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O. SAMENVATIING 

Autowrakkeninrichtingen hebben naast een AW-vergunning in de meeste 
gevallen ook een Wvo-vergunning nodig. Autowrakkeninrichtingen zijn 
als Wvo-inrichtingen aangewezen, omdat deze bedrijven afvalstoffen 
opslaan, behandelen of verwerken. De direct en indirect lozende bedrij- 
ven dienen als aangewezen inrichting dan ook over een Wvo-vergunning 
te beschikken. Door CUWVO VI is een subwerkgroep ingesteld om een 
rapport voor autowrakkeninrichtingen op te stellen. De taakopdracht 
voor deze subwerkgroep bestaat concreet uit het opstellen van aanbeve- 
lingen voor de vergunningverlening en algemene regelgeving in het kader 
van de WVO. In dit rapport worden opslagterreinen voor voertuigen van 
domeinen ten aanzien van de afvalwaterproblematiek als autowrakken- 
inrichtingen beschouwd. 

Binnen de groep van autowrakkeninrichtingen zijn verschillende catego- 
rieën van inrichtingen te onderscheiden. 

Onderdelenbedrijven 
Deze bedrijven richten zich voornamelijk op de demontage en verkoop 
van onderdelen, veelal van de jongere wrakken. Deze groep bedrijven 
wordt gerekend tot de autodemontagebedrijven en omvat 410 bedrijven 
met een omzet van 275.000 wrakken. 
Uit een door het CIMK (Centraal Instituut voor het Midden- en Klein- 
bedrijf) uitgevoerd onderzoek is gebleken, dat onderdelenverkoop 
noodzakelijk is om economisch te kunnen werken, gezien de hoge 
investeringen, die voor een goed ingericht sloopbedrijf nodig zijn. 

Schrootbedrijven 
Deze bedrijven richten zich hoofdzakelijk op de handel in schroot, 
waaronder autowrakken. Dit zijn dan veelal de oudere wrakken, waarvan 
weinig onderdelen verkoopbaar zijn. Voor de inkomsten zijn deze 
bedrijven afhankelijk van de schrootprijzen, die door de grote fluctuaties 
en stijgende stortkosten van het shredderafval een wankele basis vormen. 
Bij deze groep bedrijven vallen in het saneringsproces dan ook de 
meeste slachtoffers. Deze groep bedrijven wordt gerekend tot de 
schrootbranche en omvat 443 bedrijven met een omzet van 175.000 
wrakken. 

Overige Wm-plichtige bedrijven 
Garagebedrijven die slechts voor eigen reparatiewerkplaats slopen, 
reparateurs van ’old timers’, bedrijven die alleen schade-auto’s bewaren 
en niet bewerken, tussenhandelaren van wrakken. gemeentelijke en 
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provinciale opslagterreinen. 
Van deze bedrijven bedraagt het aantal 98. 

De scheiding tussen de bovenvermelde groepen is niet zo absoluut, er 
bestaan veel mengvormen. Ook bij de demontagebedrijven zijn er ver- 
schillen in werkwijze. Bij de meeste van deze bedrijven worden de 
onderdelen in voorraad opgeslagen en van achter de toonbank verkocht, 
terwijl er ook bedrijven zijn waar de minder waardevolle onderdelen 
door de klant uit het op het terrein gestalde wrak worden gesloopt. 

Bij autowrakkeninrichtingen kunnen de volgende afvalwaterstromen 
worden onderscheiden: 
- huishoudelijk afvalwater; 
- bedrijfsafvalwater bestaande uit: 

afvalwater van het reinigen van motoren; 
schrobwater van de demontageplek; 

daken; 
terreinen voor onbewerkte wrakken; 
terreinen voor bewerkte wrakken. 

- afstromend hemelwater van: 

Een belangrijk deel van de afvalwaterproblematiek van autowrakken- 
terreinen wordt veroorzaakt door verontreinigd hemelwater, waarbij de 
lozing in een aanzienlijk aantal gevallen in oppervlaktewater plaatsvindt. 
De overige lozingen vinden voor het grootste deel op de riolering plaats. 
Voor beide situaties geeft dit rapport aanbevelingen om de emissie naar 
het water te beperken. 

De aard van de afvalwaterproblematiek sluit aan bij die van de auto- en 
aanverwante bedrijven, waarvoor in het CUWO-rapport  over auto- en 
aanverwante bedrijven aanbevelingen zijn gedaan. De verontreinigingen 
die in het afvalwater worden aangetroffen worden voornamelijk veroor- 
zaakt door morsverliezen bij het aftappen van vloeistoffen en door 
schoonmaakactiviteiten. 
De stoffen die verontreiniging kunnen veroorzaken zijn: accuzuur, koel- 
vloeistof, anti-vries, remvloeistof, smeerolie, brandstof en schoonmaak- 
middel. 
De voornaamste verontreinigende componenten in het afvalwater 
afkomstig van autowrakkeninrichtingen zijn: minerale olie, koper, lood, 
zink, cadmium, CZV, NKj en zwevend stof. 

Omdat het ontstaan van afvalwater afhankelijk is van de terreininrichting 
en de wijze van werken binnen het bedrijf is het niet mogelijk represen- 
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tatieve gegevens over de emissie naar water 
te geven. 

ran a itowrakkeninrichtingen 

Op grond van onderzoek naar het afvalwater afkomstig van autowrak- 
keninrichtingen dat voor dit rapport is uitgevoerd, is een indicatie 
gegeven van de mogelijke vrachten aan verontreinigingen die kunnen 
ontstaan bij een modelsituatie. 

Geconcludeerd wordt dat door preventieve maatregelen zoals het 
overkappen van de demontageplaats en zo mogelijk het terrein voor 
onbewerkte wrakken, goed aftappen, inzamelen systeemvloeistoffen, ab- 
sorberen, reinigen e.d. het ontstaan van waterverontreiniging sterk kan 
worden beperkt. 
De bedrijfsafvalwaterstromen die ondanks het nemen van preventieve 
maatregelen nog ontstaan dienen na het passeren van een deugdelijke 
slibvangput/olieafscheider zoveel mogelijk afgevoerd te worden naar de 
riolering. 
Het hemelwater afkomstig van overkappingen en de terreinen voor de 
opslag van de bewerkte wrakken kan dan (zonder behandeling) afge- 
voerd worden naar oppervlaktewater. 
Tevens wordt geconstateerd dat de vergunningverlening in het kader van 
de verschillende wetgeving niet parallel aan elkaar verloopt. Teneinde 
concurrentievervalsing te voorkomen dient vergunningverlening in het 
kader van zowel de Wet milieibeheer als de Wet verontreiniging opper- 
vlaktewateren, op korte termijn afgewikkeld te worden. 

De commissie is van mening dat de Autowrakkeninrichtingen in aanmer- 
king komen voor de toepassing van Algemene Regels. De commissie 
heeft hiervoor een voorstel gedaan. Dit voorstel maakt geen onderdeel 
uit van dit rapport. 
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SUMMARY 

Wrecked car companies 
Besides an Wm (Wet milieubeheer, Environmental Protection Act) 
permit, wrecked car companies usually need a WVO (Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren, Surface Waters Contamination Act) permit as well. 
At this moment the granting of permits is causing a reorganisation 
process. 
This report discusses the problem of waste water from wrecked car com- 
panies and contains recommendations for the grant of a permit and 
genera1 regulations. Governmental storage sites for vehicles are regarded 
in this report as wrecked car companies. 

1. Description of the branch 
The following categories may be distinguished in the group of wrecked 
car companies: 

Parts companies 
These companies focus mainly on removing and selling parts, often frorn 
recently wrecked cars. This group of companies is classified among the 
car dismantling companies. There are 410 companies with a turnover of 
275,000 wrecks. A well-equipped dismantling company needs high 
investments. The sale of parts is therefore necessary for economic 
reasons. 

Scrap companies 
These companies focus mainly on trading in scrap, including wrecked 
cars. These are often the older wrecks, only a few parts from which ciin 

still be sold. These companies depend for their income on scrap prices 
Because of the major fluctuations and rising costs of tipping shredded 
waste, their basis is instable. In the reorganisation process, the scrap 
companies suffer the heaviest blows. They are classified in the scrap 
sector. There are 443 companies with a turnover of 175,000 wrecks. 

Other companies 
These are garage companies which demolish only for their own repair 
work, the repairers of old timers and companies that only store damaged 
cars and do not process them. Dealers in wrecked cars and municipal 
and provincial storage sites are als0 classified here. There are 98 of these 
’other companies’. 

Within these categories there are many mixed types and differences in 
methods. At most of these companies the parts are kept in stocks and 
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sold across the counter. In addition, there are companies where the 
customer himself removes the less valuable parts from the wreck on the 
site. 

2. Activities of wrecked car companies 
The sector undertakes the following activities: 

Acceptance and custody of wrecked cars 
The wrecks are placed on a liquid-proof floor on receipt. 
Processing wrecked a r s  
The system fluids are removed from the wreck as soon as possible 
after receipt. These are fluids that may lead to the contamination of 
soil or water or both. After any interim storage at the reception site 
the wrecks are further dismantled. Valuable usable parts are removed 
as far as possible and cleaned if necessary. This work can be done in a 
workshop, under cover or in the open air. 
Storage of processed wrecked a r s  
After dismantling the processed wrecks are stored on a site that is 
often half paved with rubble. 
Removal of wrecked a r s  
This is done as soon as a lorry load is available. Attempts are made to 
achieve rapid throughput. 
Storage and removal of waste substances 
The waste substances are captured and stored in a special way. 
Companies granted a permit collect the waste substances. 

3. Waste water flows at wrecked car companies 
The following waste water flows are involved at wrecked car companies. 

Company waste water 
Most company waste water is released during cleaning operations. This 
may be cleaning parts or cleaning the workplace. In addition, company 
waste water rnay come about from spillage when draining the fluids from 
the car. The spillage is often removed with water. The amounts of waste 
water may vary considerably from one company to another. It depends 
on the level and frequency of the cleaning work. 

Rainwater running off 
The rainwater running off wrecked car companies can be distinguished 
int0 rain water that is contaminated by company operations or that is not 
contaminated. The non-contaminated rainwater is water coming off the 
roofs and the non-contaminated site surface. 

The rainwater that is contaminated by company operations may be 
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released onto site areas that are contaminated, for instance by leaks 
from wrecks, the storage and transshipment of waste substances or by 
spillage when fluids are drained or transported. 

As regards the amount of rainwater that is discharged, the discharge 
permits assume 760 mm/m2 per annum. However, in practice there is 
less in connection with evaporation and absorption by the soil. Some wil1 
flow off. The amount depends on evaporation, storage on site, absorp- 
tion by the soil, etc. 

Domestic waste water from the company and possible from company 
accommodation 
This is domestic waste water from sanitary facilities and any company 
canteen. Domestic waste water may als0 originate in a house on the site. 

Drainage water from an unpaved site 
At some wrecked car companies, drainage has been laid under the 
unpaved area. The composition of the drainage water depends on a 
number of factors, such as the nature of the contamination, the nature of 
the soil and the time of contamination. 

The cause of these waste water flows and their quantity and quality 
depend on the design and size of the site and the work done there. 

4. Contaminants in the waste water from wrecked car companies and 

The contaminants in the waste water mostly come from spills when fluids 
are drained and from cleaning work. The substances that may cause 
contamination are battery acid, coolant, anti-freeze, brake fluid, lubrica- 
ting oil, fuels and cleaning agents. The most common contaminating 
components in the waste water from wrecked car companies are mineral 
oil, copper, lead, zinc, cadmium, oxygen-consuming substances and 
suspended matter. 

options for purification 

The production of waste water depends on the site lay out and the 
methods used by the company. This means that representative data for 
the discharge from wrecked car companies into water cannot be given. 
Therefore the report does not contain an indication of the total national 
discharges from wrecked car companies. For the report, a survey was 
carried out into waste water from wrecked car companies. This does 
contain an indication of the possible amounts of contaminants in a model 
situation. The conclusion of the survey is that a major part of the waste 
water problem at wrecked car companies is caused by contaminated 
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rainwater. 

Water pollution can be severely limited by preventive measures. These 
are understood to include a cover over the dismantling area and if 
possible over the site of unprocessed wrecks, properly draining and 
collecting system fluids, dry wiping up, cleaning. If in spite of these 
preventive measures there are still waste water flows in the company, 
these can be dealt with by a number of technologies. An oil separa- 
tor/sludge capture pit, flotation equipment, emulsion splitter, ultra- 
filtration, sheet separator, coalescence equipment, DVZ separator and 
biorotor come into consideration. For preference, the companies should 
be connected to the municipal sewage system as far as possible. If 
preventive measures are taken and discharges made into the sewage 
system the costs of this package of measures wil1 be about 22,500 
guilders. This amount is exclusive of the costs of covering the dismantling 
area and connection to the sewage system. If there are discharges into 
surface water, the costs may nse to 130,000 guilders. This too does not 
include the costs of covering the dismantling area and connection to the 
sewage system. 

By covering the dismantling area and the area where the unprocessed 
wrecks are stored, rainwater may be discharged into surface water 
without needing treatment. 
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1. 

1.1 

INLEIDING EN DOEL 

Kader van het rapport 

De Coördinatiecommissie Uimoering Wet verontreiniging oppervlakte- 
wateren (CUWVO) heeft tot taak het bevorderen van de nodige eenheid 
van beleid ten aanzien van onderwerpen die bij de uitvoering van de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) door de daarmee belaste 
overheidsorganen een gelijke benadering vragen. 
Er zijn zeven werkgroepen ingesteld waarvan werkgroep VI is belast met 
de coördinatie van het beleid met betrekking tot de lozingen van niet- 
zuurstofbindende en toxische stoffen. 
Een belangrijke taak van de werkgroep VI is het opstellen van een 
programma tot vermindering dan wel eliminatie, van de lozing van niet- 
zuurstofbindende en toxische stoffen. De sanering van lozingen van niet- 
zuurstofbindende en toxische stoffen is van groot belang daar deze stof- 
fen veelal schadelijk zijn indien zij in oppervlaktewater worden geloosd. 
Bovendien kunnen deze stoffen in sommige gevallen een duidelijk 
nadelige invloed uitoefenen op de werking van de zuiveringsinrichting. 
Het is daarom noodzakelijk de emissie van niet-zuurstofbindende en 
toxische stoffen reeds bij de bron, dat wil zeggen bij de bedrijven zelf, 
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De mogelijkheden tot 
beperken is daar het meest effectief aangezien de concentratie van de 
verontreiniging een grote rol speelt bij het te bereiken rendement van de 
zuivering en de kosten die daarmee gemoeid zijn. 
Door CUWVO M werd een subwerkgroep ingesteld om het rapport voor 
autowrakkeninrichtingen op te stellen. Opslagterreinen voor voertuigen 
van domeinen worden ten aanzien van de afvalwaterproblematiek als 
autowrakkeninrichtingen beschouwd. 
De au towrakkeninric h tingen zijn’ als Wvo-inrich tingen aangewezen, 
omdat deze bedrijven afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken. De 
direct en indirect lozende bedrijven dienen als aangewezen inrichting 
over een Wvo-vergunning te beschikken. De aard van de afvalwater- 
problematiek sluit aan bij die van de auto- en aanverwante bedrijven. 
Het CUWVO-rapport over auto- en aanverwante bedrijven geeft met 
name aanbevelingen over het bedrijfsafialwater, waarbij de lozing op het 
gemeenteriool plaatsvindt. Een belangrijk deel van de afvalwaterproble- 
matiek van autowrakkenterreinen wordt veroorzaakt door verontreinigd 
hemelwater, waarbij de lozing in een aanzienlijk aantal gevallen in 
oppervlaktewater plaatsvindt. De overige lozingen vinden voor het 
grootste deel op de riolering plaats. Voor beide situaties geeft dit 
rapport aanbevelingen om de emissie naar het water te beperken. 
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1 3  

De invoering van strengere normen voor de kwaliteit van oppervlak- 
tewater vergt nieuwe afwegingen ten aanzien van de toe te passen 
maatregelen en aan het afvalwater te stellen normen. 
Voor het doen van aanbevelingen ter bestrijding van de waterverontrei- 
niging afkomstig van autowrakkenterreinen, is een afstemming met het 
beleid inzake de afvalstoffen gewenst. Dit is des te meer van belang 
omdat een belangrijke bijdrage mag worden verwacht van preventieve 
maatregelen. 
Voor de acceptatie en uitvoering van de op te stellen aanbevelingen is 
overleg met de bedrijfstak noodzakelijk geacht. 
De subwerkgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van de over- 
heid, alsmede een vertegenwoordiging van de branchevereniging. 
De subwerkgroep bestond uit de volgende leden: 
Ir. L. Rietman (voorzitter) 

N.C. Leemans (secretaris) 
Ing. P.J. Baars 
P. Goedbloed 

Ing. J.A. Franken 

Ir. K. Krijt 

Ing. D.F. Tibben 
Ing. P.J.A. van den Bliek 

Bureau Bedrijfsafvalwater en riolering pro- 
vincie Utrecht (thans Heemraadcshap 
Fleverwaard) 
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwater- 
beheer en Afvalwaterbehandeling 
Vereniging Belangenbehartiging Auto- 
demontagebranche STIBA 
Vereniging Belangenbehartiging Autode- 
montagebranche STIBA 
Hoofdafdeling Water van het Directoraat- 
Generaal voor de Milieuhygiëne 
Bureau Afvalstoffen provincie Utrecht 
Hoogheemraadschap West-Brabant 

Ing C. Luttikhuizen van de afdeling beleidsuitvoering van het ministerie 
van VROM was als corresponderend lid bij het werk van de subgroep 
betrokken. 

Doel van het rapport 

In het kader van de WVO kunnen aan een vergunning voorschriften 
worden verbonden om de kwaliteit van het oppervlaktewater en de 
doelmatige werking van het zuiveringtechnische werk te beschermen. Het 
op te stellen rapport moet modellen voor aanvraagformulieren en 
voorschriften voor lozingsvergunningen bevatten. 

Werkwijze subwerkgroep 

De subwerkgroep heeft in ongeveer 9 vergaderingen het rapport vastge- 
steld. Voorafgaand aan de start van de subwerkgroep heeft het RIZA de 
opdracht gegeven tot het beschrijven van de afvalwaterproblematiek bij 
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1.5 

autowrakkenterreinen. Het doel hierbij was alvorens eventuele aanbeve- 
lingen in CUWVO-verband te doen, de nodige informatie te verzamelen. 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur, bescheiden van 
vergunningprocedures en is er veldonderzoek verricht. In oktober 1990 is 
het rapport gereed gekomen. Dit rapport aangevuld met informatie van 
de waterkwaliteitsbeheerders vormt de basis voor de Hoofdstukken 4, 5 
en 6 van dit CUWO-rapport. Bij het opstellen van het rapport is 
duidelijk de samenhang gebleken tussen de maatregelen om de emissies 
naar met name de bodem en het water te verminderen. 

Leeswijzer 

Allereerst worden kader, doel en uitgangspunten van het rapport gefor- 
muleerd (Hoofdstuk 1). De behandeling van de afvalwaterproblematiek 
vergt een goede afstemming met invalshoeken vanuit andere milieu- 
compartimenten en kaders van andere milieuwetten (Hoofdstuk 2). 
Vanuit deze brede invalshoek zijn de volgende hoofdstukken tot stand 
gekomen. Voorafgaand aan de beschrijving van de problematiek over het 
afvalwater wordt inzicht gegeven in de omvang van de bedrijfstak en de 
binnen de autowrakkeninrichting uitgevoerde activiteiten (Hoofdstuk 3). 
Van de activiteiten, die tot waterverontreiniging leiden, worden de aard 
en omvang per activiteit aangegeven. Tevens wordt daarbij de huidige 
saneringssituatie van de bedrijfstak besproken (Hoofdstuk 4). De moge- 
lijkheden voor bestrijding van de waterverontreiniging door voorkomen 
ervan, beperken of behandelen van afvalwater zijn in Hoofdstuk 5 
behandeld. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan vloeibare 
afvalstoffen en afvalstoffen die ontstaan bij het behandelen van afval- 
water. 
De kosten van de diverse saneringsmogelijkheden zijn in Hoofdstuk 6 
aangegeven. De conclusies bezien vanuit een brede milieuvisie zijn 
neergelegd in Hoofdstuk 7. Vanuit deze breed getrokken conclusies 
kunnen in Hoofdstuk 8 specifiek voor water conclusies en met name 
aanbevelingen voor de emissiebeperking naar water worden gedaan. 
In de bijlagen 1 en 2 opgenomen, zijn de aanbevelingen verder uitgr- 
werkt in modellen voor een aanvraag en een vergunning tot lozen. De 
meetresultaten van de onderzochte bedrijven zijn eveneens in de bijlagen 
opgenomen. 

Uitgangspunten van het milieubeleid voor water 

Inleiding 
Schoon water vormt een basisvoorwaarde voor het op een goede wijze 
functioneren van waterhuishoudkundige systemen. Veel maatschappelijke 
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1.5.1 

activiteiten, waaronder bepaalde vormen van gebruik van water, bedrei- 
gen echter deze basisvoorwaarde. Een belangrijke doelstelling bij het 
beheer vormt daarom de bescherming van waterhuishoudkundige 
systemen, oppemlaktewater zowel als grondwater, tegen verontreiniging. 

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontrei- 
niging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformu- 
leerd in de diverse Indicatieve meerjarenprogramma’s milieubeheer en 
het Nationaal Milieubeleidsplan. De integrale benadering van de milieu- 
problematiek vereist dan ook onderlinge afstemming van het beleid ten 
aanzien van water met dat van lucht en bodem, het afvalstoffenbeleid en 
het beleid ten aanzien van de thema’s van het milieubeheer. Voor het 
beleid ten aanzien van lozingen naar water geldt als eerste uitgangspunt 
vermindering van de verontreiniging. Daarbij staat voor vrijwel alle 
verontreinigingen een emissie-aanpak voorop (vergelij kbaar met het 
voorzorgprincipe zoals overeengekomen tijdens de tweede Noordzee- 
ministersconferentie). Afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de 
stoffen wordt nog los gezien van de effecten van de emissies, toepassing 
van de best uitvoerbare en best bestaande technieken als inspanningsbe- 
ginsel gehanteerd. Dit emissiebeleid staat in 1.5.1 en 1.5.2 nader beschre- 
ven. 
Een belangrijke wijziging van de Derde Nota waterhuishouding ten 
opzichte van het Indicatief meerjarenprogramma water 1985- 1989 vormt 
de aanpak van fosfaat en stikstof. Tot voor kort werd voor deze stoffen 
de waterkwaliteitsaanpak gehanteerd, met als criterium voor het nemen 
van maatregelen het effect op de waterkwaliteit. Met name ook interna- 
tionale ontwikkelingen (aandacht voor de eutrofiëringsproblemen in de 
Noordzee en het Rijnactieprogramma) hebben tot de conclusie geleid 
dat ook voor deze stoffen een emissie-aanpak dient te worden gevolgd. 
Dat heeft als consequentie dat ‘ook voor deze stoffen toepassing van de 
best uitvoerbare technieken uitgangspunt is. 

Uitgangspunt 1: vermindering van de verontreiniging 

In het algemeen gesproken houdt het uitgangspunt ’verminderen van de 
verontreiniging’ in dat verontreiniging ongeacht de stofsoort, zoveel 
mogelijk wordt beperkt. Voor bedrijven betekent dit dat proceskeuze en 
interne bedrijfsvoering hierop zo veel mogelijk moeten worden afge- 
stemd. Is echter een wezenlijke saneringsinspanning noodzakelijk - met 
name indien een zuiveringsinrichting moet worden gebouwd - dan geldt 
een lozingsbeleid gedifferentieerd naar stofsoort. 
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Zwarte-lij ststoffen 
Voor zwarte-lijststoffen geldt in beginsel, dat de verontreiniging door 
deze stoffen moet worden beëindigd. Geprobeerd moet worden zo dicht 
mogelijk bij een nullozing te komen. Sanering aan de bron dient te 
geschieden door toepassing van de best bestaande technieken; het zal 
echter niet in alle gevallen mogelijk zijn om zelfs met behulp van deze 
technieken de betreffende lozingen geheel te beëindigen. Dan moet 
worden nagegaan of de restlozing leidt tot onaanvaardbare concentraties 
van de betreffende stof in het aquatisch milieu. Is dat het geval dan 
zullen verdergaande maatregelen nodig zijn, hetgeen een lozingsverbod 
kan inhouden. Algemene uitspraken over wat wel en niet aanvaardbaar 
is, zijn moeilijk te doen; wel kan worden opgemerkt dat zowel acute als 
chronische effecten bij deze beoordeling een rol kunnen spelen. 

