure kan worden toegestaan dat 
het bedrijf een ander middel toepast. Belangrijk bij de beoordeling door de water- 
kwaliteitsbeheerder is of de ter goedkeuring aangedragen ontvetter al of niet 
emulgerend werkt. Emulsievorming zorgt ervoor dat een olieafscheider niet meer 
naar behoren werkt. 
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VOORSCHRIn 5 (spuitplaats) 

1. Het is de vergunninghouder niet toegestaan op, boven of in de onmiddelijke 
nabijheid van het oppervlaktewater hogedrukreinigingswerkzaamheden te verrich- 
ten aan de buitenzijde van mobiele objecten, tenzij de te behandelen delen zich 
ruimschoots op de verharde afspuitplaats bevinden. 

2. Andere conserveringswerkzaamheden dan de in lid 1 genoemde zijn op de 
afspuitplaats niet toegestaan. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 5 

Om het hogedrukreinigingswater te kunnen opvangen is het essentieel dat de te 
behandelen delen zich ruimschoots boven de vloer van de afspuitplaats bevinden. 
Andere conserveringswerkzaamheden dienen op de afspuitplaats niet te worden 
toegestaan, omdat het afvalwater hierdoor onnodig kan worden belast. Veelal is de 
doorlooptijd op de spuitplaats zo kort dat er ook geen tijd is voor deze werkzaamhe- 
den. Deze werkzaamheden moeten op een zodanige afstand van de waterkant 
plaatsvinden, dat er geen verontreiniging van het oppervlaktewater kan optreden. 
Veelal wordt het gritstralen en verfspuiten van recreatievaartuigen in een afgesloten 
ruimte uitgevoerd. Bikken, borstelen (beide handmatig), kwasten, rollen en de 
vacuümstraalmethode wordt meestal op de stallingsplaats zelf gedaan. 
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VOORSCHRIFT 7 (beheer en onderhoud) 

De in de voorschriften ..,. ...._.. en "....... %..%.. bedoelde lozingswerken en voorzieningen 
moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg 
worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van of vanwege de waterkwaliteits- 
beheerder moeten worden opgevolgd. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 7 

Het spreekt voor zich dat de lozingswerken en de gevraagde voorzieningen goed 
beheerd en onderhouden dienen te worden. Voor wat betreft de laingswerken geldt 
dat het de lozing zonder problemen moet kunnen verwerken, waarbij geen lekkage, 
uitspoelingen en vemkkingen optreden. 
Voorts is voor voorzieningen zoals afvalwaterbehandelingsinstallaties, meet- en 
bemonsteringsvoorzieningen en controleputten een goed beheer en onderhoud 
geboden. 
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VOORSCHRIFT 8 (aansluiting derden) 

Het is de vergunninghouder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de 
waterkwaliteitsbeheerder een werk aan te sluiten of te doen aansluiten op het werk 
ten behoeve waarvan deze vergunning is verleend. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 8 

Aivorens toestemming te verlenen zal nagegaan moeten worden of aansluiting 
zodanige gevolgen heeft dat tot wijziging van de vergunning (op aanvraag) moet 
worden overgegaan, indien niet meer aan de lozingseisen kan worden voldaan en er 
maatregelen moeten worden getroffen om dat te voorkomen. 
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VOORSCHRIn 11 (calamiteitenregeling) 

1. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet 
aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden 
voldaan, dient de vergunninghouder terstond maatregelen te treffen teneinde de 
nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De 
waterkwaliteitsbeheerder dient van één en ander zo spoedig mogelijk op de 
hoogte te worden gesteld. De door of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder ter 
zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd. 

2. Indien de waterkwaliteitsbeheerder dit gewenst acht, zal 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 maatregelen ter voorkoming van herhaling. 

(de volgende leden alleen opnemen in geval van rechtstreekse lozing op opper- 
vlaktewater) 

3. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van calami- 
teiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter 
voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen 
van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op 
aanschrijving van of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder onverwijld over te gaan. 

4. De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de 
vergunning opgenomen voorzieningen betreffend; de hiervoor omschreven 
lozingen en/of 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 met maximaal even zoveel uren te verlengen, worden opgelegd en 
mag in geen geval tot gevolg hebben dat de lozing van afvalwater volgens de 
vergunning na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of 
gedeeltelijk niet meer mogelijk is. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 11 

Leden 1 en 2 

Het betreft hier voorschriften bij optreden van calamiteiten of andere uitzonderlijke 
omstandigheden binnen de inrichting. 

Leden 3, 4 en 5 

Het betreft hier voorschriften bij optreden van calamiteiten of uitzonderlijke omstan- 
digheden (heersende of dreigende kritieke waterkwaliteit) buiten de inrichting die de 
kwaliteit van het ontvangende water zodanig beïnvloeden dat de lozing van afvalwater 
volgens de vergunning tijdelijk niet meer toelaatbaar kan worden geacht. Door het 
treffen van tijdelijke maatregelen moet deze periode overbrugd worden, waarna weer 
afvalwater volgens de vergunning g e l d  kan worden. 
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BIJLAGE (analysevoorschriften) 

De in deze vergunning genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald 
volgens: 

a. de voorschriften, vermeld in de "methoden voor de analyse voor afvalwater" van 
het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI): 

StoWparameter 

-. .................. 
enz. 

NEN-nummer 
.................................. 
.................................. 

b. Standard methods for de examination of Water and Waste water, American 
Public Health Association inc. New York 

c. Annual book of ASTM standards (part 31) 

d. Deutsche Einheitsverfahren zur WasserIAbwasser und Schlammuntersuchung, 
Weissheim Verlag Chemie. 

Een wijziging in een normblad of voorschrift wordt automatisch van kracht dertig 
dagen nadat de wijziging door de waterkwaliteitsbeheerder ter kennis van vergunning- 
houder is gebracht, tenzij binnen die termijn bij de waterkwaliteits- beheerder 
schriftelijk bezwaar is aangetv: : 1. 

. I  

TOELICHTING BIJLAGE 

Bij voorkeur worden door zowel de vergunningverlener als de vergunninghouder de 
voorschriften van het NNI gebruikt. Indien er geen voorschrift is of voor het 
specifieke afvalwater deze niet toepasbaar is, wordt voor de betreffende parameter 
een andere norm of analysemethode voorgeschreven uit de onder b. t/m d. genoem- 
de mogelijkheden. 
Zodra normen of voorschriften worden gewijzigd dient deze bijlage te worden 
aangepast en aan vergunninghouder te worden toegezonden. In verreweg de meeste 
gevallen zal er voor de vergunninghouder geen aanleiding zijn tegen de wijziging 
bezwaar aan te tekenen, omdat het vaak gaat om zeer geringe wijzigingen die geen 
significant verschil in uitkomst opleveren. Mocht de vergunninghouder wel bezwaar 
maken, dan dient zo nodig de bijlage door middel van een besluit tot wijziging van 
de vergunning te worden aangepast. Tegen dit besluit staat dan normaal beroep 
open. 
De in deze bijlage gegeven analysevoorschriften zijn de  voorschriften welke horen bij 
de in de vergunning vermelde emissiegrenswaarden (voorschrift 2) en dienen gebruikt 
te worden bij controle van de vergunning door de  vergunningverlener. 