Overige stoffen 
Bij de groep overige stoffen hebben we te maken met een groot aantal 
verschillende verontreinigingen, variërend van stoffen, die van nature in 
het oppervlaktewater voorkomen met een geringe toxiciteit, tot milieu- 
vreemde stoffen met een betrekkelijk grote mate van toxiciteit, persisten- 
tie en mobiliteit. Het beleid ten aanzien van deze stoffen varieert 
vanzelfsprekend al naar gelang de schadelijkheid ervan: is deze schade- 
lijkheid groter dan wordt een grotere saneringsinspanning gevraagd en 
omgekeerd. Hierbij worden onderscheiden: 

Stoffen, die qua eigenschappen relatief schadelijk zijn. Voor de ge- 
noemde stoffen geldt dat een saneringsinspanning wordt vereist, niet 
rechtstreeks afhankelijk van de na te streven kwaliteitsdoelstelling in 
het ontvangende oppervlaktewater. In dit opzicht is de aanpak van 
deze stoffen vergelijkbaar met de aanpak van de zwarte-lijststoffen; een 
verschil is echter, dat hier niet toepassing van de beste bestaande tech- 
nieken, doch toepassing van de best uitvoerbare technieken wordt 
vereist. 
Relatief onschadelijke verontreinigingen. De mate waarin maatregelen 
ter beperking van de lozingen van deze stoffen moeten worden geno- 
men is primair afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen, waar- 
onder de basiskwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater; een 
algemene beleidslijn voor de daarbij toe te passen technieken is niet te 
geven. 

Uitgangspunt 2: het stand-still beginsel 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat de vermindering van de veront- 
reiniging de primaire doelstelling vormt. Als tweede hoofduitgangspunt 
van het beleid is het stand-still beginsel opgenomen. Dit beginsel is nader 
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uitgewerkt voor enerzijds stoffen van de zwarte lijst en anderzijds voor 
de overige stoffen. 

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

Toegepast op zwarte-lijststoffen heeft het stand-still beginsel recht- 
streekse consequenties voor het lozingsbeleid, in het bijzonder wanneer 
het om nieuwe lozingen gaat. Het is dan complementair aan het beginsel 
’vermindering van de verontreiniging’. 
Overigens kan aan het stand-still beginsel voor de zwarte-lijststoffen geen 
absolute betekenis worden gehecht. Een dergelijke uitleg zou er in 
extremo immers toe kunnen leiden, dat elke nieuwe lozing, ook al is 
deze gezuiverd met behulp van de beste bestaande technieken, per se 
ontoelaatbaar zou zijn. Uitgangspunt is derhalve dat iedere toename 
moet worden vermeden; er kunnen zich evenwel bijzondere omstan- 
digheden voordoen, die het noodzakelijk maken om hiervan af te wijken. 
Een goede argumentatie is dan nodig. 

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

De hier beschreven uitgangspunten zijn ook in tabel 1.1 weergegeven. 
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Geen toename 
van de vrachten 

. 

Geen verslech- Geen verslech- 
tering van de tering van de 
waterkwaliteit waterkwaliteit 

Tabel 1 Schematische weergave van vermindering van de verontreiniging naar water. 
(Voor de juiste interpretatie van de tabel wordt verwezen naar de punten 
1.5.1 en 1.5.2.) 

Stofsoort 

Voorbeelden 

Zwarte-lijststof- 
fen 

Gespecificeerde 
organo-halogeen- 
verbindingen, 
kwik. cadmium 

Overige verontreinigingen 

stoffen, fosfaat, 
stikstof 

Stand-still 
beginsel 

Sanering primair 
op basis van: 

Zuiverings- 
methodiek 

Emissie-aanpak 

Best bestaande 
techniek 

Emissie-aanpak 

Best uitvoerbare 
techniek 

Eventuele ver- 
dere eisen op concentraties doelstellingen 
grond van: in het aquatisch 

milieu 

Waterkwaliteits- 
aanpak 

Toelaatbaarheid 
van lozingen en te 
nemen maatregelen 
afhankelijk van 
de nagestreefde 
waterkwaliteits- 
doelstellingen 

Indien de lozing via een zuiveringstechnisch werk plaatsvindt op 
oppervlaktewater zal de toelaatbaarheid mede afhankelijk zijn van de 
invloed van de lozing op het betreffende zuiveringstechnische werk 
(lit. 1, 2). 
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2. 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

OVERIGE WETGEVING 

Milieuwetgeving 

Algemeen (Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 
en Afvalstoffenwet) 

De Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm), waarin de proce- 
dure voor de afgifte van beschikkingen op grond van diverse milieuwet- 
ten werd geregeld is de laatste jaren sterk uitgebreid. Er zijn naast de 
algemene regeling voor vergunningprocedures onder andere ook regelin- 
gen met betrekking tot de milieu-effect-rapportage, financiële bepalingen 
en dwangsom opgenomen. 
Op 1 maart 1993 zal een volgende stap gezet worden in het ombouwen 
van de Wabm tot een algemene milieukaderwet. Op deze datum is een 
nieuw deel van de milieuwetgeving, gevormd uit bestaande milieuwetten 
en een aantal nieuwe elementen, in werking getreden. Voor deze alge- 
mene kaderwet is een nieuwe naam gekozen: Wet milieubeheer (Wm). 

Uiteindelijk zal deze wet 22 hoofdstukken bevatten, waarvan er op dit 
moment (maart 1993) 15 gereed zijn 
Een aantal sectorale wetten, waaronder Hinderwet, Afvalstoffenwet en 
Wet chemische afvalstoffen zijn of worden ingebouwd in de Wet milieu- 
beheer. 
De vergunningplicht voor autowrakkeninrichtingen op grond van het 
Autowrakkenbesluit (Afvalstoffenwet) is per 1 maart 1993 al overgegaan 
naar de Wet milieubeheer. 

De inwerkingtreding van de Wet milieubeheer zal gefaseerd geschieden; 
een groot deel van de reeds bestaande instrumenten blijven nog tijdelijk 
van kracht en lopende procedures worden op grond van de 'oude wet- 
geving' afgedaan. Omdat de overgangstermijn nog enige tijd duurt, zal in 
dit hoofdstuk op zowel de bestaande (oude en nieuwe wetgeving) als de 
toekomstige situatie worden ingegaan. Waar sectorale wetten nog gelden, 
zullen deze apart worden behandeld of vermeld. Vanwege het specifieke 
karakter zal op de aspecten bescherming van de bodem en afgifte van 
chemische afvalstoffen in een aparte paragraaf worden ingegaan. 

Milieubeleid (Afvalstoffenplan - Afvalstoffenwet, Milieubeleidsplan en 
milieuprogramma - Wet milieubeheer) 

Op grond van de Afvalstoffenwet zijn provincies verplicht tot het, voor 
bepaalde afvalstromen, opstellen van afvalstoffenplannen. In deze afval- 
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stoffenplannen is aangegeven op welke wijze de volledige verwijdering 
van een afvalstof gestalte krijgt. Hierbij moet invulling worden gegeven 
aan de door de wet beoogde verantwoorde verwijdering. Deze provin- 
ciale plannen vormen het voor het grondgebied van de provincie binden- 
de afvalstoffenbeleid en het toetsingskader voor de vergunningverlening. 

Met de invoering van de Wet milieubeheer is met betrekking tot de 
inhoud van provinciale plannen het een en ander veranderd. Integratie, 
kernbegrip van de nieuwe wet is integratie ook terug te vinden in de 
planvorming. Rijk en provincies worden in de Wet milieubeheer verplicht 
tot het opstellen van een integrale in plaats van sectorale milieube- 
leidsplannen. 

De bestaande afvalstoffenplannen op grond van de Afvalstoffenwet, 
waaronder de autowrakkenplannen, blijven echter van kracht tot uiterlijk 
1 maart 1995 of zoveel eerder als het provinciaal milieubeleidsplan en de 
milieuverordening op grond van de Wet milieubeheer zijn opgesteld. 

In het milieubeleidsplan moeten naast een beschrijving van de kwaliteit 
van het milieu, alsmede de beoogde resultaten inzake kwaliteit, beper- 
king van menselijke beïnvloeding en bescherming van bijzondere gebie- 
den, de gevolgen van het milieubeleid op ruimtelijk, financieel en econo- 
misch vlak worden aangegeven. Bovendien zullen een aantal inhoudelijke 
onderdelen uit de bestaande sectorale plannen in het integrale plan aan 
de orde komen, zoals bijvoorbeeld de strategische invulling van het 
begrip doelmatigheid ten behoeve van de vergunningverlening. De 
uitvoering van het strategische milieubeleidsplan moet plaatsvinden ;ian 
de hand van jaarlijks op te stellen operationele milieuprogramma’s. 

Voor de relatie met het streekplan en het waterhuishoudingsplan IS 
gekozen voor het ’haasje over systeem’. Dit houdt in dat de jongste 
inzichten op grond van het ene plan worden ingebouwd in een bestaand 
plan. 

Met uitzondering van rechtstreekse uitvoeringsbesluiten zullen vee I van 
de onderdelen van het afvalstoffenplan in het provinciale milieube- 
leidsplan terugkomen. Ook zal het integrale milieubeleidsplan richting- 
gevend zijn voor de vergunningverlening. Zo zal ook in het integrale plan 
inhoud moeten worden gegeven aan het begrip verantwoorde verwijde- 
ring. 

Verantwoorde verwerking van afvalstoffen heeft betrekking op zowel de 
milieuhygiëne als de doelmatigheid van de verwijdering. In verband met 
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de in het plan aan te geven verwijderingsstructuur wordt de nadruk 
gelegd op het aspect doelmatigheid. 

Het begrip doelmatigheid heeft betrekking op de volgende aspecten: 
1. 

2. 

3. 

capaciteit en spreiding van de inrichtingen 
De bedrijven moeten, rekening houdend met de aanbodzwaartepun- 
ten, redelijk gelijkmatig zijn verspreid (grote transportafstanden 
moeten worden voorkomen) 
effectiviteit en efficiency 
Is er sprake van een optimaal ruimtebeslag, worden materialen 
voldoende hergebruikt, worden goede technieken ingezet. 
continuïteit en doorzichtigheid 
Het gaat hierbij om een ongestoorde, doorzichtige afvalverwijdering. 
Dit betekent in de eerste plaats het creëren c.q. onderhouden van een 
marktsituatie waarbij een continue afvalverwijdering is verzekerd. Met 
doorzichtigheid wordt bedoeld dat de afvalverwijdering zodanig moet 
worden gestructureerd dat de kans op illegale praktijken zoveel 
mogelijk moet worden voorkomen en een effectieve controle mogelijk 
is. 

De doelmatige verwijderingsstructuur is opgezet door de bijdrage van de 
individuele bedrijven hieraan. Bij de beoordeling van de individuele 
bedrijven moet derhalve ook hieraan getoetst worden. 

Tweede aspect van de verantwoorde verwijdering is dat deze milieu- 
hygiënisch aanvaardbaar moet zijn. Onder milieuhygiëne wordt behalve 
bescherming van het 'grijze' milieu, de klassieke gevaar- schade- en 
hinderaspecten, ook de bescherming van natuur en landschap verstaan. 

Samengevat houdt een verantwoorde verwijdering in dat deze plaatsvindt 
door optimaal gelokaliseerde (zowel uit capaciteitsoogpunt als vanuit de 
optiek van bescherming van natuur en landschap) bedrijven, waarbij 
optimaal gebruik wordt gemaakt van technieken om materialen direct of 
indirect een nuttige bestemming te geven en waarbij tevens de emissies 
naar de omgeving tot een minimum worden beperkt. 

In afwijking van de bestaande sectorale plannen (waaronder het auto- 
wrakkenplan) worden in het integrale plan of het programma geen 
rechtstreekse uitvoeringsbepalingen opgenomen. De feitelijke uitvoering 
zal met andere instrumenten moeten gebeuren (waaronder algemene 
regels, de milieuverordening en vergunningen). 
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2.13 

2.1.4 

Algemene regels en milieuverordening (wet milieubeheer) 

De regulering van inrichtingen door middel van algemene regels zoals 
bijvoorbeeld de Hinderwet deze al kende, zal onder de Wet milieube- 
heer worden uitgebreid. Nieuw element is de instructie-AMvB: een 
verplichting aan het bevoegd gezag om bepaalde beperkingen of voor- 
schriften aan de vergunning te verbinden. 

Een bijzondere vorm van algemene regels is de provinciale milieuveror- 
dening (PMV). De bedoeling van deze verordening is dat in lijn met het 
milieubeleidsplan de bindende elementen uit de sectorale milieuplannen 
hierin worden opgenomen. 
Behalve de aanwijzing voor bijzondere beschermingsgebieden en regels 
voor de verwijdering van specifieke afvalstoffen kunnen ook regels voor 
het vergunningverlenend gezag (te vergelijken met de instructie-AMvB) 
worden opgenomen. Provinciale Staten moeten deze verordening voor 
1 maart 1995 hebben opgesteld. 

Vergunningverlening (wet milieubeheer) 

Vanaf 1 maart 1993 kunnen alleen aanvragen om vergunning ingevolge 
de Wet milieubeheer worden ingediend. Met de inwerkingtreding van 
deze wet zijn de afzonderlijke vergunningen op grond van de Wca, Aw, 
Hw, Wgh en de Wlv vervallen. 

In het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (IVB) op grond van de Wet 
milieubeheer wordt in categorie 28.4 onder a.4 en d (bijlage I, IVB) 
aangegeven dat inrichtingen voor het opslaan, bewerken, verwerken of 
vernietigen van 5 of meer autowrakken vergunningplichtige inrichtingen 
zijn en onder de bevoegdheid van gedeputeerde staten vallen. Wanneer 
sprake is van minder dan 5 wrakken is het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente van vestiging bevoegd gezag. In de Nota 
van Toelichting van het IVB wordt vermeld dat deze situatie zich als 
regel bij garagebedrijven zal voordoen. 
Uitgezonderd van vergunningplicht zijn inrichtingen voor het opslaan van 
autowrakken in het kader van hulpverlening door een daartoe aangewe- 
zen organisatie, of in het kader van onderzoek door politie of justitie 
(categorie 28.3, onder d, bijlage I, IVB). 
Voor de definitie van autowrak wordt in de Wet milieubeheer verwezen 
naar de Afvalstoffenwet (art. 1). Deze definitie is gelijk aan die welke in 
dit rapport wordt gehanteerd. Wanneer het hoofdstuk afvalstoffen van 
de Wet milieubeheer in werking treedt (naar verwachting 1 januari 1994) 
zai de autowrakken-definitie hierin worden opgenomen. 
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Het kader voor de vergunningverlening is in de voorgaande paragrafen 
al naar voren gebracht. Samengevat is dit kader als volgt. 
De vervunninmlicht is vastgelegd in de Wet milieubeheer (voor 1 maart 
1993 in de Afvalstoffenwet) en de procedure eveneens in de Wet milieu- 
beheer, of voor procedures welke zijn aangevangen voor 1 maart 1993, 
de Wabm. 
Voorlopig, tot uiterlijk 1 maart 1995, zal voor de vergunningverlening 
moeten worden getoetst aan het provinciale autowrakkenbeleid vastge- 
legd in het autowrakkenplan. 
Verzoeken om vergunning moeten worden ingediend bij het bevoegd 
gezag;: gedeputeerde staten van de provincie waarin de inrichting geheel 
of in hoofdzaak is gelegen. 
Bij de beoordeling van de vergunningaanvragen wordt getoetst of de 
inrichting past binnen het beleid zoals neergelegd in het provinciale auto- 
wrakkenplan, en of het milieu in voldoende mate beschermd kan wor- 
den. 
Wederom komt hier zowel de doelmatigheid als de milieuhygiëne aan 
bod. De doelmatigheidstoetsing houdt niet alleen een toetsing aan het 
beleid (plan) in, maar ook een individuele toetsing van de aanvraag aan 
de drie doelmatigheidsaspecten. Zo moeten de locatie (spreidinghocatie- 
beoordeling), de gebruikte technieken (effectiviteit en efficiency), de 
financiële positie van het bedrijf en de marktsituatie (continuïteit) en de 
relatie met andere activiteiten (doorzichtigheid) worden beoordeeld. 
Daarnaast wordt getoetst of gevaar, schade en hinder voor de natuur en 
de leefomgeving tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven en of het 
bedrijf in te passen is in het landschap. 
Indien één of meer van deze beoordelingen negatief uitvalt en hier niet 
in kan worden voorzien door het stellen van voorschriften, zal de vergun- 
ning moeten worden geweigerd. 

De genoemde voorschriften welke door de diverse provincies worden 
gehanteerd zijn voor het merendeel gebaseerd op de modelvoorschriften 
zoals die door het ministerie van VROM zijn opgesteld. De onderlinge 
verschillen zijn beperkt en worden voornamelijk veroorzaakt door 
regionale verschillen, 'op maat gesneden' vergunningen en verschil in - 
wijze van- actualisatie van de modelvoorschriften. 

In vrijwel alle afvalstoffenwetvergunningen en vergunningen op grond 
van de Wet milieubeheer zijn/zullen de voorschriften (zijn) gericht op de 
bescherming van milieucompartimenten bodem/grondwater, lucht, ge- 
luid/trillingen, stank/stof, op beperking van het ontstaan van afvalstoffen 
en op bevordering van hergebruik van afvalstoffen. 
Met de invoering van de Wet milieubeheer en het Inrichtingen en 
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2.1.5 

, 

Vergunningenbesluit (IVB) zijn hieraan toegevoegd het zuinig gebruik 
van energie en grondstoffen en vakbekwaamheidseisen voor personen. 

De vergunning op grond van zowel de Afvalstoffenwet als die op grond 
v m  de Wet milieubeheer hebben een beperkt integraal karakter; aspec- 
ten welke geregeld worden in het kader van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren worden bijvoorbeeld niet meegenomen. 

Afstemming en coördinatie (Wet milieubeheer) 

De toegevoegde waarde van de Wet milieubeheer bij de vergunningver- 
lening zit, naast de hiervoor genoemde toegevoegde elementen, in een 
zekere dwang tot een meer uitgebreide overweging en een verruiming 
van het begrip 'bescherming van het milieu', in de betere inhoudelijke en 
procedurele afstemming tussen de diverse wetten. 

Het aspect water valt buiten het kader van de Wet milieubeheer. Dit 
neemt niet weg dat er duidelijke raakvlakken zijn: een autowrakkenin- 
richting zal worden verplicht daar waar bodembedreigende activiteiten 
worden uitgevoerd een vloeistofdichte vloer aan te leggen. Wanneer deze 
vloer niet wordt overdekt zal verontreinigd hemelwater afstromen en is 
er een lozingssituatie ontstaan. In plaats van een min of meer diffuse 
lozing op de bodem is er een andere afvalstroom ontstaan, nl. een 
stroom verontreinigd hemelwater. 
Gezien het algemene uitgangspunt dat het ontstaan van afvalstoffen 
zoveel mogelijk moet worden voorkomen zal getracht worden de bodem- 
bedreigende activiteiten zoveel mogelijk inpandig te laten plaatsvinden. 
Wanneer dit niet mogelijk is bijvoorbeeld in verband met beperkte 
bebouwingsmogelijkheden*, zal in gezamenlijk overleg tussen de water- 
kwaliteitsbeheerder (WVO), de exploitant en de provincie (Wm), bekeken 
moeten worden op welke wijze zowel het milieu in voldoende mate 
wordt beschermd als de hoeveelheid afvalwater wordt beperkt. 

* In het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Woningwet 
worden regels gesteld met betrekking tot eventuele bebouwing. Zo 
kunnen onder andere beperkingen worden gesteld aan het bebou- 
wingspercentage en de hoogte van een gebouw. In 2.2 en 2.3 van dit 
hoofdstuk zal hier nader op in worden gegaan. 

De facultatieve coördinatieregeling, op grond van de Wabm, tussen WVO 
en andere milieuvergunningen is met de inwerkingtreding van de Wet 
milieubeheer verplicht geworden. Wanneer een aanvraag om milieuver- 
gunning wordt gedaan en er is ook een Wvo-vergunning benodigd of vice 
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versa, dan moet binnen 6 weken na indiening van de eerste aanvraag de 
andere worden ingediend, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Dit geldt 
ook wanneer de aanvrager in een van beide aanvragen niet-ontvankelijk 
wordt verklaard (art. 8.30 Wm en art. 7b, lid 3 WVO). 
Behalve procedureel moet er ook inhoudelijk worden gecoördineerd; de 
vergunningen moeten op elkaar zijn afgestemd. Gedeputeerde staten zijn 
coördinerend gezag. De waterkwaliteitsbeheerder moet aan dit college 
advies uitbrengen over de samenhang tussen de beschikkingen. 
Wanneer inhoudelijke afstemming niet mogelijk is, kunnen gedeputeerde 
staten of de minister als Wm-orgaan aan de waterkwaliteitsbeheerder 
een aanwijzing geven omtrent de inhoud van de Wvo-vergunning. 

Bescherming van de bodem (wet bodembescherming/Wet milieubeheer) 

De Wet bodembescherming (1987) is een milieuwet met betrekking tot 
het milieucompartiment bodem. De structuur van de Wet is die van een 
raamwet; voorschriften ter bescherming van de diverse bodemfuncties 
(onder andere drinkwatervoorziening, teeltfunctie en draagfunctie voor 
gebouwen) worden gesteld in uitvoeringsbesluiten en provinciale veror- 
deningen. 
De Wet kent een algemeen beschermingsniveau (basisbodemkwaliteit) 
en een specifiek beschermingsniveau voor gebieden met een bijzondere 
functie of waarde. 

Van groot belang voor de praktijk is artikel 14. Dit artikel is de zoge- 
noemde zorgplichtbepaling. Voor veel situaties waarbij de bodem is 
verontreinigd vervult deze bepaling een vangnetfunctie. De uitvoerings- 
besluiten (algemeen beschermingsniveau) van de WBB zijn nog maar 
beperkt in werking getreden. In dit kader is met name het Lozingenbe- 
sluit van belang. In dit besluit worden beperkingen gesteld aan lozingen 
van huishoudelijk afvalwater, koelwater en overig afvalwater op de 
bodem. Nieuwe lozingen van verontreinigd water zijn behoudens enkele 
extreme uitzonderingssituaties, niet toegestaan. Bestaande bodemlo- 
zingen dienen waar mogelijk te worden beëindigd. Of en op welke 
termijn beëindiging plaats moet vinden is onder andere afhankelijk van 
de aard en omvang van de verontreiniging en de afstand tot de riolering. 
Door de uitvoering van dit Besluit zal het aantal lozingssituaties op de 
bodem aanzienlijk verminderen en het aantal aansluitingen op de 
riolering navenant toenemen. 
Bevoegd gezag voor de uitvoering van het Lozingenbesluit zijn burge- 
meester en wethouders van de gemeente van vestiging. In die situaties 
waar gedeputeerde staten op grond van andere regelgeving reeds 
bevoegd gezag zijn, blijven deze bevoegd gezag. 
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De aanwijzing van gebieden met een specifiek beschermingsniveau op 
grond van de Wet bodembescherming is thans geregeld in het prondwa- 
terbeschermingsrilan. In een provinciale Verordening Grondwaterbe- 
scherming zijn voor deze gebieden bijzondere regels gesteld. Uiterlijk 
1 maart 1995 zullen deze regels worden opgenomen in de provinciale 
milieuverordening op grond van de Wet milieubeheer. 
In de bestaande provinciale verordening grondwaterbescherming wordt 
gesteld dat bepaalde activiteiten worden verboden en dat voor andere 
een ontheffing moet worden aangevraagd bij gedeputeerde staten. Aan 
deze ontheffing worden voorschriften verbonden ter bescherming van de 
bodem. In de milieu-, of afvalstoffenwetvergunning mogen uitsluitend 
bepalingen worden gesteld, indien hier niet al in is voorzien op grond 
van de Wet bodembescherming. 

In de nog in te voeren provinciale milieuverordening op grond van de 
Wet milieubeheer zullen wel regels worden gesteld ter bescherming van 
de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning, maar 
mogen geen regels mogen worden gesteld die rechtstreeks betrekking 
hebben op inrichtingen of handelingen als bedoeld in art. 1, eerste lid 
van de WVO. 
In de verordening kunnen wel instructies worden opgenomen voor het 
vergunningverlenend gezag. 

De ontheffingverlening op grond van Wet bodembescherming komt te 
vervallen met ingang van 1 maart 1995. 

Chemische afvalstoffen (Wca) 

De Wet chemische afvalstoffen (1976) is in eerste instantie een sturinp- 
wet, bedoeld om een verantwoorde verwijderingsstructuur voor chem I - 
sche afvalstoffen te regelen. Het voor autowrakkeninrichtingen viin 

belang zijnde deel van deze wet blijft voorlopig nog van kracht. 
De relatie tussen Wca en WVO is in de Wca bepaald. Globaal komt di1 
er op neer dat indien chemische afvalstoffen via -eventueel door middel 
van een riool- het oppervlaktewater worden verwijderd, de Wca niet van 
toepassing is, maar de WVO. 

Het belang voor de autowrakkenbedrijven is beperkt, vandaar dat 
volstaan wordt met een korte toelichting. 

De term chemisch afval mag dan als begrip bekend zijn, tot voor kort 
was voor een groot aantal stoffen onduidelijk of sprake was van een 
chemische afvalstof in de zin van de Wca. Op 21 mei 1991 is het Besluit 
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aanwijzing chemische afvalstoffen van kracht geworden, ter vexvanging 
van het Stoffen en Processenbesluit. In het z.g. BACA staat de proces- 
senlijst centraal. Op deze lijst staan processen vermeld waarbij met name 
genoemde chemische afvalstoffen vrijkomen. Deze bij het proces ge- 
noemde stromen zijn per definitie chemische afvalstoffen, dus ongeacht 
de samenstelling aan milieuonvriendelijke stoffen. Daarna en daarnaast 
geldt een stoffenlijst. Deze lijst bevat een opsomming van stoffen die, als 
ze in afvalstoffen voorkomen, als chemisch afval moeten worden be- 
schouwd indien daarbij bepaalde concentratiegrenzen worden overschre- 
den. Tenslotte is een uitzonderingenlijst opgenomen. Hierin is een 
bepaling opgenomen die moet voorkomen dat stoffen door onder andere 
vermenging niet langer als chemisch afval zouden worden aangemerkt, 
een lijst met voorwerpen welke zonder meer als chemisch afval moeten 
worden aangemerkt en tot slot een lijst met afvalstoffen waarvoor bij 
verwijdering de Wca niet van toepassing is. 

Voor autowrakkeninrichtingen zijn onder andere de volgende processen 
en voorwerpen van belang: het toepassen van oplosmiddelen, het verwij- 
deren van verflagen door stralen, het toepassen van verven, lakken etc., 
het toepassen van verfafbijt, het reinigen, ledigen of onderhouden van 
tanks en afscheiden, het reinigen van vaten (processen), asbesthoudende 
remblokken en koppelingsplaten (evt.), accu’s en batterijen (voorwer- 
pen). Naast deze processen en stoffen, genoemd in het BACA is de Wca 
van toepassing op afgewerkte olie. Wat onder afgewerkte olie moet 
worden verstaan wordt in de wet en de toelichting daarop duidelijk 
weergegeven. 

In de Wet chemische afvalstoffen is bepaald dat de onder deze wet 
vallende afvalstoffen alleen mogen worden afgegeven aan vergunning- 
houdende bedrijven. 
Het is daarom van belang dat het bedrijf waar chemische afvalstoffen 
vrijkomen op de hoogte is welke bedrijven gerechtigd zijn deze stoffen in 
te zamelen, te bewaren, te bewerken of te verwerken. Een actuele lijst 
met bedrijven is verkrijgbaar bij de coördinatoren chemische afvalstoffen 
bij de provincies. Wanneer afgifte heeft plaatsgevonden aan een vergun- 
ninghouder ontvangt het bedrijf een afgiftebewijs. Dit bewijs moet 
worden bewaard. In sommige gevallen dient de afgifte gepaard te gaan 
met een meldingsprocedure (op grond van het Meldingenbesluit). 

Met de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer is de vergunningplicht 
op basis van de Wca overgegaan naar deze laatste wet en de bevoegd- 
heid van rijk naar provincie. Voor het aantal vergunningen of de inhoud 
van de vergunningen heeft deze overgang geen direct gevolg, omdat de 
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provincies zich vooralsnog conformeren aan het door de Minister van 
VROM gevolgde beleid. 

Het aantal vergunninghouders voor de inzameling, bewaring of bewer- 
king van chemische afvalstoffen of afgewerkte olie blijft beperkt, evenals 
de categorie stoffen die elke vergunninghouder mag inzamelen, bewaren 
en/of bewerken. 
Voor de inzameling van deze stoffen is per vergunninghouder een z.g. 
plicht- en een rechtgebied aangegeven. Voor stoffen binnen het plichtge- 
bied is de vergunninghouder verplicht om binnen een bepaalde tijd en 
tegen vooraf vastgestelde kosten de afvalstoffen op te halen. In het 
rechtgebied geldt deze verplichting uiteraard niet. Voor iedere inzamel- 
regio (die overigens per afvalstof verschilt) is er zowel een recht- als een 
plichtbedrijf. Op deze wijze wordt zowel een concurrentiepositie (ten 
opzichte van het rechtbedrijf) als een gegarandeerde verwijdering van 
chemische afvalstoffen bereikt. 

In de lijn met internationale ontwikkelingen zal de term chemisch afval 
worden vervangen door gevaarlijk afval. Ook de naamgeving van het 
BACA zal hiermee veranderen in BAGA, Besluit Aanwijzing Gevaarlijke 
Afvalstoffen. Ook het Meldingbesluit komt te vemallen en wordt vervan- 
gen door het landelijk meldingssysteem afvalstoffen (LMA). Voor het 
beleid met betrekking tot de verwijdering van chemische afvalstoffen 
wordt een meerjarenprogramma gevaarlijke afvalstoffen (MJP, GA) 
opgesteld. Na goedkeuring conformeren de provincies zich aan het in het 
programma voorgenomen beleid. 

Wet op de ruimtelijke ordening 

In paragraaf 2.1.5, werd al kort gewezen op eventuele beperkingen die 
gesteld zouden kunnen worden ten aanzien van mogelijkheden tot 
bijvoorbeeld het bouwen van een bedrijfsruimte. Hier werd onder andere 
gedoeld op beperkingen die gesteld worden op grond van het ruimtelijk 
beleid, vastgelegd in het bestemmingsplan. 

Algemeen 

Vormt de Wet milieubeheer voor autowrakkeninrichtingen het instru- 
ment voor het voorkomen of beperken van gevaar, schade en hinder 
door inrichtingen, het bestemmingsplan, op grond van het Besluit op de 
Ruimtelijke Ordening WRO, is het instrument voor het vastleggen van 
een gemeentelijk ruimtelijk beleid voor een gebied. Dit ruimtelijk beleid 
kan zowel beperkingen opleggen aan bedrijvigheid, in verband met een 
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nabij gelegen gevoelige functie, als ontwikkelingen zodanig sturen dat 
optimale mogelijkheden ontstaan voor het uitoefenen van bedrijfsmatige 
activiteiten. Per bestemmingsplan worden aan de verschillende functies 
en verdeeld over de beschikbare ruimte bestemmingen toegekend. 
Het bestemmingsplan kan met het oog op de te verwachten ruimtelijk 
relevante hinder, door het vastleggen van bestemmingen, het bepalen 
van voorschriften of via een beschrijving in hoofdlijnen beperkingen 
stellen aan de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten. 

Voor een bedrijfsactiviteit, zoals een autowrakkeninrichting zal behalve 
aan een passende bestemming ('autowrakkeninrichting') ook voldaan 
moeten worden aan de bepalingen in het bestemmingsplan, zoals bouw- 
bepalingen. Deze laatste kunnen specifieke gebouwenvoorschriften (zoals 
goothoogte, nokhoogte etc.) inhouden, maar ook meer algemene bepa- 
lingen als bouwblok en maximaal bebouwingsoppervlak. 

Uitvoering 

Hoewel bij de uitvoering van de milieuwetgeving geen directe relatie 
gelegd mag worden met het ruimtelijk beleid (een milieuvergunning mag 
niet worden geweigerd wanneer een passende bestemming ontbreekt), is 
sprake van een intensieve wisselwerking tussen de twee beleidsvelden. 
Wanneer een duidelijk ruimtelijk beleid wordt gevoerd, waarbij in de 
planfase al rekening wordt gehouden met de potentiële milieubelasting, 
zal ook de vergunningverlening op grond van de milieuwetten soepeler 
verlopen dan wanneer dit niet het geval is. 

In de praktijk zullen zich vaak situaties voordoen waarbij strijdigheid IS 
met de vigerende bestemming. Dit heeft zowel te maken met het conscr- 
verende of sanerende karakter van een bestemmingsplan, als met het feit 
dat in verband met de lange looptijd van deze plannen (10 jaar) heperkt 
kan worden geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen. In de praktijk 
onderscheiden zich twee situaties: 1) bestaand gebruik en 2) nieuw 
gebruik. 
Wanneer een bestaand gebruik niet positief is bestemd, betekent dit dat 
ze ofwel ter plaatse moet worden beëindigd (dit moet in het bestem- 
mingsplan zijn vastgelegd), dan wel dat het op grond van het opgebouw- 
de overgangsrecht mag worden voortgezet. Wanneer dit laatste het geval 
is zullen aan dit gebruik strenge ruimtelijke beperkingen worden opge- 
legd; het bestaande gebruik wordt geconserveerd. Aangezien het gebruik 
moet passen binnen het strakke ruimtelijk kader zal in veel gevallen 
aanleg van voorzieningen ten behoeve van een milieuhygiënische sane- 
ring niet mogelijk blijken. Het zal duidelijk zijn dat in dergelijke com- 
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plexe situaties vergunningverlening een langdurig proces is, waarbij een 
veelvoud aan inrichtingsvarianten de revue zal passeren. 

Bij vestiging van een nieuw bedrijf of uitbreiding van een bestaand 
bedrijf, is sprake van een andere situatie. De nieuwe activiteit is in de 
meeste gevallen niet het bestemmingsplan opgenomen omdat deze 
nieuwe activiteit ten tijde van het opstellen daarvan nog niet kon worden 
voorzien. Hoewel er formeel strijdigheid is met het vigerende bestem- 
mingsplan, hoeft dit niet te betekenen dat er ook strijdigheid is met het 
op dat moment geldende inzicht in de -toekomstige- ruimtelijke struc- 
tuur. Er is dan ook een wezenlijk verschil met een niet positief bestemde 
bestaande activiteit. Vanwege de lange looptijd van een bestemmingsplan 
en vanwege het feit dat ruimtelijke inzichten veranderen is het niet juist 
dat al te rigide wordt omgegaan met een eenmaal goedgekeurd bestem- 
mingsplan. 
Op grond van artikel 19 van de WRO is het mogelijk om vooruitlopend 
op een nieuw bestemmingsplan in een specifieke situatie een nieuwe 
bestemming toe te kennen. Dit nieuwe gebruik moet wel passen binnen 
het toekomstig ruimtelijk beleid en er moet een zeker spoedeisend 
belang zijn (reden waarom er niet gewacht kan worden tot de vaststelling 
van een nieuw bestemmingsplan). 

Woningwet 

In paragraaf 2.2.2 is al gesteld dat een milieuvergunning niet geweigerd 
kan worden wanneer de (beoogde) activiteit niet is toegestaan op grond 
van het bestemmingsplan. Wanneer voor deze activiteit een bouwver- 
gunning is vereist ingevolge de Woningwet (bijvoorbeeld bij de bouw van 
een bedrijfsruimte) ontstaat wel een zekere indirecte koppeling. Een 
aanvraag om een bouwvergunning moet worden getoetst aan de ge- 
meentelijke bouwverordening en het bestemmingsplan. Bij strijdigheid 
met -één van- deze twee zal de vergunning moeten worden geweigerd en 
kan de bouw geen doorgang vinden (kan het bedrijf -gedeeltelijk- niet 
worden opgericht). 

Met de inwerkingtreding van de Wet milieubeheer is er een meer directe 
koppeling gebracht tussen de milieuvergunning en het bouwen. 
De coördinatie heeft zowel betrekking op het indienen van de aanvragen 
als op de beslissing hierop. 

Wanneer geen aanvraag om milieuvergunning wordt ingediend (of de 
beschikking hierop wordt afgegeven) binnen 6 weken na indiening van de 
bouwaanvraag, moet deze laatste niet ontvankelijk worden verklaard. 
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Indiening van alleen een aanvraag om milieuvergunning zonder bouw- 
aanvraag heeft geen verklaring van niet-ontvankelijkheid tot gevolg; wel 
moet een afschrift van de bouwaanvraag bij indiening hiervan worden 
overgelegd aan het Wm-orgaan. Een bouwaanvraag kan dus wel later, 
maar niet eerder worden ingediend. 

De beslissing op de bouwaanvraag moet (tenzij deze zal worden gewei- 
gerd) worden aangehouden totdat op de aanvraag om milieuvergunning 
is beslist (art. 52 Woningwet). Onder de limitatieve weigeringsgronden 
op grond van de Woningwet is de koppeling met de milieuvergunning 
echter niet opgenomen, zodat eventuele weigering van de milieuvergun- 
ning niet van invloed is op de inhoud van de beslissing op de bouwaan- 
vraag (en mag er in dat geval dus ook gebouwd worden, voor zover dit 
bouwen niet tevens oprichten in de zin van de milieuwetgeving is). 
De milieuvergunning wordt niet van kracht totdat de bouwvergunning is 
verleend (art. 20.1 lid 2 Wm). Zolang geen bouwvergunning is verleend 
kan dus geen gebruik worden gemaakt van de milieuvergunning. 
Van belang hierbij is dat, tenzij sprake is van aanhouding zoals hierbo- 
ven vermeld, de bouwvergunning ook wordt geacht te zijn verleend 
wanneer niet binnen drie maanden na indiening op de aanvraag is 
beschikt. 

. 
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3.1 

BESCHRIJVING VAN DE BEDRUFSTAK 

Karakterschets 

De situatie op het gebied van autowrakkenbewerking was de afgelopen 
twintig jaar zeer slecht door het grote aantal inrichtingen, door de 
verkeerde planologische ligging van de inrichtingen en doordat zonder 
milieuvoorzieningen op grote schaal bodemverontreiniging werd veroor- 
zaakt. De meeste van de ongeveer 2100 inrichtingen werkten zonder 
enige vergunning en hinderwetsvoorschriften werden veelal niet of 
nauwelijks nageleefd. 
Tevens werd men geconfronteerd met een groeiend afvalprobleem door 
de snel toegenomen motorisering. 
Deze problemen waren reeds in de zeventiger jaren reden genoeg voor 
de wetgever om het verwijderen van autowrakken in een wettelijk kader 
te regelen. In de Afvalstoffenwet is een afionderlijk hoofdstuk 'Auto- 
wrakken' opgenomen. Overeenkomstig de doelstellingen van het Natio- 
naal Milieubeleidsplan (lit. 3) is door de overheid, maatschappelijke 
organisaties, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven het 'Imple- 
mentatieplan Autowrakken' (lit. 4) opgesteld. Hierin wordt het beleid tot 
het jaar 2000 vastgesteld met betrekking tot preventie, hergebruik en 
eindverwerking. 
Omdat er op economische gronden slechts plaats is voor een beperkt 
aantal bedrijven, geschat wordt ongeveer 500, is een sanering van de 
bedrijfstak noodzakelijk. In 1987 waren nog 2100 inrichtingen geregis- 
treerd, maar door het uitvoeren van de provinciale autowrakkenplannen 
is dit aantal aanzienlijk gedaald. Bij de laatste inventarisatie in juli 1992 
is gebleken, dat het aantal autowrakkeninrichtingen thans 95 1 bedraagt. 

Ir. de aard van de inrichtingen zijn er grote verschillen, zowel in de 
omzet als in de werkwijze. 
In grote lijnen kunnen de bedrijven worden verdeeld in de volgende drie 
groepen: 

Onderdelenbedrijven 
Deze bedrijven richten zich voornamelijk op de demontage en verkoop 
van onderdelen, veelal van de jongere wrakken. Deze groep bedrijven 
wordt gerekend tot de autodemontagebedrijven en omvat 410 bedrijven 
met een omzet van 275.000 wrakken. 
Uit een door het CIMK (Centraal Instituut voor het Midden- en Klein- 
bedrijf) uitgevoerd onderzoek is gebleken, dat onderdelenverkoop 
noodzakelijk is om economisch te kunnen werken, gezien de hoge 
investeringen, die voor een goed ingericht demontagebedrijf nodig zijn. 
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Schrootbedrijven 
Deze bedrijven richten zich hoofdzakelijk op de handel in schroot, 
waaronder autowrakken. Dit zijn dan veelal de oudere wrakken, waarvan 
weinig onderdelen verkoopbaar zijn. Voor de inkomsten zijn deze 
bedrijven afhankelijk van de schrootprijzen, die door de grote fluctuaties 
en stijgende stortkosten van het shredderafval een wankele basis vormen. 
Bij deze groep bedrijven vallen in het saneringsproces dan ook de 
meeste slachtoffers. Deze groep bedrijven wordt gerekend tot de 
schrootbranche en omvat 443 bedrijven met een omzet van 175.000 
wrakken. 

Overige Wm-plichtige bedrijven 
Garagebedrijven die slechts voor eigen reparatiewerkplaats slopen, 
reparateurs van ’old timers’, bedrijven die alleen schade-auto’s bewaren 
en niet bewerken, tussenhandelaren van wrakken. gemeentelijke en 
provinciale opslagterreinen. 
Van deze bedrijven bedraagt het aantal 98. 

De scheiding tussen de bovenvermelde groepen is niet zo absoluut, er 
bestaan veel mengvormen. Ook bij de demontagebedrijven zijn er ver- 
schillen in werkwijze. Bij de meeste van deze bedrijven worden de 
onderdelen in voorraad opgeslagen en van achter de toonbank verkocht, 
terwijl er ook bedrijven zijn waar de minder waardevolle onderdelen 
door de klant uit het op het terrein gestalde wrak worden gesloopt. 

In veel gevallen worden schade-auto’s en herstelbare wrakken doorver- 
kocht, er zijn ook bedrijven gecombineerd met een takelbedrijf voor het 
van de weg halen van aanrijdingsauto’s. 

Ter behartiging van de belangen van de bedrijfstak is in 1985 een, 
branche-organisatie opgericht (oorspronkelijk als stichting) de Vereniging 
Belangenbehartiging Autodemontagebranche (STIBA). Deze organisatie 
werkt nauw samen met andere organisaties in de autobranche en met de 
overheid. Zij vervult op tal van gebieden een belangrijke voortrekkersrol. 
Om lid te worden van de STIBA moet een bedrijf aan bepaalde voor- 
waarden voldoen, zoals beschikken over een BTW-nummer, ingeschreven 
zijn bij de Kamer van Koophandel en in aanmerking komen voor een 
Afvalstoffenwetvergunning. Nog niet alle bedrijven kunnen hieraan 
voldoen. 
Van de ongeveer 410 autodemontagebedrijven zijn er 190 lid van de 
STIBA. in deze bedrijven worden 170.000 wrakken per jaar bewerkt. 
Van de ca. 1.500 personen werkzaam in de demontagebranche, zijn er 
ongeveer 950 in dienst bij de STIBA-bedrijven, waarbij het aantal 
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werknemers varieert van 1 tot 15. Per jaar worden ook nog ongeveer 
30.000 bedrijfswagens verwijderd. Van de 25 bedrijven op dit gebied zijn 
er 15 lid van de STIBA. 

Activiteiten op autowrakkeninrichtingen 

In de bedrijven wordt een aantal werkzaamheden uitgevoerd, waarbij 
bodem- en waterverontreiniging kan optreden. Daarom worden in de 
Wm-vergunning milieuvoorschriften opgenomen op het gebied van voor- 
zieningen en werkwijze. In deze paragraaf worden de activiteiten kort 
beschreven. 

3.2.1 Het bewaren van aangevoerde autowrakken 

De onbewerkte wrakken die worden aangevoerd, worden op een voorter- 
rein of in de bedrijfsruimte opgeslagen. 
Vanwege de kans op bodemverontreiniging worden de onbewerkte 
wrakken op een vloer van olie- en benzinebestendig, vloeistofdicht 
materiaal bewaard. 

3.2.2 Het bewerken van autowrakken 

De wrakken worden in een bedrijfsruimte zo snel mogelijk ontdaan van: 
- brandstof; 
- smeer- en systeemolie; 
- koelvloeistof; 
- andere vloeistoffen uit reservoirs, zoals remvloeistof; 
- andere gevaarlijke en ongewenste materialen, zoals accu’s, elektronica, 

airbags e.d. 
Met name beschadigde wrakken worden met voorrang behandeld. 

Het bewerken van de wrakken vindt eveneens plaats boven een vloer 
van vloeistofdicht en oliebestendig materiaal. 
Onder bewerken wordt ook verstaan het demonteren van onderdelen, 
welke bij de meer professionele bedrijven in een magazijn worden 
opgeslagen. Het volledig strippen van een wrak geschiedt meestal bij de 
jongere schadewrakken, waarvan delen van het karkas worden gebruikt 
voor nog herstelbare schade-auto’s. 
In sommige bedrijven worden bepaalde onderdelen voor opslag in het 
mûgazijn van vet en vuil ontdaan. 
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Opslag van bewerkte autowrakken 

Na het aftappen en demonteren van de verkoopbare onderdelen worden 
de wrakken (meestal in de open lucht) opgeslagen voor afvoer naar een 
shredderinstallatie. 
Het opslaan kan geschieden op een halfverharding, omdat bij goed 
aftappen de kans op bodemverontreiniging klein is, afgezet tegen de 
hoge kosten van een totale vloeistofdichte verharding met de daarbij 
behorende olieafscheider. 
Afhankelijk van de bedrijfsvoering en de grootte van het bedrijf worden 
de wrakken bewaard voor verdere verkoop van onderdelen, al dan niet 
door de klant zelf te demonteren. 
Indien de wrakken alleen nog schrootwaarde hebben worden zij, al dan 
niet geplet, gestapeld. 

De afvoer van de wrakken 

De afvoer geschiedt zodra een vrachtwagenlading beschikbaar is of, 
afhankelijk van de beschikbare ruimte en van de bedrijfsvoering of de 
hoogte van de schrootprijzen afvoer interessant maakt. 
Gezien het ruimtebeslag van de vele demontagebedrijven en de stagnatie 
in het verwijderingsproces van de wrakken, streeft de overheid naar een 
snelle doorstroming. In de vergunningvoorschriften kunnen dan ook eisen 
worden gesteld aan de maximale opslagcapaciteit en de toelaatbare 
stapelhoogte. 

Opslag en afvoer van afvalstoffen 

De opslag van de afvalstoffen moet zodanig geschieden, dat geen veront- 
reiniging kan optreden. De afgetapte vloeistoffen worden dan ook 
opgevangen in speciaal hiervoor bestemde tanks of vaten. Tevens zijn 
zodanige voorzieningen getroffen, dat wegstromen buiten de vloeistof- 
dichte vloer niet mogelijk is. 
Het andere afval bestaat uit niet-metalen delen, die bij het demonteren 
vrij komen en geen handelswaarde hebben en niet voor hergebruik 
kunnen worden afgevoerd, alsmede uit veegvuil. Dit afval wordt in dichte 
containers of overkapt opgeslagen. De verwijderde accu’s worden niet 
afgetapt, doch in speciaal hiervoor bestemde bakken overkapt opgesla- 
gen. De accu’s worden in het kader van de Wm afgevoerd voor herge- 
bruik van het lood en vaak het kunststofomhulsel. De afgetapte vloeistof- 
fen worden ingezameld door bedrijven die hiervoor een Wm-vergunning 
hebben. 
Het andere afval wordt als bedrijfsafval afgevoerd. 
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Ontwikkelingen 

Door de milieuproblemen komt internationaal wetgeving tot stand, 
waarbij fabrikanten meer rekening moeten houden met de afvalfase van 
hun produkt. Dit zal in het ontwerp van nieuwe auto’s leiden tot andere 
materiaalsamenstellingen, vooral op het gebied van kunststof. Ook zal de 
auto beter demonteerbaar moeten zijn, gericht op hergebruik van 
onderdelen en materialen. Door de lange ontwerptermijn en levensduur 
van de thans in ontwerp zijnde auto’s, zullen de resultaten pas na het 
jaar 2000 merkbaar zijn. 
In het implementatieplan wordt gestreefd naar 80% hergebruik van de 
auto binnen 10 jaar. Dit houdt in dat de hoeveelheid shredderafval, die 
nu ongeveer 30% van het gewicht van de auto bedraagt, aanzienlijk 
wordt teruggebracht. Een mogelijkheid hiervoor is het selectief demonte- 
ren van de wrakken, hetgeen thans alleen geschiedt met waardevolle 
wrakken. 
Indien alle wrakken selectief gedemonteerd moeten worden, zal dit grote 
consequenties hebben voor de bedrijfstak. 
Gezocht moet worden naar demontagetechnieken van grote aantallen 
tegen zo laag mogelijke kosten. Hiervoor is in de gemeente Goes een 
proefproject gestart, dat wordt gedragen door de automobiel-en de 
kunststofbranche, de STIBA en het ministerie VROM. 
Deze aanpak zal leiden tot grotere professionele bedrijven, waar in 
sloopstraten met uitgekiende technieken grote aantallen wrakken worden 
gedemonteerd. Het is te verwachten dat de sanering van de bedrijfstak 
hierdoor wordt versneld (lit. 4 t/m 7). 

Huidige saneringssituatie 

Bij het opstellen van dit rapport zijn aan de waterkwaliteitsbeheerders 
een aantal vragen voorgelegd over afvalwateraspecten en voorzieningen 
bij autowrakkeninrichtingen. Op grond van de verzamelde gegevens is 
het niet goed mogelijk om een overzicht te geven over: 
- het totaal aantal autowrakkeninrichtingen; 
- het totaal aantal autowrakkeninrichtingen dat aangesloten is op de 

riolering; 
- het totaal aantal autowrakkeninrichtingen dat loost op oppervlakte- 

water; 
- het totaal aantal autowrakkeninrichtingen dat op de bodem loost of 

het afvalwater op een andere wijze verwerkt. 

Er zijn verschillen waar te nemen in de stand van zaken met betrekking 
tot de vergunningverlening. Bij sommige waterkwaliteitsbeheerders zijn al 
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zeer veel autowrakkeninrichtingen voorzien van een Wvo-vergunning 
terwijl andere waterkwaliteitsbeheerders pas zijn begonnen met de 
vergunningverlening. Tevens blijkt dat er situaties bestaan waarbij de 
huidige lozingssituatie slechts in een Wvo-vergunning wordt 
geformaliseerd en de eigenlijke sanering nog moet plaatsvinden. 
Hier staan echter ook weer situaties tegenover waarbij vergunningverle- 
ning en sanering tegelijkertijd heeft plaatsgevonden. 
Tenslotte kan geconstateerd worden dat van de mogelijkheid om bij de 
WVO- en de AW-vergunningverlening samen op te trekken in zowel de 
Wabm-vergunningsprocedure als de voor te schrijven voorzieningen niet 
optimaal gebruik wordt gemaakt. 

Belangrijke punten uit Hoofdstuk 3 

In de autodemontagebranche vindt thans een drastische sanering plaats, 
die in gang is gezet door de uitvoering van de provinciale autowrakken- 
plannen en versterkt zal worden door het beleid gericht op preventie en 
hergebruik. 
Ongeveer driekwart van de oorspronkelijk aanwezige bedrijven zal de 
komende jaren verdwijnen. 
Door de opgelegde milieu-eisen en een strak handhavingsbeleid, zal aan 
de verontreinigingen, die door deze bedrijfstak zijn veroorzaakt, een 
einde komen. 
In de autodemontagewereld, die vroeger een slechte reputatie had, vindt 
thans een sterke professionalisering plaats en een ontwikkeling tot een 
goed georganiseerde bedrijfstak. 
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OMVANG VAN DE LOZING 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de lozingen bij autowrak- 
keninrichtingen. Er zal eerst een beschrijving worden gegeven van de 
hoeveelheden en soorten afvalwaterstromen. Hierna wordt een be- 
schrijving gegeven van de diverse vloeistoffen die kunnen vrijkomen en 
verontreiniging kunnen veroorzaken. 
Vervolgens wordt een beeld geschetst van de samenstelling van de vrij- 
komende afvalwaterstromen. Tenslotte wordt er ingegaan op de huidige 
saneringssituatie. Indien in het algemeen over afvalwater wordt gespro- 
ken wordt hiermee ook het verontreinigde afstromende hemelwater 
bedoeld. 

Hoeveelheden en soorten afvalwater 

Bij de autowrakkeninrichtingen kunnen de volgende afvalwaterstromen 
worden onderscheiden: 
- bedrijfsafvalwater bestaande uit: 

. afvalwater van het reinigen van motoren; 

. schrobwater van de demontageplek; 

. daken; 

. terreinen voor onbewerkte wrakken; 

. terreinen voor bewerkte wrakken; 

- afstromend hemelwater van: 

- drainwater; 
- huishoudelijk afvalwater. 

In de volgende paragrafen wordt een inschatting gemaakt van de omvang 
van deze afvalwaterstromen. 

Bedrij fsafvalwater 

Het meeste afvalwater komt vrij bij schoonmaakactiviteiten. Dit kan het 
schoonmaken van onderdelen en het schoonmaken van de werkplaats 
zijn. Verder kan bedrijfsafvalwater ontstaan doordat gemorst wordt bij 
het aftappen van de in de auto aanwezige vloeistoffen. Deze morsingen 
worden veelal met water verwijderd. Per bedrijf kunnen de hoeveelheden 
afvalwater zeer sterk verschillen. Dit hangt af van de mate en de fre- 
quentie waarmee de schoonmaakactiviteiten plaatsvinden (lit. 8). 

Afstromend hemelwater 

Bij het afstromend hemelwater dat bij autowrakkeninrichtingen vrijkomt 
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kan onderscheid worden gemaakt in door de bedrijfsactiviteiten veront- 
reinigd en niet-verontreinigd hemelwater. Het niet-verontreinigde hemel- 
water bestaat uit water dat van daken en van niet verontreinigd ter- 
reinoppervlak afkomstig is. 
Het door de bedrijfsactiviteiten verontreinigde hemelwater kan vrijko- 
men op terreinoppervlak dat is verontreinigd door bijvoorbeeld lekkages 
van wrakken, opslag en overslag van afvalstoffen of door morsen bij 
aftappen of vervoer van vloeistoffen. 
Het hemelwater kan als volgt worden geloosd: 
- vanaf het dak via regenpijpen en rioolbuizen; 
- vanaf het terreinoppervlak via een rioleringssysteem; 
- indirect via drains; 
- diffuus indien er geen afvoerbuizen op het terrein aanwezig zijn. 

Voor de hoeveelheid hemelwater die wordt geloosd wordt in lozingsver- 
gunningen uitgegaan van 760 m / m 2  op jaarbasis. Van de 760 mm/m2 
neerslag per jaar zal afhankelijk van verdamping, berging op terrein, 
opname in de bodem e.d. een deel tot afstroming komen (lit. 8). 

Drainwater 

Bij een aantal autowrakkeninrichtingen is onder het onverharde ter- 
rein(dee1) drainage aangelegd. De samenstelling van het drainwater is 
afhankelijk van diverse factoren: 

aard van de verontreiniging: de mate en de soort verontreiniging is 
bepalend voor de hoedanigheid van het afvalwater; 
aard van de bodem: in een zandpakket zal een verontreiniging heter 
worden meegenomen dan in een kleigrond. Daarnaast zal er door de 
bodem altijd een filterwerking plaatsvinden. Hierdoor bevat drainwa- 
ter weinig zwevende stof; 
tijdstip van verontreiniging: afhankelijk van wanneer de verontreini- 
ging heeft plaatsgevonden zal het drainwater sterker of minder sterk 
verontreinigd zijn (lit. 8). 

Huishoudelijk afvalwater 

Het betreft hier het huishoudelijk afvalwater afkomstig van sanitaire 
voorzieningen en de eventuele kantine in het bedrijf. 
De hoeveelheid huishoudelijk bedrijfsafvalwater wordt voor elke werkne- 
mer op 6 m3 per jaar geschat (lit. 9). 
Daarnaast kan er sprake zijn van huishoudelijk afvalwater dat afkomstig 
is van een op de inrichting aanwezige woning. 
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Verontreinigende stoffen 

De verontreinigingen die in het afvalwater worden aangetroffen worden 
voornamelijk veroorzaakt door morsverliezen bij het aftappen van 
vloeistoffen en door schoonmaakactiviteiten. 
In de volgende paragrafen worden de componenten waaruit de diverse 
vloeistoffen zijn opgebouwd beschreven. 

Accuzuur 

Een autoaccu bestaat uit loodplaten ondergedompeld in zwavelzuur. Van 
lood is bekend dat dit antimoon bevat (lit. 10). Het zwavelzuur bevat 
onder andere lood, loodoxide, loodsulfaat en antimoon. 
Een nieuwe accu weegt circa 8 tot 12 kilogram. Dit gewicht is als volgt 
verdeeld: 
- zwavelzuur 2 kg 
- loodmetaal 5 kg 
- loodoxide/loodsulfaat 8 kg 
- bakeliet/polypropyleen 2,5 kg 

Het loodmetaal bevat 0,02% koper, 2% antimoon (13-33%) en 
0,l-0,2% arseen (lit. l i ) .  

Koelvloeistoffen en anti-nies 

Het koelsysteem van de meeste auto's is gevuld met koelvloeistof of met 
een anti-vries/watermengsel. De chemische samenstelling van beide 
produkten is gelijk, zij het dat koelvloeistof gebruiksklaar is, terwijl anti- 
vries voor gebruik met water moet worden verdund. Anti-vries bestaat 
uit een basisstof met vriespuntverlagende werking, waaraan anti-corrosie- 
middelen en anti-schuimmiddelen zijn toegevoegd. Deze toevoegingen 
vormen samen slechts enkele milligrammen per liter. Mono-ethyleen- 
glycol (1,Zethaandiol) wordt tegenwoordig algemeen gebruikt als basis 
voor anti-vries. Als anti-schuimmiddel worden vaak siliconen of polygly- 
colen gebruikt. Deze stoffen dragen bij aan het zuurstofbindend ver- 
mogen van het afvalwater. Corrosieremmers in dit type anti-vries zijn 
meestal boraat- of fosfaatzouten van tri-ethanolamine. 
Er is een belangrijk verschil in hoeveelheden koelvloeistof en concentra- 
tie aan anti-vries tussen personen- en bedrijfsauto's. 
Bij bedrijfsauto's is bij verse koelvloeistof de verhouding water:anti-vries 
1:l. Het koelstofcircuit bevat 30-40 liter vloeistof. Voor de winter wordt 
het koelcircuit ververst. Later wordt de verdampte hoeveelheid met 
water aangevuld. 

. .."_ . 
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Bij personenauto’s wordt een verhouding water:anti-nies 1 :3 geadvi- 
seerd, ook na aanvulling van het circuit (lit. 9). 
Bij twee autowrakkeninrichtingen is de samenstelling van afgetapte koel- 
vloeistoffen onderzocht. In onderstaande tabel is de range in concentra- 
ties, die door 3 analyses zijn verkregen, weergegeven (lit. 9 en 12). 

Tiibel 4.1 Analysegegevens van gebruikte koelvloeistoffen uit personenauto’s 

Parameter minimum - maximum 

450 - 494 
100 - 185 
187 - 505 
7,s - 8 
6,s - 8,7 
0,M - 0,3 
1,2 - 8,s 
10,s - 87 
0,2 - 0,s 
<0,01 - 0,l 
c1 - 1,1 
<1-7 
<1-15 
2,l - 37 
2,9 - 9,5 
<0,001 
0,3 - 3,8 
66 (1 meting) 

Remvloeistoffen 

Remvloeistoffen zijn in de regel niet gebaseerd op minerale oliën maar 
op syntheten, waarvan de polyall@eenglycolen en siliconen de belangrijk- 
ste zijn. Het gehalte aan additieven bedraagt ca. 7%. 
Het percentage aan middelen ter verbetering van de viscositeit en 
duurzaamheid kan circa 5% zijn en het percentage anti-corrosiemiddelen 
1 tot 2%. Bij remvloeistoffen die hoge temperaturen moeten doorstaan 
worden als antioxidanten aromatische aminen toegepast. Verder bevatten 
remvloeistoffen vaak kleurstoffen (lit. 13). 

Als detergenten/dispergeermiddel, antioxidant, antislijtage en hoge- 
drukadditief worden organische zouten van lood, antimoon, barium en 
cadmium toegevoegd. De omvang van het verbruik van deze zware 
metalen is niet bekend maaT is vermoedelijk laag. 
Bariumverbindingen worden gemeld als anticorrosieadditief. Antimoon 
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als antislijtagemiddel (0,25 % of hoger). Organotinverbindingen doen 
dienst als metaalactivator. 
De verhouding CZV/sZV voor remvloeistof bedraagt ongeveer 8. Dit 
wijst op een matige biologische afbreekbaarheid (lit. 9). 

Smeerolie 

Smeeroliën kunnen uit minerale olie worden geproduceerd of door 
synthese worden samengesteld. Synthetische oliën kunnen bestaan uit de 
volgende groepen stoffen: 
- koolwaterstoffen; 
- koolwaterstoffen, die zuurstof bevatten (b.v. esters en polyglycolen); 
- koolwaterstoffen, die zuurstof en fosfaat bevatten (b.v. fosfaatesters); 
- koolwaterstoffen, die zuurstof en silicium bevatten (b.v. siliconen en 

silicaatesters); 
- koolwaterstoffen, die chloor en fluor bevatten. 

Om de smeeroliën aan de technische specificaties te laten voldoen, 
worden nog andere stoffen (additieven) aan de smeerolie toegevoegd. 
De concentratie van deze stoffen varieert van enkele delen per miljoen 
tot 20%. De additieven wijzigen de eigenschappen van de olie. 
Aromaten zijn in smeerolie aanwezig. 

Hier volgt een overzicht van deze additieven. 

Viscositeit 

Vloeipunt 

Hechting 

Schuimvorming 
Emulsievorming 

Wrijving 

Oxy da t ie 

Roestvorming 

(Co-)polymeren gebaseerd op methacrylaten. 
alkenen en styrenen. 
(Co-)polymeren genoemd bij viscositeit, maar dan 
met een hoger molecuulgewicht. 
Verbindingen met een hoog molecuul gewicht zoals 
polybutenen. 
Siliconen of organische co-polymeren. 
Organische zouten, amines, alcoholen, esters en e- 
thers. 
Organische zuren, amines of plantaardige of dierlij- 
ke oliën, vetten en wassen. 
Amines, fenolen, zink, calcium, barium, antimoon, 
cadmium en magnesiumzouten, zoals thiofosfaten, 
saliylaten, fenolaten en sulfonaten. ’ 

De middelen om dit tegen te gaan bevatten van 
twee basische organische zuren afgeleide verbin- 
dingen, zouten van natrium, kalium, barium en 
magnesium, nitraten en verbindingen met amine. 

. . 
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Corrosie Deze middelen beschermen hoofdzakelijk koper 
bevattende metalen. Het zijn vaak gesubstitueerde 
diamines of stikstof bevattende ringverbindingen, 
zoals triazo- en thiazoverbindingen. 

Biociden, detergenten en middelen om slijtage te voorkomen en de 
werking bij grote belastingen en hoge temperaturen mogelijk te maken, 
zijn ook bestanddeel van de smeerolie. Ook de laatste drie groepen 
middelen bevatten de reeds in het overzicht genoemde componenten. 

Gedurende het gebruik van smeerolie kan het gehalte aan poly-aromati- 
sche koolwaterstoffen (PAK) bij dieselmotoren met een factor 10 en bij 
benzine-motoren met een factor 1 O0 toenemen. Bij smeeroliën gebaseerd 
op minerale olie hangt het gehalte aan PAK samen met de wijze van 
produktie. 

Over gehaltes aan chroom en ijzer is het volgende bekend (lit. 14): 
- chroom in motorolie is afkomstig van topveren en komt normaal voor 

in een gehalte van 3-4 ppm. Bij ernstige slijtage van de topveren kan 
dit oplopen tot 20-25 ppm; 

- een ijzergehalte van 200 pprn is normaal maar kan oplopen tot 300 
PPm- 

De gehaltes zijn afhankelijk van het gebruik, de verversingstermijn, het 
type motor en het soort en merk olie. 
Uit schriftelijke informatie van een motorenrevisiebedrijf (lit. 14) kan 
een range worden aangegeven van de concentraties van enkele elemen- 
ten. Deze zijn weergegeven in tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Gehaltes van enkele elementen in motorolie (ppm) 

element gehalte (ppm) 

ijzer 
lood 
koper 
tin 
chroom 
aluminium 
nikkel 
siiicium 

15 - 500 
100 - 500' 
3 - 85 
o - 35 
1 - 54 
O - 80 
12 
5 - 265 

*bij loodhoudende brandstof; bij loodvrije brandstof O - 40 pprn 
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Brandstoffen 

De brandstoffen die bij autowrakkeninrichtingen vrijkomen en afvalwa- 
terverontreiniging kunnen veroorzaken zijn dieselolie en benzine. 
Voor benzines geldt dat er verschillen in samenstelling bestaan tussen de 
super- en normaalbenzines. De eerste hebben over het algemeen een 
grotere aromatenfractie. 
Benzines bevatten de volgende groepen van koolwaterstofverbindingen: 
- parafines 30 - 90%; 
- olefines O - 30%; 
- aromaten 10 - 50%. 

Daarnaast bevatten benzines additieven zoals tetraethyl- en tetramethyl- 
lood en asfaltenen (N-, S- en O-bevattende organische verbindingen). 
Een loodgehalte van 2% in gelode benzine is normaal. In diesel is het 
gehalte 5-50 ppm. Door het toenemend gebruik van loodvrije brandstof- 
fen zal de emissie van lood afnemen. De aromaten bestaan voor een 
groot deel uit benzeen, tolueen en xyleen. 

Referentie (lit. 15) vermeldt over de aromaatgehalten en benzine het 
volgende: 

In 'gewone' benzine varieert het aromaatgehalte van 24-47%. Het gemid- 
delde gehalte aan aromaten bedraagt circa 30%. 
In superbenzine varieert het aromaatgehalte van 38-48%. Het gemiddel- 
de gehalte aan aromaten bedraagt circa 40%. 
Het betreft voornamelijk mono-aromaten. Voor benzeen geldt een 
wettelijk maximum van 5%. In de praktijk is het gehalte niet hoger dan 
3%. Tolueen kan incidenteel tot 8% voorkomen. Het gehalte aan xyleen 
kan 20% bedragen. 
Dieselbrandstof bevat 30% aromaten, waaronder veel naftalenen. 

Schoonmaakmiddelen 

Exacte gegevens over de samenstelling van schoonmaakmiddelen zijn 
niet bekend. De huidige samenstelling van de meeste reinigingsmiddelen 
is gericht op een goede reiniging. Een belangrijke eigenschap bij het 
verwijderen van olie met water is een goede emulgerende werking. 
Hiermee is het probleem van hoge oliegehalten na olieafscheiders 
verklaard. Deze reinigingsmiddelen zorgen direct voor vervuiling, doordat 
het middel zelf wordt geloosd en indirect door een verhoging van het 
oliegehalte in het effluent van olieafscheiders (lit. 9) 
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Hoedanigheid van het afvalwater per activiteit 

Voor dit rapport is onderzoek gedaan bij een Liietal bedrijven (lit. 8). 
Bij een bedrijf is onderzoek gedaan naar het bedrijfsafvalwater (bedrijf 
A), bij de twee andere bedrijven is onderzoek gedaan naar het afstro- 
mend hemelwater (bedrijven B en C). In het navolgende wordt ingegaan 
op de resultaten van het onderzoek. 

Bedrij fsafvalwater 

Afvalwater van motorenreiniging 

Het afvalwater afkomstig van het reinigen van motoren is bij één bedrijf 
drie maal onderzocht. Bij het bedrijf worden circa 15 vuile motoren 
opgespaard, waarna deze gereinigd worden. De reiniging vindt plaats 
met een hogedrukreiniger zonder dat daarbij reinigingsmiddelen worden 
gebruikt. De reiniging wordt uitgevoerd door een medewerker, die daar 
het grootste gedeelte van de dag mee bezig is. Op jaarbasis worden bij 
dit bedrijf circa 420 motoren gereinigd. 
De resultaten van deze metingen zijn in beknopte vorm in tabel 4.3 
weergegeven. In bijlage 3 zijn alle individuele analyseresultaten weerge- 
geven. Voor een eerste praktische vergelijking om na te gaan in welke 
mate het afvalwater is verontreinigd, zijn in de tabel ook de concentra- 
ties in huishoudelijk afvalwater vermeldt. 

Tabel 4.3 Analyseresultaten afvalwater motorenreiniging bij bedrijf k 

Parameter Samenstelling afvalwater Huishoudelijk 
1 2 3 afvalwater* 

aantal motoren 
hoeveelheid water (1) 

zwevende stof (mg/i) 
PH 

czv (mg/i) 
BZV (mg/i) 
NKI (mg/i) 

koper @g/i) 
lood @g/i) 
zink iLg/i) 

minerale olie (mgA) 

cadmium @gli) 
aromaten @g/i) 
PAK Borneff @gA) 

15 15 
725 570 
792 795 
410 430 
2560 3400 
847 1900 
499 798 
1500 170 
1900 4100 
2000 2450 
7900 6600 
38 34 
1148 187 
33 44 

17 
1055 
794 
470 
2990 
2990 
6 
270 
5100 
8400 
11OOo 
100 
107 
63 

6,5-7,5 
700-1000 
600-1100 
300-500 
40- 115 
2,9-8,9 
33-244 
13-28 
143-212 
0,6- 1,s 
'3,247 
0,25-1,9 

* Bron lit. 16, 17, 18 
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De concentratie aan het chemisch zuurstofverbruik ligt 2,5 - 5 keer hoger 
dan in huishoudelijk afvalwater. De concentratie aan het biochemisch 
zuurstofverbruik ligt 1,s - 6 keer hoger dan in huishoudelijk afvalwater. 
De concentratie aan minerale olie ligt tientallen tot enige honderden 
malen hoger. De concentratie aan de meeste metalen (uitgezonderd 
kwik) zijn verhoogd. De hoogste concentraties worden gevonden voor 
koper (10 - 100 keer hoger), lood ( 100 - 500 keer hoger), zink (circa 50 
keer hoger) en cadmium (20 - 150 keer hoger). De concentraties aan 
chloorhoudende oplosmiddelen zijn nagenoeg niet verhoogd. De concen- 
traties aan mono-cyclische aromatische koolwaterstoffen ligt 20 - 200 
maal hoger. De concentraties aan polycyclische aromatische koolwater- 
stoffen ligt 30 - 60 maal hoger. 

Het afvalwater afkomstig van het reinigen van motoren kan als sterk 
verontreinigd afvalwater worden aangemerkt. 

De mate van vervuiling van de motoren kan sterk verschillen. Uit de 
analyseresultaten bij dit bedrijf blijkt dat de spreiding binnen de drie 
waarnemingen beperkt is. De resultaten kunnen gebruikt worden om een 
indicatie te geven van de relatie tussen het aantal gereinigde motoren en 
de daarbij vrijkomende waterverontreiniging. De mogelijk te verwachten 
vrachten bij het reinigen van 500 motoren per jaar zijn in tabel 4.4 
aangegeven. 

Tabel 4.4 Globale vrachten aan verontreiniging bij het reinigen van 500 motoren per 
jaar 

Parameter Eenheid Jaarlijkse 
vracht 

afvalwater 
zwevende stof 
i.e. 
minerale olie 
koper 
lood 
zink 
cadmium 
aromaten 
PAK Borneff 
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43.1.2 Schrobwater van de demontageplek 

Bij hetzelfde bedrijf waar het afvalwater afkomstig van het reinigen van 
motoren is onderzocht, is ook het schrobwater van de demontageplek 
twee keer onderzocht. De resultaten van deze metingen zijn in beknopte 
vorm in tabel 4.5 weergegeven. In bijlage 3 zijn alle individuele analyse- 
resultaten weergegeven. Voor een eerste praktische vergelijking om na te 
gaan in welke mate het afvalwater is verontreinigd, zijn de tabel ook de 
concentraties in huishoudelijk afvalwater vermeldt. 

Tabel 4.5 Analyseresultaten van het schrobwater van de demontageplek bedrijf A 

Parameter Samenstelling afvalwater Huishoudelijk 
1 2 afvalwater* 

120 
798 
5300 
14100 
6500 
33 
140 
6400 
lso00 
16OOO 
140 
1890 
470 

140 
794 
5200 
5450 
1400 
18 
84 
3150 
1150 
5700 
54 
647 
86 

6,5-7,5 
700-1000 
600-1 100 
300-500 
40-115 
2.9-8.9 
33-244 
13-28 
143-212 
0,6- 1,8 
3,24-7 
0.25- 1.9 

* Bron lit. 16, 17, 18 

De concentratie aan zuurstofbindende stoffen ligt circa tien maal hoger 
dan in huishoudelijk afvalwater. De concentratie aan minerale olie ligt 
enkele tientallen malen hoger. De concentratie aan de meeste metalen 
(uitgezonderd kwik) zijn sterk verhoogd. De hoogste concentraties 
worden gevonden voor koper (100 - 200 keer hoger), lood ( 50 - 1000 
keer hoger), zink (30 - 100 keer hoger) en cadmium (30 - 250 keer 
hoger). De concentraties aan chloorhoudende oplosmiddelen zijn niet 
verhoogd. De concentraties aan mono-cyclische aromatische koolwater- 
stoffen ligt 100 - 500 maal hoger. De concentraties aan polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen ligt 40 - 2000 maal hoger. Uit de analysere- 
sultaten bij dit bedrijf blijkt dat de spreiding binnen de twee waarne- 
mingen groot is. 
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43.2.1 

Tabel 4.6 Globale vrachten aan verontreiniging bij het reinigen van 500 motoren per 
jaar 

Parameter Eenheid Jaarlijkse 
vracht 

zwevende stof kg 7,61 
i.e. i.e. 0,29 
minerale olie kg 0’16 
koper g 6,92 
lood g 11,71 
zink g 15’73 
cadmium g 0’14 
aromaten g 184 
PAK Borneff g 0’4 

Het schrobwater afkomstig van de demontageplek kan als zeer sterk 
verontreinigd afvalwater worden aangemerkt. 

Aîstromend hemelwater 

Bij een tweetal bedrijven is het afstromende hemelwater, met behulp van 
automatische monsternameapparatuur, bemonsterd. Bij elk bedrijf is het 
afstromende hemelwater tijdens drie regenbuien onderzocht. Ter verge- 
lijking zijn gegevens opgenomen van een eerder onderzoek naar de 
kwaliteit van afstromend regenwater van een drukke asfaltweg (lit. 19). 
Hierdoor kan een vergelijking worden gemaakt tussen de waterver- 
ontreiniging van een verhard oppervlak, waar een ’normaal’ gebruik van 
wordt gemaakt door auto’s tot het terrein van een autowrakkeninrichting, 
waar van een intensief gebruik sprake is. 

Bedrijfswagens 

Het eerste bedrijf is een bedrijf waar jaarlijks circa 1.000 bedrijfsauto’s 
worden behandeld. De meeste auto’s zijn bestemd voor export. Het 
totale bedrijfsoppervlak is 14.680 m2. Het demonteren en de opslag vindt 
in de open lucht plaats. Het terrein is in zijn geheel verhard met beton. 
Het afstromende hemelwater wordt via een bufferput door een bezink- 
tank en een olieafscheider geleid. Tot slot vindt de lozing op opper- 
vla ktewat er plaats. 

De resultaten zijn vermeldt in tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Bemonsteringen en analyseresultaten van hemelwater bij een open auto- 
wrakkeninrichting voor bedrijmagens bedrijf B 

Parameter Samenstelling afvalwater drukke 
1 2 3 asfaltweg 

neerslag (mm) 
neerslag (m') 
lengte droge periode (dagen) 
hoeveelheid afvalwater (m') 
PH 
zwevende stof (mgll) 
czv (mgll) 
BZ" (mgll) 

( m g )  

koper @g/i) 
lood @g/i) 

minerale olie (mg) 

zink 
cadmium @fl) 
som aromaten @@) 
PAK Borneff @g/i) 

13 
190 
4 
114 
6 8  
30 
2220 
1400 
12 
1700 
240 
<200 
1200 
< 12 
413 
180 

7 
103 
2 
72 
698 
190 
1580 
940 
794 
110 
550 
310 
2200 
< 12 
311 
690 

2395 
345 
5 
139 
696 
62 
980 
510 
n.b. 
380 
260 
240 
1100 
< 12 
21 
51 

10,4- 169 
60-235 
9-17 
1,6-5,2 
4,O-14 
35-80 
71-310 
250-500 
1,4-2,2 

0,34-5,45 

Uit de metingen blijkt dat een belangrijk deel van de neerslag niet als 
afvalwater wordt afgevoerd. De concentratie aan zwevende stof bevindt 
zich in dezelfde range als in het hemelwater van een asfaltweg. De 
concentratie aan zuurstofbindende stoffen ligt circa vier tot 60 maal 
hoger. De concentratie aan Kjeldahl-stikstof ligt 2 - 4 maal hoger. De 
concentratie aan minerale olie ligt 7 - 400 maal hoger. De concentratie 
aan met name de metalen koper en zink Zijn duidelijk verhoogd. Voor 
de chloorhoudende oplosmiddelen en de mono-cyclische aromatische kan 
geen vergelijking gemaakt worden. De concentraties aan polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen ligt 10 - 2000 maal hoger. Opvallend is dat 
de concentratie aan PAK hoger is dan die aan MAK. 
Uit de analyseresultaten bij dit bedrijf blijkt een behoorlijke spreiding 
binnen de drie waarnemingen te bestaan. 

De situatie bij dit bedrijf is niet representatief voor de autowrakkenter- 
reinen in het algemeen. De redenen hiervoor zijn: 
- het betreft een terrein voor bedrijfswagens; 
- de demontage vindt in de open lucht plaats. 

De afvalwatersituatie bij dit bedrijf kan bij enkele andere bedrijven 
voorkomen. Meestal zullen de emissies op een lager niveau liggen. Om 

' de gegevens in een werkbare vorm te brengen, zijn in tabel 4.8 op basis 
van deze metingen de mogelijk denkbare emissies per jaar en per 
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hectare weergegeven van een open autowrakkeninrichting voor bedrijfs- 
auto’s. 
Voor de regenval is daarbij een neerslag van 700 mm per jaar gerekend. 
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat 50 mm door berging op het verharde 
oppervlak niet tot afstroming komt. De totale neerslag in de meetperio- 
de van 43’5 mm komt overeen met 325 m3. Voor cadmium is het niet 
mogelijk een dergelijke berekening te maken omdat de exacte concentra- 
ties niet bekend zijn. 

Tabel 4.8 Mogelijk voorkomende emissies naar water van een open autowrakkeninrich- 
ting van 1 hectare voor bedrijfsauto’s 

Parameter Eenheid Jaarlijkse Drukke 

schoon vervuild 
vracht asfaltweg 

zwevende stof 
i.e. 
minerale olie 
koper 
lood 
zink 
cadmium 
aromaten 
PAK Bomeff 

323 
166 
2506 
1202 
858 
5150 
21 
851 
1054 

34 
7 
14 
120 
244 
858 
5 

1 

580 
26 
48 
275 
1064 
1717 
8 

19 

Personenauto’s 

Het tweede bedrijf is een bedrijf waar jaarlijks circa 1.800 personenau- 
to’s worden behandeld. Het totale bedrijfsoppervlak is 2.275 m’. Het 
demonteren van de wrakken wordt in een bedrijfsgebouw uitgevoerd. 
Het buitenterrein dient als opslag voor nog te bewerken en bewerkte 
wrakken. Het opslagterrein is verhard met beton. Het afstromende 
hemelwater wordt via bezinkput en een olieafscheider geleid. Tot slot 
vindt de lozing op het gemeenteriool plaats. 
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Tabel 4.9 Bemonsteringen en analyseresultaten van hemelwater bij een autowrakkenin- 
richting voor personenauto’s (bedrijf C) 

Parameter Samenstelling afvalwater drukke 
1 2 3 asfaltweg 

neerslag (mm) 
neerslag (m’) 
lengte droge periode (dagen) 
hoeveelheid afvalwater (m’) 
PH 
zwevende stof (mg/i) 
czv (mg/i) 
BZV (mfm 
W (mgll) 

koper olgn) 
lood OL@) 
zink @@) 
cadmium olgn) 
som aromaten @g/i) 
PAK Borneff (pa) 

minerale olie (mg/i) 

10 
23 
9 
16 
6’6 
48 
2700 
2300 
23 
55 
670 
<200 
1300 
15 
834 
20 

18 
41 
4 
2599 
696 
62 
1480 
931 
993 
66 
490 
e200 
1100 
< 12 
377 
22 

25  
15 
12 
4 
6 
79 
2290 
1650 
50 
34 
1OOO 
310 
2400 
< 12 
582 
20 

10,4-169 
60-235 
9-17 
1’6-5’2 
4,O- 14 
35-80 
71-310 
250-500 
1,4-2,2 

0,34-5,45 

Uit de metingen blijkt dat een belangrijk deel van de neerslag niet als 
afvalwater wordt afgevoerd, De concentratie aan zwevende stof bevindt 
zich in dezelfde range als in het hemelwater van een asfaltweg. De 
concentratie aan chemisch bepaalde zuurstofbindende stoffen ligt circa 
zes tot 45 maal hoger. De concentratie aan Kjeldahl-stikstof ligt 2 - 30 
maal hoger. De concentratie aan minerale olie ligt 3 - 20 maal hoger. De 
concentratie aan met name de metalen koper, nikkel en zink zijn duide- 
lijk verhoogd. Voor de chloorhoudende oplosmiddelen en de mono- 
cyclische aromatische koolwaterstoffen kan geen vergelijking gemaakt 
worden. De concentraties aan polycyclische aromatische koolwater- 
stoffen ligt 4 - 60 maal hoger. 
Uit de analyseresultaten bij dit bedrijf blijkt een behoorlijke spreiding 
binnen de drie waarnemingen te bestaan. 

De situatie bij dit bedrijf zal vaker voorkomen dan bij het onderzochte 
wrakkenterrein voor bedrijfsauto’s. Om de gegevens in een werkbare 
vorm te brengen, is in tabel 4.10 de op basis van deze metingen de 
mogelijk denkbare emissies per jaar en per hectare weergegeven van een 
open autowrakkeninrichting voor bedrijfsauto’s. 

Voor de regenval is daarbij een neerslag van 700 mm per jaar gerekend. 
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat 50 mm door berging op het verharde 
oppervlak niet tot afstroming komt. De totale neerslag in de meetperio- 
de van 433 111111 komt overeen met 325 m3. Voor cadmium is het niet 
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mogelijk een dergelijke berekening te maken omdat de exacte concentra- 
ties niet bekend zijn. 

Tabel 4.10 Mogelijk voorkomende emissies naar water van een autowrakkeninrichting 
van 1 hectare voor personenauto's, waarbij demontage in een bedrijfs- 
gebouw plaatsvindt 

Parameter Drukke 

schoon vervuild 

Eenheid Jaarlijkse 
vracht asfaltweg 

zwevende stof 
i.e. 
minerale olie 
koper 
lood 
zink 
cadmium 
aromaten 
PAK Borneff 

kg 283 
i.e. 206 
kg 234 
g 3235 
g 764 
g 7189 
g 40 
g 2682 
g 90 

45 764 
6 23 
18 63 
157 359 
319 1393 
1123 2247 
6 10 

2 24 
4 

Huishoudelijk afvalwater 

In tabel 4.11 wordt nogmaals een overzicht gegeven van de samenstelling 
van huishoudelijk afvalwater (lit. 16, 17, 18). 

Tabel 4.11 Samenstelling van huishoudelijk afvalwater. 

Parameter Huishoudelijk 
afvalwater 

PH 

czv (mg/i) 
BZV (mg/i) 
NKj (mg/i) 

koper @kV> 
'ood @fl) 

zwevende stof (mg/i) 

minerale olie (mg/i) 
chroom @g/i) 

nikkel @g/i) 
zink @g/i) 
cadmium @gA) 

som aromaten @gA) 
PAK Borneff @g/i) 

kwik OL@) 

6,5-7,5 
700-1000 
600-1100 
300-500 
40-115 
2.9-8,9 
4-5 
33-244 
13-28 
6-13 
143-21 2 
0,6-1,8 
0,2-0,7 
3,24-7 
0,25-1,9 
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Drainwater 

Om een indicatie te geven van de mogelijke samenstelling van het 
drainwater is gebruik gemaakt van gegevens uit een bodemonderzoek 
dat is uitgevoerd in de provincie Groningen (lit. 20). Het gaat hier om 
een onderzoek naar de bodemverontreiniging bij autowrakkeninrichtin- 
gen waarbij een beperkt analysepakket op het grondwater is uitgevoerd. 
Het gehalte aan minerale olie is bij dit onderzoek niet bepaald. 
In onderstaande tabel staan de gegevens van 3 lokaties weergegeven. De 
gekozen lokaties zijn meer vervuild dan gemiddeld zodat een beeld 
wordt geschetst van een ernstige situatie zoals deze in de praktijk 
gevonden wordt. De grondsoort is bij de 3 terreinen van leemarm tot 
lemig zand. Bij lokatie 55 bevindt zich onder deze lagen ook nog veen. 
In de tabel zijn ook de indicatieve richtwaarden uit de leidraad Bodem- 
sanering (lit. 21) opgenomen. De A-waarde is de referentiewaarde, de B- 
waarde is de toetsingswaarde ten behoeve van (nader) onderzoek. De C- 
waarde is de toetsingswaarde ten behoeve van sanering. 

Tabel 4.11 Grondwatergegevens van 3 lokaties (pgíl). 

Lokatie 
VROM Referentiekader 

55 58 75 A B C 
~~ 

P* 
Benzeen 
Ethylbenzeen 
Tolueen 
Xylenen 
Chloroform 
Tetrachloormethaan 
Trichlooretheen 
Tetrachlooretheen 
1,1,1- Trichloorethaan 
EOCL 

6 6  
780 
340 
A-B 
450 
< A  
< A  
< A  
< A  
CA 
292 

594 
19 
170 
170 
400 
A-B 
A-B 
< A  
CA 
A-B 
54 

593 
192 092 
50 O S  
170 0,s 
210 O S  
CA 1 
< A  1 
CA 1 
< A  1 
CA 1 
1,s 1 

1 
20 
15 
20 
1 
10 
10 
10 
10 
15 

5 
60 
50 
60 
5 0  
5 0  
5( 1 
5 0  
5 0  
70 

Belangrijke punten uit Hoofdstuk 4 

Bij autowrakkeninrichtingen kunnen de volgende afvalwaterstromen 
worden onderscheiden: 
- huishoudelijk afvalwater; 
- bedrijfsafvalwater bestaande uit: 

. afvalwater van het reinigen van motoren; 

. schrobwater van de demontageplek; 
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- afstromend hemelwater van: 
. daken; 
. terreinen voor onbewerkte wrakken; 
. terreinen voor bewerkte wrakken. 

De verontreinigingen die in het afvalwater worden aangetroffen worden 
voornamelijk veroorzaakt door morsverliezen bij het aftappen van 
vloeistoffen, lekverliezen tijdens opslag en door schoonmaakactiviteiten. 
De aangetroffen verontreinigingen vinden hun oorsprong in accuzuur, 
koelvloeistoffen, remvloeistoffen, smeeroliën, brandstoffen en eventueel 
schoonmaakmiddelen. 
Het is niet mogelijk representatieve gegevens over de emissie naar water 
van autowrakkeninrichtingen te geven. Wel kunnen op basis van de 
cijfers enkele globale conclusies worden getrokken. 
Uit de uitgevoerde bemonsteringen bij enkele autowrakkeninrichtingen 
blijkt dat het afvalwater afkomstig van het reinigen van de werkvloer het 
sterkst verontreinigd is. De vrachten die met dit afvalwater worden 
geloosd zijn beperkt van omvang. Bij het onderzochte bedrijf bedraagt 
deze emissie globaal 10% van de emissie afkomstig van het reinigen van 
motoren. De concentraties aan verontreinigende stoffen in dit afvalwater 
liggen over het algemeen lager met uitzondering van minerale olie. Voor 
minerale olie is de verontreiniging bij het schrobwater van de werkvloer 
juist het geringst. Dit kan verklaard worden uit het feit dat bij de demon- 
tage het motorblok als geheel intact wordt gelaten, terwijl de circuits 
voor koelwater en remvloeistof wel onderbroken worden. De Vergelijking 
met huishoudelijk afvalwater leert dat voor alle onderzochte stoffen of 
groepen van stoffen met uitzondering van de chloorhoudende oplosmid- 
delen verhoogde concentraties worden aangetroffen. 
Het onderzochte terrein voor bedrijfsauto’s waarbij demontage in de 
open lucht plaatsvindt moet als een meer dan ’normaal’ vervuild terrein 
worden beschouwd. Voor het terrein voor personenauto’s geldt dit in 
mindere mate. Uit de meetresultaten blijkt dat het hemelwater een 
belangrijke emissiebron kan zijn. De concentraties in het afvalwater zijn 
geringer dan de twee stromen bedrijfsafvalwater. De hoeveelheden 
afvalwater zijn in verhouding vele malen groter, waardoor bij verontrei- 
nigde terreinen de vrachten in verhouding groot zullen zijn. Vergeleken 
met hemelwater afkomstig van een drukke asfaltweg zijn de concentra- 
ties met uitzondering van lood duidelijk verhoogd. Ook hier worden geen 
verhoogde concentraties aan chloorhoudende oplosmiddelen gevonden. 
Naarmate de saneringen binnen de branche ten bate van het milieu 
vorderen zullen de concentraties in het hemelwater afnemen. Het is zeer 
wel denkbaar dat de emissie van een dergelijk terrein in de orde van 
grootte zal komen te liggen van de in dit hoofdstuk genoemde drukke 
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asfaltweg. Voor het bedrijfsafvalwater is een dergelijke tendens niet te 
verwachten. De concentraties in het afvalwater zullen op eenzelfde 
niveau blijven. Door deze ontwikkeling zal het rendement van de behan- 
deling van beide stromen steeds meer uiteen gaan lopen. Bij gezamenlij- 
ke behandeling zal het in verhouding minder verontreinigde hemelwater 
het rendement van de behandeling van het bedrijfsafvalwater negatief 
beïnvloeden. Deze negatieve invloed kan teniet worden gedaan door het 
hemelwater en het afvalwater gescheiden te behandelen. Met name voor 
directe lozingen welke niet op een gemeentelijk rioolstelsel kunnen 
worden aangesloten kan dit als een tussenstap naar een uiteindelijke 
situatie worden gezien. Bij directe lozing zal het bedrijfsafvalwater 
verdergaande behandeling behoeven. Bij een gescheiden behandeling van 
bedrijfs- en hemelwater kan deze aanvullende zuivering goed worden 
gedimensioneerd en beperkte afmetingen hebben. Een ander verschil 
tussen bedrijfs- en hemelwater is de veel constantere aanvoer van 
bedrijfsafvalwater ten opzichte van het grillige aanbod van hemelwater. 
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5. 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.13 

SANERINGSMOGELUKHEDEN 

Inleiding 
In hoofdstuk 3 is al aangegeven dat er een onderscheid is te maken in 
autowrakkeninrichtingen die gericht zijn op het demonteren en verkopen 
van onderdelen en autowrakkeninrichtingen die gericht zijn op het 
verhandelen van schroot. De afvalwaterstromen bij de eerst genoemde 
categorie worden voornamelijk bepaald door afstromend hemelwater van 
de opslag van bewerkte wrakken en door het reinigen van onderdelen. 
Bij de tweede categorie wordt de afvalwaterstroom vrijwel uitsluitend 
bepaald door het afstromend hemelwater van de opslag van het schroot. 
Deze tweedeling is vooral van belang met het oog op de (te realiseren) 
voorzieningen en lozingseisen. 

Maatregelen ter voorkoming van Verontreinigd afvalwater 

Voorkomen van het ontstaan van bedrijfsafvalwater en verontreinigd 
regenwater zal voorop moeten staan. Men zal een zodanige werkwijze 
moeten kiezen c.q. de inrichting moeten wijzigen dat er zo min mogelijk 
bedrijfsafvalwater en verontreinigd regenwater kan ontstaan (lit. 8). 

Overkappen van de werkplaats 

Als de werkplaats waar vloeistoffen vrij kunnen komen wordt overkapt 
zal de hoeveelheid verontreinigd hemelwater worden beperkt. Daarnaast 
kunnen gelekte vloeistoffen relatief eenvoudig worden opgeruimd. 
Voorkomen wordt dat een deel van het regenwater moet worden behrin- 
deld/gezuiverd. 

Opslag van vemderde vloeistoffen en accu’s 

Door verwijderde vloeistoffen en accu’s op te slaan in daarvoor bestern- 
de vaten of bakken wordt voorkomen dat deze vloeistoffen door lekkage 
vrijkomen in het milieu. 
Op grond van de Wm worden hier regels aan gesteld. 

Het reinigen van werkruimten 

Door de werkvloer van de overkapte werkruimte niet meer met water te 
reinigen maar te behandelen met olie-absorberende korrels kan de 
aansluiting op de bedrijfsriolering verwijderd worden. 



-58- . 

5.2 

5.2.1 

Maatregelen ter beperking van verontreinigd afvalwater 

Het reinigen van motoren en motoronderdelen 

In de eerste plaats kan de inrichting van een liefst overdekte wasplaats 
leiden tot een betere beheersing van de afvalwaterstromen. 
Een bijdrage ter beperking van verontreiniging is te verwachten door 
maatregelen te treffen bij het reinigen van motoren en motoronderdelen. 
Daarbij kan worden gedacht aan andere soorten reinigingsmiddelen, of 
het geheel achterwege laten van het gebruik van reinigingsmiddelen en 
verbetering van werkmethoden. 
Reinigingsmiddelen dragen bij aan een vermeerdering van de verontrei- 
niging van het afvalwater dat geproduceerd wordt en verslechteren de 
behandelbaarheid van het water. Om dit afvalwater te zuiveren zullen 
relatief ingewikkelde behandelingsmethoden (emulsiesplitsing) moeten 
worden toegepast. 

Reinigingsprocedure 
Hierover bestaan geen afgeronde onderzoeken. Wel kunnen een aantal 
opmerkingen worden gemaakt over de invloed van de reinigingsmethode 
en het afvalwaterprobleem bij gebruik van een hogedrukreiniger. 
De belangrijkste is het reinigen in de volgende afionderlijke stappen uit 
te voeren: 
1. het aanbrengen van het reinigingsmiddel ais geconcentreerde vloeistof 

2. het gedurende enige minuten laten inwerken van het reinigingsmiddel; 
3. het wegspoelen van het losgeweekte vuil en reinigingsmiddel met 

Bij deze methode van werken kan het reinigingsmiddel optimaal worden 
benut en dient de hogedrukreiniger met name om het waterverbruik te 
beperken. 

of als schuim; 

water. 

Reinigingsmiddel 
Een zeer te overwegen mogelijkheid is het achterwege laten van de 
toepassing van een reinigingsmiddel. Reinigen met een stoomcleaner 
gezft voldoende resultaat en de olieafscheider kan redelijk functioneren. 
Bij een aantal bedrijven wordt deze handelwijze met succes toegepast. 

Al langer is bekend dat reinigen met water en petroleum’ (zonder 
toevoeging van oppervlakte-actieve stoffen) een aanvaardbaar oliegehalte 
geeft in het effluent van de olieafscheider. Gezien het voorkomen van 
aromaten in petroleum is het gebruik van speciale oplosmiddelen aan te 
bevelen. 
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Op basis van praktijkonderzoek kan worden gesteld dat alkalische reini- 
gingsmiddelen een duidelijk minder hoog oliegehalte na de olieafscheider 
tot gevolg kunnen hebben. Deze middelen bevatten natriumhydroxide 
(natronloog), kaliumhydroxide (kaliloog) of ammonia. De afscheiding van 
oliedeeltjes verloopt met deze middelen blijkbaar beter dan met andere 
reinigingsmiddelen. Voor de lozing op oppervlaktewater is echter een 
hoge pH ongewenst (lit. 9). 

Praktijkonderzoek (lit. 22) heeft aangetoond dat twee van de drie geteste 
reinigingsmiddelen in combinatie met de gebruikte olieafscheider een 
effluentkwaliteit hebben opgeleverd waarbij een diegehalte van minder 
dan 200 mg/i is gerealiseerd. 

Een andere groep reinigingsmiddelen zijn neutrale deëmulgerende reini- 
gingsmiddelen met ionogene bevochtigers. Bij de produktie van deze 
reinigingsmiddelen is aandacht besteed aan deëmulgerende eigenschap- 
pen. 
Ook is aandacht besteed aan andere aspecten als irritatie van de huid, 
de zuurgraad van het afvalwater, de giftigheid voor vissen, een eventuele 
nadelige werking op de opname van zuurstof door het actief-slib in de 
zuiveringsinrichting en de biologische afbreekbaarheid. Voorwaarde voor 
de goede werking van de niet emulgerende reinigingsmiddelen is dat op 
geen enkel ander punt in het bedrijf emulgerende oppervlakte-actieve 
stoffen worden gebruikt. Dit is van belang indien de verschillende 
afvalwaterstromen naar de olieafscheider worden geleid. Dit is de meest 
voorkomende situatie bij de autowrakkeninrichtingen. Men zal dan ook 
bijvoorbeeld het reinigingsmiddel voor de persoonlijke hygiëne op de 
aanwezigheid van emulgerende oppervlakte-actieve stoffen moeten 
controleren (lit. 9). 
Een andere mogelijkheid ter beperking van waterverontreiniging is het 
gebruik van een rotocleaner in plaats van een hogedrukreiniger. Door . 
toepassing van een rotocleaner blijft de reinigingsvloeistof in het appa- 
raat en wordt meerdere malen opnieuw gebruikt. De uiteindelijk vrijko- 
mende afvalvloeistof is sterk vervuild en kan moeilijk worden gezuiverd. 
Het afval uit rotocleaners kan het beste naar gespecialiseerde verwer- 
kingsbedrijven worden afgevoerd. Daar kan met behulp van bijvoorbeeld 
flotatie en ultra-filtratie uit deze afvalvloeistof het water worden vrijge- 
maakt (lit. 9). 

Overkappen van de opslagplaatsen 

Indien de opslagplaatsen van voorbewerkte wrakken, werkplaats, be- 
werkte wrakken, motoren en onderdelen worden overkapt wordt hemel- 
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waterverontreiniging als gevolg van lekverliezen uit de wrakken voorko- 
men. Dit vergt echter een grote financiële inspanning. In de praktijk 
blijkt dat eenvoudige oplossingen als het sluiten van een motorkap en 
het inpakken, in bijvoorbeeld plastic, van onderdelen die buiten worden 
opgeslagen al tot een reductie van de vuillast kan leiden. 

Aansluiting op riolering 

De gehalten aan verontreinigingen zijn zodanig dat ongezuiverde lozing 
op oppervlaktewater of na behandeling in een slibvangput en olieaf- 
scheider meestal ongewenst zal zijn. De beste oplossing is aansluiting op 
het gemeenteriool, waarbij zuivering in een communale zuiveringsinrich- 
ting plaatsvindt. Als bronmaatregelen zijn in ieder geval een slibvangput 
en een olieafscheider gewenst. Dit geeft bovendien een verdere verlaging 
van het zwevende stofgehalte waardoor er een reductie van met name 
PAK en in mindere mate van metalen optreedt. 
De keuze voor aansluiting op de riolering is afhankelijk van 
en aantal aspecten zoals: 

rioleringstechnisch: hydraulische belasting van het ontvangende stelsel, 
scheiding van schoon hemelwater en door de bedrijfsactiviteiten 
verontreinigd hemelwater en eventuele lozing vanuit een buffer; 
vergunning: krijgt een autowrakkeninrichting een vergunning om op 
oppervlaktewater te lozen en wat zullen de lozingsvoorwaarden zijn; 
onderhoud: indien op oppervlaktewater wordt geloosd, gelden vaak 
strengere lozingseisen die alleen met goed beheer en onderhoud van 
de geavanceerde apparatuur kunnen worden gehaald; 
financiële aspecten: aansluiting op riolering kan financieel gezien 
gunstiger zijn dan vergaand zuiveren. 

Veelal zal bij deze overweging de economische kant de meeste aandacht 
krijgen, maar er zijn ook andere factoren die van belang zijn. 
Zo hoeft er bij aansluiting op riolering geen (ingewikkelde) apparatuur 
te worden aangeschaft waarvoor vaak enige kennis en de nodige aan- 
dacht vereist is en waaraan onderhoud dient te worden verricht. Ook zijn 
de lozingseisen, ten opzichte van afvoer op oppemlaktewater, minder 
vergaand en wordt de verontreiniging als gevolg van de restlozing (risico 
van calamiteiten) beperkt. 

Maatregelen ter behandeling van afvalwater 

Bij het onderzoek dat voor dit rapport is uitgevoerd zijn decanteerproe- 
ven (vergelijkbaar met een ideaal werkende slibvangput/olieafscheider) 
en filtreerproeven (optimale zwevende stofverwijdering) uitgevoerd met 
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de diverse afvalwaterstromen die aangetroffen kunnen worden bij een 
autowrakkeninrichting. Deze proeven geven een indicatie van de effecti- 
viteit van de, in het navolgende beschreven, mogelijke zuiveringstechnie- 
ken die kunnen worden toegepast voor de behandeling van het afvalwa- 
ter van autowrakkeninrichtingen (lit. 8). In de praktijk wordt in ieder 
geval een olieafscheider/slibvangput bij autowrakkeninrichtingen toege- 
past. 

Tabel 5.1 Gemiddelde verwijderingspercentges met het afvalwater van de motoren- 
reiniging. 

effluent verwijderings- verwijderings 
percentage percentage 
decanteren filtreren 

Motorenreinim 
zwevend stof 145 (mg/i) 67 

64 
77 

lood 425 olm 85 
zink 2550 olm 69 

minerale olie 90 (mg/i) 
koper 635 olm 

PAK* 7 olm 79 

Schrobwater 
zwevend stof 80 (mg/i) 98 

koper 1100 iLg/l) 65 
97 
61 
97 

minerale olie 90 (mg/i) 46 

lood 29 olm 
zink 2200 olm 
PAK* 80 ol@> 

Hemelwater 

minerale olie 60 ( m m  72 
zwevend stof 14 (mg/i) 77 

koper 115 olm 
lood 145 olg/i) 
zink 1075 olm 
PAK* 16 olm 

88 
73 
24 
83 

(*) het betreft hier de 6 van Borneff 

Olieafscheider/Sli bvangput 

Voordat de olieafscheiding plaatsvindt, worden in de slibvangput de 
bezinkbare bestanddelen verwijderd. In principe bestaat de olieafscheider 
(zie figuur 5.1) uit een reservoir waarin het te behandelen afvalwater een 
zodanig lange verblijftijd heeft dat de in het water aanwezige oliedrup- 
peltjes kunnen opdrijven. De onderstaande waterlaag wordt via een 
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duikschot geloosd, de olielaag en het slib uit de slibvangput dienen 
periodiek overeenkomstig de regels van de Wca te worden verwijderd. 
Dit geldt niet alleen voor een olieafscheider doch voor alle systemen die 
gebruikt worden voor dit doel. 

slibvangput olie-afscheider 

Figuur 5.1 : Principeschema van een olie-afscheider 

De metingen van dit type installatie, afgestemd op de bedrijfsgrootte, 
worden bepaald aan de hand van NEN-norm 7089. Ook in Europees 
verband wordt hier aandacht aan geschonken. 

Bij een goede werking van de olieafscheider zijn effluentwaarden in olie- 
water mengsels beneden 125 mg/i mogelijk (lit. 23). Uit onderzoek bij 
garagebedrijven is gebleken dat het moeilijk is om een effluentwaarde 
van 200 mgh te behalen (lit. 24). Dit wordt veroorzaakt door emulsievor- 
ming. Voor een goede werking van een slibvangput en een olieafscheider 
is het van belang dat deze regelmatig worden geleegd. 
Het rendement van een olieafscheider kan nadelig worden beïnvloed 
door het gebruik van bepaalde reinigingsmiddelen. Uit het al eerder , 

aangehaalde onderzoek van de proeven met reinigingsmiddelen en 
olieafscheiders (lit. 22) is de grote invloed van de reinigingsmethode en 
het reinigingsmiddel op de omvang van het afvalwaterprobleem nog- 
maals benadrukt. Zonder meer filtreren van het afvalwater moet ook een 
oplossing kunnen zijn. Het afvalwater bevat zwevende stof. Daarom is er 
zonder vlokvorming ook al een redelijke reductie. 
Het rendement van een olieafscheider kan op een vrij eenvoudige 
manier worden verbeterd door een coalescentiewand in de olieafscheider 
aan te brengen. Volgens een leverancier is dan een effluent met een 
oliegehalte kleiner dan 20 mgh mogelijk. Een goed onderhoud van de 
olieafscheider is voor een goede werking van groot belang. 
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nota tieapparatuur 

Een slibvangput en een olieafscheider vormen meestal de eerste stap in 
het zuiveringsproces om de eenvoudig af te scheiden verontreiniging te 
verwijderen. Indien het afvalwater oliehateremulsies bevat, kunnen door 
het toevoegen van een floccuiant deze emulsies worden gebroken. 
Hierbij ontstaan een waterfase en een oliehoudende slibfase (vlokken) 
waarin de olie aanwezig is. 

Het vewijderen van deze vlokken wordt verricht door het laten aan- 
hechten van kleine luchtbelletjes aan die vlokken, waardoor deze vlokken 
opdrijven. Dit systeem wordt flotatie genoemd. Een vereenvoudigd 
schema van een dergelijke installatie is gegeven in figuur 5.2. Voor een 
optimale werking dient vaak ook nog zuur of loog en een coagulant te 
worden gedoseerd. 

lucht 

i I I  

I m3-t I 

schuim 

schuim \ 

Figuur 5.2 : Principeschema flocculatie/flotatiesysteem 

effluent 

De meeste flotatie-installaties hebben een capaciteit van ten minste 10 
m3/uur. Er zijn enkele leveranciers die installaties met een kleinere 
capaciteit hebben ontwikkeld. Een praktijktest geeft een resultaat te zien 
van minder dan 5 milligram olie per liter afvalwater (lit. 9). Uit praktijk- 



5.43 

-64- 
. 

onderzoek (lit. 24) blijkt dat effluentgehaltes van minder dan 10 mgh 
haalbaar zijn. 

Emulsiesplitser 

Het afvalwater doorstroomt eerst een slibvangput, olieafscheider, buffer- 
vat en pomp. In het apparaat wordt aan het te behandelen afvalwater 
een flocculant toegevoegd waardoor de emulsie uitvlokt. Vervolgens kan 
de verontreiniging door filtratie (bijvoorbeeld met een vliesfilter) worden 
verwijderd. Het apparaat werkt batchgewijs. Een principeschema is 
weergegeven in figuur 5.3. 

influent 

P bandfilter , 
v 

filterkoek 

t 
filtraat (effluent) 

reaktievat 

Figuur 5.3 : Principeschema emulsiesplitser 



-65- 

5.4.4 

De capaciteit varieert van 500 liter per dag tot 20 m3/dag. 
Een effluentgehalte van minder dan 10 mg/i is haalbaar (lit. 25). Uit een 
praktijkonderzoek (lit. 24) blijkt dat effluentwaarden van minder dan 25 
mg/i mogelijk zijn. 
Bij de keuze van het apparaat is het belangrijk te weten of de vaste 
stoffen naar de stortplaats of de verbrandingsoven kunnen worden 
afgevoerd, omdat de verwerkingskosten van het slib een belangrijk 
aandeel van de exploitatiekosten kunnen zijn. 
De installatie kan zowel volledig handbediend als volautomatisch worden 
uitgevoerd. In het laatste geval bestaan de nog noodzakelijke handelin- 
gen (na een alarm) uit het aanvullen van de voorraad vlokmiddel of het 
inhangen van een nieuwe rol filtervlies. De automatische uitvoering 
verdient de voorkeur gelet op de beperkte tijd nodig voor beheer en 
controle. De emulsiesplitser is bedrijfszeker en relatief eenvoudig te 
bedienen (lit. 9). 

Ultrafiltratie 

Een slibvangput en een olieafscheider vormen meestal de minimale voor- 
behandeling voor deze zuiveringstechniek om de eenvoudig af te schei- 
den verontreiniging te verwijderen. Toepassing van ultrafiltratie vergt een 
afvalwater dat geen nitriet, kleverige stoffen en zwevende stof bevat. 
Deze techniek is geschikt voor kleinere hoeveelheden met hoge concen- 
traties (bijvoorbeeld meer dan 1000 mg olieb). Bij autowrakkeninrichtin- 
gen kan dit dus een probleem zijn, aangezien de hoeveelheden groot zijn 
(bij hemeiwaterbehandeling) en de concentraties beneden 1000 mg/ì. 
Met deze techniek kunnen oliegehalten van circa 5 mg/i (lit. 24) in het 
effluent worden bereikt. 
Door het kiezen van een membraan met de juiste poriegrootte kan een 
scheiding worden bewerkstelligd tussen grote en kleine moleculen, in dit 
geval dus olie en water. Aangezien hierdoor ook andere componenten 
zoals koelvloeistof e.d. afgescheiden worden, zal de vervuilingsgraad van 
het te lozen afvalwater aanzienlijk meer afnemen dan bij de hiervoor 
beschreven olieafscheiders. Een principeschema is weergegeven in figuur 
5.4. 
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recirculatie 

voorraadvat 

r 1 I 

r-- 
effluent 

I 
buis membraan 

Figuur 5.4 : Principeschema membraanfiltratie 

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

Platenseparator 

Het scheidingsrendement van een olieafscheider wordt mede bepaald 
door de verhouding van de doorzet (Q) en het scheidende oppervlak 
(F). Door het verkleinen van de oppewlaktebelasting Q/F kan het 
scheidingsrendement worden verbeterd. Daartoe kunnen bijvoorbeeld 
platen in de separator worden aangebracht (figuur 5.5). De stroom wordt 
daardoor gesplitst in een aantal deelstromen met elke een kleinere 
oppervlaktebelasting. Enerzijds kunnen hierdoor kleinere druppeltjes 
worden afgescheiden, terwijl dit anderzijds nog eens versterkt wordt 
doordat kleine druppeltjes op de platen coalesceren en grotere druppels 
vormen. Ook hier geldt echter dat geëmulgeerde olie vrijwel niet wordt 
afgescheiden. De afgescheiden olie dient periodiek te worden afgevoerd. 
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Figuur 5.5 : Principeschema platenseparator 

Platenseparatoren zijn in diverse uitvoenngsvormen, bijvoorbeeld met 
golfplaten die horizontaal, verticaal of onder een bepaalde hoek worden 
geïnstalleerd, op de markt. 
Met name in het geval van lozing op oppervlaktewater is volgens de 
leveranciers apparatuur voorhanden waarmee het oliegehalte tot 20 
mglkg (lit. 9) kan worden beperkt. 

5.4.6 Coalescentieapparatuur 

De werking van coalescentieapparatuur is gebaseerd op het mechanisme 
dat grote druppels beter en sneller afscheiden dan kleine druppels (Wet 
van Stokes). 
Daartoe is in de apparatuur een voorziening aangebracht die het contact 
tussen de druppels bevordert in de vorm van platen (zie in dit geval ook 
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paragraaf 5.4.5), gaasfilters of andere contactoppervlakken zoals pak- 
kingsmateriaal). 
Doordat de vloeistof langs het contactoppervlak stroomt, zullen kleine 
druppeltjes tegen dit oppervlak en tegen elkaar botsen en deze kunnen 
vervolgens samenvloeien tot grotere druppels. Ook eventuele plaatselijke 
vernauwingen zoals bij golfplaten voorkomen, bevorderen botsingen 
tussen de druppels onderling en dus de coalescentie. 
Coalescentieapparatuur is er in diverse uitvoeringsvormen. De eenvou- 
digste vorm is in feite een olieafscheider waarin een coalescentiewand 
(gaasfilter als plaatcoalescer) is aangebracht. 
In figuur 5.6 is een voorbeeld van een pakkingcoalescer weergegeven. 

P- 
u 

vaste stof- en olievoorafscheidingsruimte 

Figuur  5.6 : Principeschema pakkingcoalescer 

Uit praktijkonderzoek (lit. 24) is gebleken dat het toepassen van een 
coalescer een verlaging van het oliegehalte tot gevolg heeft, maar dat het 
moeilijk is om een gehalte lager dan 200 mg/l te verkrijgen. 

Absorptiematenalen 

Actief-kool 
Deze methode is geschikt voor met name oliehoudende stromen met 
minder dan 100 mg minerale olie per liter. Het gehalte aan detergenten 
en onopgeloste bestanddelen dient laag te zijn (dit is realiseerbaar door 
interne maatregelen). De capaciteit van de standaardinstallaties varieert 
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van 100 liter per uur (2 rn3/dag) tot 1300 liter per uur (26 m3/dag). 
Een volledige installatie bestaat uit een slibvangput en olieafscheider, 
een buffertank, een pomp, een dualfilter (vulling puimsteen en kwarts- 
zand) en een actief-koolfilter. Het verdient aanbeveling om twee koolfil- 
ters te plaatsen. Dan is het mogelijk de filters tot 100% te beladen. De 
dimensionering gaat uit van eenmaal per zes maanden een nieuwe 
vulling van actieve kool. 
De installatie kan continu werken. Er hoeven geen chemicaliën te 
worden toegevoegd. Het afvalwater is na behandeling reukloos. Met 
actief-kool kan een effluentgehalte van minder dan 1 mg/l worden 
gehaald. 

Broamkorrels 
Dit betreft een nafiltersysteem waarin het na de afscheider gebufferde 
water door een twaalftal, in serie geplaatste, pijpen wordt gepompt die 
gevuld zijn met Broam-korrels. Deze korrels stoten water af en zuigen 
olie op. De korrels kunnen circa 70% van het eigen gewicht absorberen. 
Het filter kan in zijn geheel worden vervangen waarna de korrels worden 
gestort of geregenereerd. Volgens de leverancier van dit systeem zijn 
effluentwaarden van minder dan 10 mg/i mogelijk. 

Door Passavant (lit. 26) is dit systeem in de praktijk getest met afvalwa- 
ter afkomstig van het deconserveren van auto’s. Bij lage capaciteit 
(240 ]/u) zijn effluentwaarden lager dan 32 mg/i gevonden. Bij hogere 
capaciteiten zijn waarden beneden 240 mg/l gevonden. Onderzoek naar 
de werking en optimalisatie van dit systeem wordt nog voortgezet. 

DVZ-separator 

De werking van het apparaat berust op een combinatie van centrifugatie 
en filtratie. Het principeschema is weergegeven in figuur 5.7. 
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pakket water 

afscheider 

Figuur 5.7 : Principe van een "DVZ"-separator 

Tabel 5.2 Analyseresultaten in- en effluent DVZseparator. 

Zwevende stof (mg/i) Oliegehalte (mg/i) 
influent effluent influent effluent 

410 96 
430 180 
470 75 

1500 180 
170 160 
270 130 

De DVZ-separator is geïnstalleerd om het oliegehalte dusdanig terug te 
brengen dat aan de lozingseis voor oppervlaktewater (30 mg/i) kan 
worden voldaan. Uit de bovenstaande onderzoeksresultaten blijkt dat het 
apparaat tijdens het onderzoek niet het gewenste effluent van 30 mg/l 
oplevert maar wel onder de 200 mg/i blijft, zodat deze techniek een 
goede mogelijkheid als voorzuivering bij lozing op de gemeenteriolering 
is. 



-71- 

5.4.9 

5.5 

Biorotor 

Een biorotor bestaat uit een horizontale as waarop schijven pakkingma- 
teriaal bevestigd zijn. De as draait rond in een bak met een halfcirkel- 
vormige doorsnede waardoor het afvalwater stroomt. De roterende 
beweging zorgt zowel voor de beluchting als voor de turbulentie van het 
afvalwater. De diameter van de rotoren kan variëren van 2 tot 5 meter. 
Een volledige installatie omvat naast de beluchtingsbak ook een buffer- 
tank en een sedimentatietank. Als er in het te behandelen afvalwater 
voldoende nutriënten aanwezig zijn worden naast olie en vluchtige 
aromaten ook CZV en NKj verwijderd. Een combinatie van huishoude- 
lijk afvalwater en bedrijfsafvalwater kan gunstig zijn (lit. 18 en 27). Een 
principeschema is weergegeven in figuur 5.8. 

Figuur 5.8 : Principeschema van een biorotor 

Belangrijke punten uit Hoofdstuk 5 

De lozingen kunnen worden beperkt door maatregelen te nemen zoals 
het verkleinen van de plaatsen waar bewerkingen van de wrakken 
worden verricht, overkappen van de werkplaats en het aanpassen van de 
werkwijze. 
Gezien de verontreinigingsgehalten is aansluiting op het gemeenteriool 
gewenst. Als bronmaatregel is in ieder geval een slibvangput en een 
olieafscheider vereist. Afhankelijk van de lozingseisen zullen aanvullende 
maatregelen moeten worden getroffen. Hierbij kan worden gedacht aan 
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het plaatsen van een platenseparator, coalescentieapparatuur of een 
DVZ-separator. Voor directe lozing op oppervlaktewater zijn echter 
verdergaande maatregelen nodig. Hiertoe kunnen de gebruikelijke 
technieken als emulsie-splitsing en flocculatie-flotatie worden toegepast. 
Directe filtratie zal naar verwachting ook zinvol zijn. Verder onderzoek 
naar de praktische uitvoering hiervan is gewenst. 
De keuze van de zuiveringstechniek hangt echter nauw samen met de 
wijze van werken en de inrichting. Dit laatste moet afgestemd zijn op de 
lozingseisen die de waterkwaliteitsbeheerder stelt. 
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INVENTARISATIE KOSTEN VAN MAATREGELEN 

Er is uitgegaan van een eenvoudig en afdoende uitvoeringsniveau. De 
gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op eigen ervaringen, informatie 
verstrekt door leveranciers en informatie uit autowrakkenplannen. De 
vermelde bedragen zijn gemiddelde richtwaarden en zijn afhankelijk van 
de aard, omvang en tijdsduur van het uit te voeren werk, de ligging van 
de inrichting en de plaatselijke concurrentieverhoudingen. 
De prijzen zijn exclusief BTW, exclusief directiekosten. 

Kosten van maatregelen ter voorkoming van verontreiniging 

De belangrijkste kosten zullen bestaan uit de aanschaf van opslagvoor- 
zieningen. Het zorgvuldig werken bij het aftappen van de vloeistof vergt 
alleen discipline bij de werknemers en zullen dus geen extra kosten met 
zich meebrengen. 
Smeeroliën kunnen bovengronds en ondergronds worden opgeslagen. Bij 
een wrakkenomzet van minder dan 600 wrakken per jaar is uitgegaan 
van een bovengrondse opslag. De volgende uitgangspunten liggen 
hieraan ten grondslag: 
- inhoud oliedrum circa 1000 liter; 
- vrijkomende hoeveelheid olie per wrak circa 7 liter; 
- capaciteitsreserve circa 15%. 
Bij een grotere omzet kan ondergrondse opslag plaatsvinden. 

Benzine en dieselolie worden in de regel direct gebruikt of in beperkte 
hoeveelheden bovengronds opgeslagen. 
Volgens de modelvoorschriften dienen zij in een kast of kluis binnen 
opgeslagen te worden of buiten in een bak boven of ondergronds. 
De opslagcapaciteit dient te worden afgestemd op de vrijkomende 
hoeveelheid die regelmatig af te zetten is, bijvoorbeeld voor eigen 
gebruik. 
Ter bepaling van de wijze van opslag is het volgende aangehouden: 
- vrijkomende hoeveelheid gemiddeld 5 liter per wrak; 
- omslagpunt bovengrondse opslag (in kast) ten opzichte van onder- 

grondse opslag bij 2000 wrakken per jaar; 
- bij bovengrondse opslag is de toelaatbare opslagcapaciteit 50 liter. 

Voor de overige vloeistoffen is uitgegaan van een opslag in een opslag- 
ruimte die is voorzien van een vloeistofdichte vloer. 
Volgens de voorschriften dienen accu’s opgeslagen te worden in een 
vloeistofdichte zuurbestendige bak. De grootte van deze bak dient 
afgestemd te worden op de hoeveelheid accu’s die de bewerker dient te 
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6.2 

6.2.1 

6.2.2 

verwijderen, rekening houdend met verkoop en 
Ter bepaling van de bakgrootte is het volgende 

inlevering door 
aangehouden: 

. 

derden. 

- gemiddelde accugrootte: 30 x 25 x 25 inclusief benodigde vrije ruimte 
bij stapeling; 

- gemiddelde opslagtijd: drie maanden; 
- een vrijkomende accu per auto. 

De grootte van de bak is in relatie tot de wrakken als volgt: 
omzet c 100 w/j: 0,5 m3 

100-300 wro: 1,5 m3 
300-600 wr/j: 3,O m’ 

> 600 wr/j: 6,O m3 

De uitvoering en kostenraming van bovenstaande voorzieningen zien er 
als volgt uit: 
* bovengrondse opslag vloeistoffen: 

- opslagvoorziening oliën in drums, op een vloeistofdichte vloer, 
omgeven door een rand van metselwerk, bak voorzien van een 
folie; meerkosten opstaande rand geraamd f 1.000,OO; 

- opslag benzine in kast, uitvoering conform de hier voor geldende 
voorschriften; kosten kast geraamd: f 1.500,OO 

- inhoud tank circa 1.500 liter; 
- geraamde kosten f 5.000,OO per tank; prijs inclusief leveringskosten, 

kathodische bescherming, graafwerkzaamheden, aansluitingen en 
leidingen; 

- geprefabriceerde kunststoffen bak, hoogte 0,5 m; kosten geraamd: 
f 1.000,OO per m3 (lit. 6). 

* ondergrondse opslag vloeistoffen: 

* opslag accu’s: 

Kosten van maatregelen ter beperking van verontreiniging 

Maatregelen aan de bron 

Maatregelen aan de bron zullen voor de exploitant van een autowrak- 
keninrichting geen extra kosten met zich meebrengen tenzij de reststof- 
fen op een andere manier verwerkt dienen te worden. 

Procesgeïntegreerde maatregelen 

Overkapping werkplaats 
De overkapping van de werkplaats kan worden uitgevoerd met golfpla- 
ten. Deze ruimte is van het type Romneyhal of Quinsethut en is gefun- 
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deerd op bielzen. 
De eenheidsprijzen zijn globaal: 
- oppervlakte kleiner dan 160 m2: f 140,00/m2; 
- oppervlakte groter dan 160 m2: f 90,00/m2. 

Deze prijzen zijn inclusief verwarmingsunit, transport en montage, 
uitvoering in kleur en met toegangsdeuren (lit. 6). 

Reiniging 
Het veranderen van de reinigingsprocedure (paragraaf 5.2.2) levert geen 
directe kostenpost op. Ook het toepassen van een ander reinigingsmiddel 
zzl waarschijnlijk geen extra kosten met zich meebrengen. 
In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het gebruik van een stoomcleaner, 
is een reinigingsmiddel overbodig (afhankelijk van de gewenste reini- 
gingsgraad). In die gevallen leveren deze maatregelen een kostenbespa- 
ring op. 

Aansluiting op de riolering 

De kosten voor aansluiting op de riolering dienen afgewogen te worden 
tegen de kosten die gemaakt moeten worden om met behulp van ade- 
quate zuiveringsapparatuur op oppervlaktewater te lozen. 
Redelijk te achten investeringskosten voor een woonhuis zijn afgeleid 
van de modelbouwverordening van de VNG, bestaande jurisprudentie en 
het Lozingenbesluit bodembescherming uit de Wet bodembescherming 
kunnen als volgt worden samengevat (lit. 28 en 29): 

Tabel 6.1 Investeringskosten van rioolaansluiting 

bestaande lozing nieuwe lozing 

woonkernbuitengebied f 5.000,00 f 7.500,00 
(aansluiting riolering) 

buitengebied f 5.000,00 f 7.500,00 
(andere maatregelen) 

De hier bedoelde bedragen zijn de kosten gemoeid met aansluiting op 
een bestaand rioleringsysteem. Is er geen rioleringsysteem aanwezig zal 
er in overleg met de betrokken gemeente bekeken moeten worden wat 
de bijdragen van gemeente, waterkwaliteitsbeheerder en ondernemer 
kunnen zijn om te komen tot de eerste aanleg van riolering. De bijdrage 
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6.4 

6.4.1 

6.4.2 

van de ondernemer in dit geheel zal afhankelijk zijn van de te verwach- 
ten investerings- en exploitatiekosten van een zuiveringstechnische 
voorziening bij lozing op oppervlaktewater. 
Volgens het artikel ’Individuele behandeling van afvalwater’ (lit. 30) 
kunnen de kosten voor de aanleg van riolering per woning oplopen van 
f 25.000,OO tot f 40.000,OO. 
In het Lozingenbesluit Bodem in het kader van de Wet bodembescher- 
ming worden voor bedrijfsafvalwaterstromen die aangesloten moeten 
worden op de riolering momenteel afstanden gehanteerd van 40 - 100 m. 
Over de bij dergelijke afstanden behorende kosten is nog niets bekend. 

Kosten van maatregelen ter behandeling van afvalwater 

De kosten voor apparatuur voor de behandeling van oliehoudend 
afvalwater zijn onder andere te vinden in het rapport ’Behandeling van 
oliehoudend afvalwater’ (lit. 24). Deze gegevens zijn voor een deel 
geverifieerd bij leveranciers. 
De vermelde prijzen zijn richtprijzen en mogen zeker niet als absolute 
prijzen worden beschouwd. De prijzen kunnen sterk variëren door de 
diverse uitvoeringsvormen en de gewenste effluentkwaliteit. 

Olieafscheider/Slibvangput 

Afvalwaterbehandeling met een slibvangput en een olieafscheider levert 
de volgende kosten op. 
De kosten voor een slibvangput (2.500 liter) van deugdelijk materiaal 
bedragen minimaal 6.000 gulden. Een olieafscheider kost minimaal 4 ( M M )  
gulden. Voor de plaatsing bij nieuwbouw moet in ieder geval van 4.(MMl 
gulden worden uitgegaan. 

Flotatieapparatuur 

Deze apparatuur is voornamelijk verkrijgbaar in capaciteiten van I 0  m’lu 
en vergt dan een investering van circa f 100.000,OO (lit. 9). Inmiddels zijn 
er echter ook kleinere installaties op de markt met een capaciteit van 
1 m3/u. De extra investeringskosten voor een automatisch werkende 
installatie bedragen circa f 20.000,OO (lit. 9). 
De chemicaliënkosten worden geschat op circa 2 gulden/m3 afvalwater en 
de energiekosten bedragen circa 0,6 gulden/m3 afvalwater (lit. 9, 31). 
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6.43 Emulsiesplitser 

De investeringskosten variëren van circa f 15.000,OO (200 ]/u) tot circa 
f 25.000,OO (1.000 ]/u). De chemicaliënkosten variëren bij een dosering 
van 0,5 tot 2 kg/m3 van 2,25/m3 - f 9,00/m3. De kosten van het filtervlies 
variëren van 
f 0,6/m3 - f l,20/m3 (lit. 25). 

6.4.4 Mem braanfiltra tie 

De investeringskosten variëren van f 20.000,OO (0,6 m3/dag) tot 
f 100.000,OO (3,6 m3/dag). De energiekosten bedragen circa f 2,00/m3. De 
totale behandelingskosten bedragen circa f 40,00/m3. 

6.4.5 Platenseparator 

De investeringskosten variëren van circa f 7.000,OO (1 m3/u) tot circa 
f 60.000,OO (50 m3/u) (lit. 24). 

6.4.6 Coalescentieapparatuur 

De investeringskosten variëren afhankelijk van de benodigde grootte van 
circa f 8.000,OO tot circa f 20.000,OO (lit. 23). 

6.4.7 Absorptiemateriaal 

Actief-kool 
Actief-kool voor waterbehandeling kan circa 10% van het eigen gewicht 
aan verontreiniging absorberen. De prijs voor het kool is circa f 5,OO à 
f 7,OO per kg. Gezien de hoge CZV-concentratie zullen grote hoeveelhe- 
den actief-kool nodig zijn tegen hoge kosten. De techniek biedt daarom 
kostentechnisch alleen mogelijkheden indien ingezet als effluentpolishing. 
Om deze reden blijft deze techniek verder buiten beschouwing. 

B roam korrel s 
Het is nog niet bekend hoe vaak een unit met twaalf pijpen dient te 
worden vervangen. het vervangen van een unit zou volgens de leve- 
rancier f 700,OO à f 800,OO kosten. 

6.4.8 DVZ-separator 

De investeringskosten variëren van circa f 18.000,OO (0,5 m3/u) tot circa 
f 45.000,OO (5 m3/u) (lit. 31). 
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6.4.9 

6.5 

Biorotor 

De investeringskosten van een volledig systeem, inclusief buffer- en sedi- 
mentatietank bedragen f 45.000,OO tot f 65.000,OO. De exploitatiekosten 
liggen op circa 1 tot 2% van de investeringskosten (lit. 27). 

Samenvatting Hoofdstuk 6 

De investeringskosten voor het saneren van het afvalwater bij autowrak- 
keninnchtingen variëren tussen f 5.000,OO en f 100.000,OO en zijn afhan- 
kelijk van het gewenste zuiveringsrendement en de toe te passen tech- 
niek. 

Tabel 6.1 Minimale investeringskosten bij verschillende lozingssituaties. 

Riolering Oppervlaktewater 

Kosten ter voorkoming 
van verontreiniging 

Opslag van brandstof 1.500 1.500 
Opslag van accu’s 6.000 6.000 
Kosten ter beperking 
van verontreiniging 
Overkappen van de 
werkplaats PM PM 
Kosten ter behandeling 
van afvalwater 
Olieafscheider/slibvangput 14.000 14.000 

Opslag van olie 1.000 1.000 

Aanvullende zuivering 7.000 - 100.Ooo 
Totaal 22.500 29.500 - 129.500 
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7. 

7.1 

7.1.1 

ALGEMENE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Omdat voor een autowrakkeninrichting meerdere vergunningen nodig 
zijn die een grote samenhang met elkaar vertonen zijn de onderstaande 
conclusies en aanbevelingen zowel gericht op technische als procedurele 
aspecten. 

Conclusies 

Technische conclusies 

De onderstaande conclusies zijn zoveel als mogelijk onderverdeeld naar 
stoffen, plaats van ontstaan van het afvalwater als naar saneringsmoge- 
lijkheden. 

Stoffen 
Gezien de samenstelling is het niet aanvaardbaar dat accuzuur wordt 
geloosd. 

Koelvloeistof en anti-wies leveren een grote bijdrage aan het zuurstof- 
bindend vermogen van het afvalwater. 

Remvloeistof is slecht biologisch afbreekbaar. 

Door de hoge emulgerende werking kunnen reinigingsmiddelen indirect 
de doelmatige werking van een olieafscheider negatief beïnvloeden en 
mogelijk een verhoging van het oliegehalte in het effluent van oiieaf- 
scheiders tot gevolg hebben. 

Plaatsen 
Uit de vergelijking in kwalitatieve zin van het afstromende hemelwater 
van een opslagterrein van een autowrakkeninrichting in ongesaneerde 
situatie ten opzichte van een drukke asfaltweg valt op dat het CZV. 
BZV, NKj-gehalte, koper en zink in verhoogde mate voorkomt. 

Saneringsmogelijkheden 
Door het overkappen van de demontageplaats en het terrein voor 
onbewerkte wrakken kan het hemelwater van deze overkapping (zonder 
behandeling) afgevoerd worden naar oppervlaktewater. 

De grootste reductie van verontreiniging, afgewogen tegen de kosten, 
kan met behulp van preventieve maatregelen (zoals goed aftappen, 
inzamelen systeemvloeistoffen, absorberen, reinigen e.d.) worden bereikt. 
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7.1.2 

7.2 

7.2.1 

Gezien de aard van de bedrijfstak verdient het geen aanbeveling om 
arbeids- en kennis-intensieve zuiveringstechnische voorzieningen te 
installeren. 
Bij lozing op de riolering bestaat de verwachting dat met een slibvang- 
put/olieafscheider, die voldoet aan NEN 7089 en goed bedreven wordt, 
voldaan kan worden aan de doorgaans voorgeschreven vergunningseisen. 

Gezien de aard van de verontreinigingen bestaat de verwachting dat bij 
lozing van afvalwater van een autowrakkeninrichting op oppervlaktewa- 
ter met een geringe doorstroming de Grenswaarden voor oppervlak- 
tewater slecht realiseerbaar zullen zijn. Derhalve zal aansluiting op de 
riolering noodzakelijk zijn. 

Procedurele conclusies 

De vergunningverlening in het kader van de verschillende wetgeving ver- 
loopt niet parallel aan elkaar. Teneinde concurrentievervalsing te voor- 
komen dient vergunningverlening in het kader van zowel de Wet milieu- 
beheer als de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, op korte termijn 
afgewikkeld te worden. 

Omdat nog niet alle waterkwaliteitsbeheerders de Wvo-vergunningverle- 
ning volledig ter hand hebben genomen of hebben afgerond is het nog 
niet mogelijk om een compleet beeld te geven van de saneringssituatie in 
Nederland. 

Preventieve maatregelen zoals in de vorm van overkappingen kan in 
strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan, hierdoor bestaat het 
gevaar dat de uitvoering van een preventieve maatregel ernstig vertraagd 
wordt dan wel geheel niet mogelijk zal zijn. 

Aan bevelingen 

Technische aanbevelingen 

De onderstaande aanbevelingen zijn zoveel als mogelijk onderverdeeld 
naar stoffen, plaats van ontstaan van het afvalwater. 

Stoffen 
Afgetapte (systeem)vloeistoffen dienen niet te worden geloosd. 

Smeerolie en brandstoffen dienen apart te worden ingezameld. Smeer- 
olie kan voor opwerking aan een erkende verwerker worden afgeleverd 
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en brandstof kan veelal binnen het eigen bedrijf worden toegepast. 

Aftappen van vloeistoffen (olie, koelvloeistof, brandstof, ruitensproeier- 
vloeistof en remvloeistof) dient zo spoedig mogelijk na binnenkomst van 
de te demonteren auto plaats te vinden. Dit om het risico op morsingen 
en lekkage zo klein mogelijk te houden. 

Naast afvoer van koelvloeistof naar een erkende verwerker is opwerking 
door het bedrijf en hergebruik van koelvloeistof een potentiële mogelijk- 
heid. Onderzoek naar de kwaliteit van het opgewerkte produkt kan 
ondersteuning aan een bredere toepassing van dit produkt geven. 

Plaatsen 
Reinigen dient uitsluitend met behulp van stoom of hoge druk te ge- 
schieden (dus zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen of 
olieprodukten). 

Morsingen vinden veelal plaats op het opslagterrein van de onbewerkte 
autowrakken en op de demontageplaats, de gemorste vloeistoffen dienen 
zoveel mogelijk droog te worden opgenomen, bijvoorbeeld met een 
absorberend materiaal. 

Ter vermijding van het risico van lelwerliezen naar de riolering dient het 
aanbrengen van schrobputten in de demontageplaats voorkomen te 
worden. 

Gezien de aard van de verontreinigingen, de hoge kosten van behande- 
ling van afvalwater en de ligging van autowrakkeninrichtingen in het 
buitengebied dient er naar gestreefd te worden om autowrakkeninrichtin- 
gen die nu nog rechtstreeks lozen op oppervlaktewater zoveel mogelijk 
aan te sluiten op de riolering. 

Het centraliseren van de hemelwaterafvoerstroom en inbouwen van 
controlemogelijkheden in de hemelwaterafvoerstroom afkomstig van het 
bewerkte autowrakkenterrein kan bijdragen in een beter inzicht in de 
feitelijke verontreinigingsgraad. 

Op basis van de in de toekomst te genereren onderzoeksresultaten kan 
een definitief standpunt worden ingenomen ten aanzien van het al dan 
niet schoon zijn van hemelwater afkomstig van het bewerkte autowrak- 
kenterrein. De werkgroep adviseert derhalve om een waterbodemvoor- 
schrift in de vergunning op te nemen. 
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' 7.2.2 

Sanering smogelUkJwden 
Het verdient aanbeveling om de te plaatsen zuiveringsinstallaties voor 
plaatsing te laten beoordelen door de waterkwaliteitsbeheerder. 

Pmeà urele aanbevelingen 

Doordat preventieve maatregelen die waterverontreiniging kunnen 
tegengaan in de vergunning op grond van de Wm geregeld zullen worden 
is het van belang dat: 
- het vooroverleg over de Wvo-vergunning gezamenlijk met dat over 

Wm-vergunning plaatsvindt; 
- voorschriften uit de Wvo-vergunning en Wm-vergunning op elkaar 

afgestemd worden. 

Bij lozing van afvalwater van autowrakkeninrichtingen op oppervlaktewa- 
teren van geringere omvang kan de kwalitieit van het oppervlaktewater 
en de waterbodem negatief beïnvloed worden. Het verdient aanbeveling 
om in deze gevallen het waterbodemartikel in de vergunning op te 
nemen. 
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8. 

8.1 

8.1.1 

UITWERKING REGELGEVING VOOR WATER 

Lozingseisen 

Huidige lozingseisen 

Om een inzicht te krijgen in de lozingseisen die momenteel worden 
toegepast voor het afvalwater van autowrakkeninnchtingen zijn hierover 
aan de waterkwaliteitsbeheerders een aantal vragen voorgelegd. Op basis 
van de verkregen gegevens is het niet mogelijk, de in Nederland toege- 
paste, lozingseisen eenduidig te formuleren. 
Een tendens is wel te distilleren uit door de waterkwaliteitsbeheerders 
opgestelde vergunningen. 

De toegepaste voorschriften zijn te verdelen in voorschriften voor een 
directe lozing op oppervlaktewater en voor lozing op riolering. Hoewel 
deze situaties principieel van elkaar afwijken zijn er vergelijkingen 
mogelijk. 
De voorschriften omvatten parameters als olie, monocyclische aromaten, 
polycyclische aromaten en zware metalen (koper, lood en zink). 
Voor lozing op oppervlaktewater wordt hier in de regel nog aan toege- 
voegd onopgeloste bestanddelen, chemisch zuurstofverbruik en Kjel- 
dahlstikstof. 

Getalsmatig is er weinig consensus, voor olielozing op riolering variëren 
de gestelde eisen tussen de 100 en de 200 mg/i, voor de lozing van zware 
metalen variëren de gestelde eisen als somparameter tussen de 1 en de 
5 mg/i. Een aantal waterkwaliteitsbeheerders neemt bij lozing op het 
riool voor onopgeloste bestanddelen een eis op van 30 mgh. 

Ook de eisen gesteld aan lozingen op oppervlaktewater variëren vrij , 

sterk. Voor de lozing van minerale olie wordt in de regel een eis gesteld 
binnen een bandbreedte van 5 tot 30 mg/i. Voor de zware metalen 
koper, lood en zink is een bandbreedte van de somparameter niet 
aanwezig, de meeste waterkwaliteitsbeheerders stellen 0,25 mgh als eis. 
De lozingseis voor polycyclische aromaten varieert daarentegen weer 
tussen de 0,l en de 1,0 mg/i. 
Voor chemisch zuurstofverbruik en Kjeldahlstikstof wordt niet in alle 
gevallen een eis opgenomen, is er wel sprake van een voorschrift dan ligt 
dit in de regel voor CZV op ca. 120 mg/l en voor NKj op ca. 10 mg/i. 
Als eis voor onopgeloste bestanddelen wordt voor lozing op oppervlak- 
tewater eisen gevonden die variëren van 3 mg/i tot 30 mg/i. 
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8.1.2 Aanbevelingen voor lozingseisen 

8.1.2.1 Het opslaan van aangevoerde wrakken 

Zoals ook vermeld staat in de vergunningen op basis van de Wm dienen 
de aangevoerde wrakken zo snel mogelijk ontdaan te worden van de in 
het wrak aanwezige vloeistoffen. 
Dit is vooral van belang bij zodanig beschadigde wrakken dat gevreesd 
moet worden voor lekkage van de vloeistoffen. 
Ook dient de nodige aandacht besteed te worden aan de opslag van de 
afgetapte vloeistoffen. In ieder geval dienen afgetapte vloeistoffen 
conform de voorschriften zoals gesteld in de vergunning op grond van de 
Wm te worden opgeslagen 
De opslag van de aangevoerde wrakken dient te geschieden op een 
vloeistofdichte vloer. Het hemelwater dat via deze vloer afstroomt zal in 
de regel verontreinigd zijn. Het verdient dan ook aanbeveling de opslag 
van onbewerkte wrakken zo kort mogelijk te laten zijn, dan wel te laten 
geschieden onder een afdak. Het voorschrijven van een afdak is vanuit 
de WVO niet mogelijk, echter in overleg met de aanvrager kan ernaar ge- 
streefd worden, door middel van deze brongerichte aanpak, de veront- 
reiniging van het hemelwater zo gering mogelijk te laten zijn. Ook het 
overleg met het bevoegd gezag ten aanzien van de Wm kan er in resulte- 
ren dat deze aanpak ook vanaf die zijde wordt gestimuleerd. 
Het eigenlijke uit elkaar nemen van de wrakken geschiedt in de regel in 
een overdekte ruimte. Lek- en morsverliezen dienen zoveel mogelijk 
droog te worden opgenomen. Het verdient aanbeveling om dit gedeelte 
van de werkruimte niet te voorzien van een schrobput. Hierdoor wordt 
bevorderd dat het risico van directe afstroming naar riolering of opper- 
vlaktewater door morsing of lekkage beperkt wordt. 

8.1.2.2 Het reinigen van motoren en (motor)onderdelen 

Het reinigen van motoren en motoronderdelen wordt steeds meer 
toegepast. Voorafgaand aan de opslag van de motor of de nog bruikbare 
onderdelen zal, veelal om commerciële redenen, een bewerking plaats- 
vinden. Het reinigen op zich kan op twee wijzen geschieden: zonder 
water en met water. In het eerste geval zal het desbetreffende onderdeel 
gereinigd worden met een oplosmiddel. Dit oplosmiddel dient na gebruik 
te worden afgevoerd naar een erkend verwerker. 
De reiniging met water vindt in de regel plaats met een stoomcleaner, 
hetzij met hetzij zonder een detergent. Het hierbij vrijkomende afvalwa- 
ter zal vervuild zijn met olie, PAK'S en zware metalen. 
Wordt er met een detergent gereinigd, bestaat het gevaar dat met name 
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8.1.23 

8.1.2.4 

olieachtige componenten in suspensie blijven. Er dient dan ook gestreefd 
te worden naar een reinigingsmethode zonder de toepassing van deter- 
genten. Een mogelijke reinigingsmethode is het schoonspuiten van de 
onderdelen met een stoomcleaner zonder toevoeging van detergenten. 
De olieachtige componenten worden dan niet in suspensie gebracht en 
worden door een gravitatieafscheiding uit het afvalwater venviljderbaar. 

Het opslaan van bewerkte wrakken 

De opslag van bewerkte wrakken geschiedt in de regel als volgt: na 
bewerking komen de gestripte wrakken te staan op een halfverhard 
terrein waarbij ervan uitgegaan wordt dat het afstromende hemelwater 
niet of nauwelijks verontreinigd is. Onder deze halfverharding zijn soms 
drainageleidingen aangebracht die in open verbinding staan met hetzij 
het oppervlaktewater hetzij, indien aanwezig, de riolering. 
In beginsel kan ervan uitgegaan worden dat de verontreiniging van deze 
waterstroom minimaal is. Echter het verdient aanbeveling op die punten 
waar eventueel drainwater in oppervlaktewater stroomt of geloosd wordt 
op de riolering een controleput aan te laten brengen, zodat de mogelijk- 
heid blijft bestaan om desgewenst op deze punten een controle uit te 
laten oefenen. Deze controle zal in een aantal gevallen reeds geregeld 
zijn via de Wm-vergunning. 

Gezien de omvang van het terrein voor opslag van bewerkte wrakken 
verdient het geen aanbeveling te streven naar volledige aansluiting van 
dit terrein op de riolering of via een afscheider te laten afstromen naar 
oppervlaktewater. Beter is het te streven naar een opslag van zodanig 
bewerkte wrakken dat de kans op verontreiniging minimaal is. 

Lozing op riolering 

Met de in vorige hoofdstukken geschetste zuiveringstechnieken zal 
slechts in enkele gevallen de kwaliteit van het effluent zodanig zijn dat 
lozing op het oppervlaktewater de Grenswaarde voor het oppervlaktewa- 
ter niet gehaald kan worden. 
De kosten die gemoeid zijn met vergaande zuiveringstechnieken zullen 
aanzienlijk zijn. Niet alleen op investeringsniveau, maar ook de jaarlijks 
weerkerende exploitatielasten zullen hoog zijn. 

De aansluiting op riolering is dan ook in veel gevallen een optie die 
onderzocht moet worden. Vooral uit financiële overwegingen is een reële 
vergelijking tussen de kosten voor aansluiting op riolering en de kosten 
voor een verdergaande zuiveringstechniek noodzakelijk. 
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Per geval zal een kostenvergelijking gemaakt moeten worden om uit- 
sluitsel over de meest wenselijke oplossing te krijgen. 

Bij lozing op de riolering kan ervan uitgegaan worden dat, naast de 
hiervoor genoemde brongerichte maatregelen, een volgens de normen 
gedimensioneerde oliebenzine-afscheider in het gros van de bedrijven 
voldoende zal zijn om te kunnen voldoen aan gebruikelijke olie-eis van 
200 mg/i. 
Eisen met betrekking tot zware metalen en PAK'S zijn naar alle waar- 
schijnlijkheid te realiseren door de hoeveelheid onopgeloste bestandde- 
len te limiteren. 

8.1.2.5 Lozing op oppervlaktewater 

In principe kan er een onderscheid worden gemaakt in lozing afkomstig 
van de bedrijfsmatige activiteiten (bewerken en schoonmaken) en lozing, 
al of niet via een drainagesysteem, afkomstig van de opslag van bewerkte 
wrakken. De lozing van het bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater zal 
beoordeeld moeten worden op basis van het 'stand-still' principe. Daarbij 
zal het bevoegd gezag gehouden zijn de lozing te beoordelen in het licht 
van het niet verder verslechteren van de waterkwaliteit in het ontvangen- 
de oppervlaktewater. Dit houdt in de regel in dat de lozing de Grens- 
waarde voor het oppervlaktewater niet nadelig zal mogen beïnvloeden. 

Het hemelwater dat op de terreinen voor de opslag van bewerkte 
wrakken valt wordt in principe niet door de bedrijfsactiviteiten verontrei- 
nigd. Als grenswaarde voor het al of niet verontreinigd kwalificeren 
alsmede in verband met de handhaafbaarheid worden door de commissie 
de onderstaande grenswaarden voorgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat 
indien de grenswaarden overschreden worden de kosten van eventuele 
voor te schrijven zuiveringstechnische maatregelen afgewogen dienen te 
worden tegen het te behalen milieurendement. 
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Tabel 8.1 Grenswaarden voor de lozing van hemelwater op oppervlaktewater 

Minerale olie 
Koper 
Lood 
Zink 
PAK'S (Bomeff) 
czv 
Onopgeloste 
bestanddelen 30 mgA 

8.1.2.6 

(Alle bovenstaande waarden op grond van steekmonsters) 

Bovenstaande grenswaarden zijn afgezet tegen waarden gemeten in 
afstromend hemelwater afkomstig van parkeerterreinen en snelwegen, 
NWRW-gegevens en effluenten van rwzi'S. 
Een lozing op het oppervlaktewater houdt eveneens in dat de kwaliteit 
van de waterbodem ter plekke van het lozingspunt wordt belast. Het is 
dan ook gewenst de waterbodem te laten analyseren op olie, PAK's, 
koper, lood en zink. In de vergunning kunnen daartoe voorschriften 
worden opgenomen, hiertoe dient de nulsituatie vastgelegd te worden en 
de verantwoordelijkheden voor de sanering van eventueel verontreinigd 
sediment geregeld te worden. 

Samenvatting lozingseisen 

In de onderstaande twee tabellen zijn de meest voorkomende afvalwater- 
stromen van een autowrakkeninrichting en de voorgestelde lozingseisen 
samengevat 
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Afvalwaterstroom 

Reinigen van de de- 
montage plaats 

Reinigen van moto- 
ren en onderdelen 

Hemelwater van ter- 
rein voor onbewerkte 
wrakken 

Hemelwater van ter- 
rein voor onbewerkte 
wrakken voldoet aan 
criteria 

Hemelwater voor ter- 
rein bewerkte wak-  
ken voldoet niet aan 
criteria 

. 

I 

Schema waarbij geloosd wordt op de gemeente1 

Huishoudelijk afval- 
water 

Indien hemelwater 
van daken als niet 
verontreinigd kan 
worden beschouwd 

Maatregel 

Slibvangput/Olieaf- 
scheider 

Geen voorzieningen 
noodzakelijk 

Geen voorzieningen 
noodzakelijk 

Geen voorzieningen 
noodzakelijk 

re riolering 

Eis 

Olie 200 mgb 

Opmerkingen 

Afvoeren naar op- 
pervlaktewater 

In samenwerking met 
waterkwaliteitsbe- 
heerder nagaan of er 
interne maatregelen 
dan wel zuivering- 
stechnische maat- 
regelen getroffen 
kunnen worden 

~~~ ~ 

Afvoeren naar op- 
pervlaktewater 
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8.13 

Schema waarbij geloosd wordt op oppervlaktewater 
I 

Reinigen van de de- 
montageplaats 

Reinigen van moto- 
ren en onderdelen 

Maatregel 

Slibvangput/Olieaf- 
scheider + verder- 
gaande zuivering 

Hemelwater van ter- 
rein voor onbewerkte 
wrakken 

Hemelwater van ter- 
rein voor onbewerkte 
wrakken voldoet aan 
criteria 

Hemelwater voor ter- 
rein bewerkte wra- 
kken voldoet niet aan 
criteria 

Huishoudelijk afval- 
water 

Indien hemelwater 
van daken ais niet 
verontreinigd kan 
worden beschouwd 

Minimaal septictank 
noodzakelijk of in- 
dien mogelijk laten 
lopen via verder- 
gaande zuivering 

Geen voorzieningen 
noodzakelijk 

Internationale lozingseisen 

Eis 

Eisen worden gefor- 
muleerd na toepas- 
sing butbbt en 
afweging aard en 
omvang ontvangend 
oppervlaktewater 

Opmerkingen 

Afvoeren naar op- 
pervlaktewater 

In samenwerking 
met waterkwaliteits- 
beheerder nagaan 
of er interne maat- 
regelen dan wel 
zuiveringstechnische 
maatregelen getrof- 
fen kunnen worden 

Afvoeren naar op- 
pervlaktewater 

Voor zover momenteel bekend zijn er in de ons omringende landen geen 
lozingseisen voorhanden die specifiek betrekking hebben op deze 
bedrijfstak. 

In de Zwitserse wetgeving (lit. 32) zijn een aantal algemene beleidsuit- 
gangspunten vastgelegd voor de beïnvloeding van het oppervlaktewater 
door afvalwaterlozingen. Het betreffen kwaliteitsdoelstellinien waaraan 
het oppervlaktewater moet kunnen voldoen. Voor al het te lozen afval- 
water, zowel op de riolering als direct op oppervlaktewater, zijn algeme- 
ne voorwaarden wettelijk vastgelegd. De overheid (op Kantonniveau) 
kan nadere eisen stellen aan het te lozen afvalwater om te kunnen 
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voldoen aan de kwaliteitsdoelstellingen van het ontvangende oppervlak- 
tewater. 

In Zwitserland zijn onder andere regels gesteld aan de samenstelling van 
reinigingsmiddelen. Deze regels zijn gesteld in de ’Verordnung über 
umweltgefährdende Stoffe’ gebaseerd op de ’Umweltgesetzes vom 
7. Oktober 1983’. De reinigingsmiddelen mogen de volgende stoffen niet 
bevatten: 
1. vloeibare organische halogeenverbindingen als methyleenchloride, tri- 

chlooretheen en perchloorethyleen; 
2. ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) en daarvan afgeleide zouten 

evenals daarvan afgeleide verbindingen in hoeveelheden groter dan 
1% in gewicht. 

Bij het in werking treden van deze verordening moesten bestaande 
middelen na één jaar hieraan voldoen (lit. 33). 

In België kent men de zogenaamde ’sectoriële voorwaarden’ voor lozing 
op oppervlaktewater en op de riolering waaraan de verschillende catego- 
rieën bedrijven moeten voldoen (lit. 34). In deze sectoriële voorwaarden 
zijn voor de autowrakkeninrichtingen geen ’sectoriële voorwaarden’ 
opgenomen. 
Wel kent men een aantal ’algemene voorwaarden voor de lozing van 
ander dan normaal huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen’. 
Daarin staat onder meer vermeld: ’Het geloosde afvalwater mag zonder 
uitdrukkelijke vergunning geen stoffen bevatten, die: 
a. een gevaar betekenen voor het onderhoudspersoneel der riolen en 

zuiveringsinstallaties; 
b. een beschadiging of verstopping van de leidingen kunnen veroorzaken; 
c. een beletsel vormen voor de goede werking van de pomp- en zuive- 

ringsinstallaties; 
d. een zware verontreiniging van het ontvangende oppervlaktewater 

waarin het water van de openbare riolering wordt geloosd, kunnen 
veroorzaken’. 

In Duitsland zijn de autowrakkeninrichtingen niet aangewezen als 
categorie waarvoor zogenaamde ’mindestanforderungen’ voor recht- 
streekse lozing op oppervlaktewater zullen worden opgesteld. 

Invoering saneringsmaatregelen 

Voor de invoering van saneringsmaatregelen wordt geen expliciete sane- 
ringstermijn opgenomen. Voor de realisatie van de minimale voorziening, 
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bestaande uit een slivangput/olieafscheider, dient aansluiting gezocht te 
worden bij de eventuele saneringstermijnen die genoemd worden in de 
afvalstoffenwetvergunning. Indien een bedrijf dient aan te sluiten op de 
riolering dienen hier afhankelijk van de plaatselijke situatie met het 
bedrijf afspraken over gemaakt te worden. 

Handhaving 

Uit het oogpunt van handhaving is het wenselijk de vergunningsvoor- 
waarden zo eenduidig mogelijk te houden. 
Ten einde het voor de ondernemer overzichtelijk te houden is het 
gewenst de regelgeving ten nauwste af te stemmen met de voorschriften 
in het kader van de Wet milieubeheer. Bijvoorbeeld een logboek zodanig 
in laten richten dat er niet voor beide vergunningen een ander, afwij- 
kend, logboek bijgehouden moet worden. 

Ook in relatie tot de mogelijkheden van de bedrijfstak is het niet ge- 
wenst de verplichte analyse door het bedrijf zelf vaker dan bijvoorbeeld 
1 5 2 maal per jaar te laten plaatsvinden. 
De controleput dient men zodanig te laten plaatsen dat deze ten alle 
tijde toegankelijk is. Echter dient de controleput zich wel binnen de 
afrastering van het bedrijfsterrein te bevinden. 
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BIJLAGE 1 

Overzicht meetgegevens van de onderzochte bedrijven 

Tabel 1 Analyseresultaten afvalwater motorenreiniging bedrijf A, 

Parameter 
~ ~~ 

Samenstelling afvalwater Huishoudelijk 
1 2 3 afvalwater * 

aantal motoren 
hoeveelheid water (i) 

zwevende stof (mgil) 
pH 7 2  

czv (mgil) 
BZV (mgil) 
NKj (mgil) 
minerale olie (mgil) 
chroom @gil) 
koper @gil) 
lood @gil) 
nikkel @gil) 
zink @gil) 
cadmium @gA) 
antimoon @gil) 

tin 
benzeen @gA) 
tolueen @gA) 
ethylbenzeen @gA) 

kwik @gil) 

o-xyleen @gA) 
m+p-xyleen @gA) 
propylbenzeen @gA) 
som aromaten @gil) 
trichlooretheen @gA) 
tetrachloorkoolstof @gA) 
chloroform @gil) 
naphtaleen @gil) 
acenaphthyleen @gil) 
acenaphteen @gil) 
fluoreen @g/i) 
phenantreen @gil) 
anthraceen @gil) 
fluorantheen @gil) 

ben (a)anhtraceen) @g/i) 

benzo(b)fluorantheen @g/i) 
benzo(k)fluorantheen @g/) 

pyreen @m 
chsseen 

benzo(a)pyreen 

15 
725 
795 
410 
2560 
847 
499 
1500 
90 
1900 
2000 
40 
7900 
38 
0,8 
o, 1 
300 
48 
350 
100 
190 
420 
40 
1148 
<1  
<1  
< 1  
35 
< 8  
194 
12 
25 
297 
33 
48 
<8 
<8 
<3 
<3  
< 1  

15 
570 
794 
430 
3400 
1900 
798 
170 
80 
4100 
2450 
170 
6600 
34 
% 
<0,1 
< 8  
14 
38 
15 
41 
63 
16 
187 
<1  
<1  
<1  
18 
<2 
< 16 
14 
20 
194 
31 
14 
591 
693 
5 
<1 
1 7 1  

17 
1055 
6,5-7,5 
470 
2990 
2990 
6 
270 
330 
5100 
8400 
160 
11000 
100 
67 
098 
< 160 
4 
25 
10 
25 
38 
5 
107 
<1  
239 
<1  
10 
< 10 
< 35 
674 
17 
275 
54 
55 
597 
10 

0,4 
1 

2,9 

700-1000 
600-1100 
300-500 
40-115 
2,9-8,9 
4-5 
33-244 
13-28 
6- 13 
143-2 12 
0,6-1,8 

0,2-0,7 

O, 14-0.3 1 
2,9-5,7 
0.2- 1 ,o 

3.24-7 
n.a.-41 

0,2-0,41 



-100- 
. 

Tabel 1 (vervolg) 

Parameter Samenstelling afvalwater Huishoudelijk 
afvalwater * 

dibenz(a,h)anthraceen @g/l) <3 1,4 096 
berno(g,h,i)peryl=n <3 491 299 
indeno( 1,2,3-cd)pyreen @g/l) <3 2 1,7 
PAK Borneff @g/l) 33 44 63 0,Z-1,9 
16 PAK OLm 160 1 20 170 

* Bron lit. 61, 62, 63 - 
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Tabel 2 Analyseresultaten van het schrobwater van de demontageplek bedrijf A 

Parameter Samenstelling afvalwater Huishoudelijk 
1 2 afvalwater* 

hoeveelheid water (1) 

zwevende stof (mg/i) 
PH 

czv ( m m  
BZV (mfim 
ml (mg/i) 
minerale olie ( m g )  
chroom @gil) 
koper @U) 
lood @km 
zink @g/i) 
nikkel @fl) 

cadmium @g/i) 
antimoon @gil) 
kwik @g/i) 
tin @gA) 
benzeen @gil) 
tolueen @u) 
ethylbenzeen @fl) 
o-xyleen @gil) 

propylbenzeen @gil) 
som aromaten 
trichlooretheen @gA) 
tetrachloorkoolstof @gil) 
chloroform @g/i) 
naphtaleen @gA) 
acenaphthyleen @g/i) 
acenaphteen @gA) 
fluoreen @gA) 
phenantreen @u) 
anthraceen @gil) 
fluorantheen @o) 
beii(a)anhtraceen) @gli) 

benzo(b)fluorantheen @g/i) 
benzo(k)fluorantheen (&i) 
benzo(a)pyreen @u) 
dibenz( a,h)ant hraceen @gil) 
benzo(g,h,i)peryleen @g/l) 
indeno( 1,2,3-cd)pyreen @gA) 
PAK Borneff @g/i) 

m+p-xyl=n @U) 

pyreen olm 
chryseen @fl) 

120 
738 
5300 
14100 
6500 
33 
140 
730 
6400 
15OOO 
410 
16OOO 
140 
1150 
092 
< 8  
< 20 
190 
240 
530 
910 
storing 
1890 
<1 
<1  
<5 
270 
< 30 
2500 
160 
620 
36 
440 
60 
296 
972 
9,6 
675 
697 
296 

296 
470 

2,4 

140 
794 
5200 
5450 
1400 
18 
84 
100 
3150 
1150 
70 
5700 
54 
51 
097 
< 160 
20 
190 
65 
110 
240 
22 
647 
< 1  
<1  
<1  
17 
< 15 
storing 
13 
42 
5 
80 
120 
791 
13 
<5 
173 

171 
176 
1-8 
86 

1,3 

6,5-7,s 
700- 1OOO 
600-1100 
300-500 
40- 115 
2,9 - 8,9 
4-5 
33-244 
13-28 
6-13 
143-212 
0,6-1,8 

0,2-0,7 

O, 14-0,3 1 
2,9-5,7 
0,2-l,o 

3,24-7 
n.a.-41 

0,2-0,41 

0,25-1,9 
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Tabel 2 (vervolg) 

Parameter Samenstelling afvalwater 
1 2 

Huishoudelijk 
afvalwater * 

~ 

* Bron lit. 61, 62, 63 
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Tabel 3 Bemonsteringen en analyseresultaten van hemelwater bedrijf B 

drukke Parameter Samenstelling afvalwater 
1 2 3 asfaltweg 

neerslag (mm) 
lengte droge periode (dagen) 
hoeveelheid water (m3) 

zwevende stof (mgil) 
PH 

czv (mgil) 
BZV (mgil) 
NKj (mgil) 
minerale olie (mgil) 
chroom @gil) 
koper @gil) 
~ o o d  @gil) 

zink @m 
nikkel @gil) 

cadmium @gil) 
antimoon @gil) 
kwik @gil) 
tin @gil) 
benzeen @gil) 
tolueen @gil) 
ethylbenzeen @gil) 
o-xyleen @gil) 
m+p-xyleen @gil) 
propylbenzeen @gil) 
som aromaten @gil) 
trichlooretheen @gil) 
tetrachloorkoolstof @gil) 
chloroform @gil) 
naphtaleen @g/i) 
acenaphthyleen @gil) 
acenaphteen @gil) 
fluoreen @gil) 
phenantreen @gil) 
anthraceen @gil) 
fluorantheen @gil) 
ben( a)an h traceen) @gil) 

benzo (b) fluorant heen @g/i) 
benzo(k)fluorantheen @g/) 
benzo(a)pyreen @gil) 
dibenz(a,h)anthraceen @g/i) 
benzo(g,h,i)peryleen @gil) 
indeno( 1,2,3-cd)pyreen @g/i) 

chryseen @gil) 

13 
4 
114 
6,8 
30 
2220 
1400 
12 
1700 
10 
240 
<200 
50 
1200 
< 12 
14 
098 
< 160 
< 20 
75 
48 
120 
170 
< 100 
413 
<1  
<1  
<5 
140 
<4 
22 
34 
58 
19 
180 
25 
16 
8 
<3  
<3  
<3  
<3  
< 3  

7 
2 
72 
698 
190 
1580 
940 
794 
110 
10 
550 
310 
30 
2200 
< 12 
27 
092 
200 
c 20 
58 
37 
96 
120 
< 100 
311 
< 1  
<1  
<5 
890 
< 4  
storing 
250 
460 
<6 
690 
<80 
< 80 
<7 
<7 
<7 
< 3  
< 3  
<3  

2395 
5 
139 
6,6 
62 
980 
510 
n.b. 
380 
20 
260 
240 
20 
1100 
< 12 
8 
092 
400 
< 20 
< 20 
< 20 
< 20 
21 
< 50 
21 
< 1  
<1  
<5 
12 
storing 
storing 
22 
39 

39 
28 
17 
191 
077 
195 
<2 
<2 
<2 

2,4 

10,4-169 
60-235 
9-17 
1,6-5,2 
4,O-14 
4,519 
35-80 
71-310 
9-14 
250-500 
1,4-2,2 

0,4-0,6 
n.a.-1,5 
n.a.-0,5 
0,Ol-0,25 
0,09-0,35 
n.a.-0,06 
O, 15-3,0 
0,05-0,40 
0,04-0,80 
O, O6 - O, 7 O 
0,02-0.20 
0,04-0,45 
0,04-0,60 
0,04-0,60 
0,03-0,50 
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Tabel 3 (vervolg) 

Samenstelling afvalwater drukke 
1 2 3 asfaltweg 

Parameter 

pyreen OLm 180 e300 89 0,M-1,6 
PAK Bomeff @g/l) 180 690 51 0,34-5,45 
16 PAK OL@) 680 2300 260 1,l-12 

*Bron lit. 61, 62, 63 
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Tabel 4 Bemonsteringen en analyseresultaten van hemelwater bedrijf C 

Parameter Samenstelling afvalwater drukke 
1 2 3 asfaltweg 

neerslag (mm) 
lengte droge periode (dagen) 
hoeveelheid water (m3) 

zwevende stof (mgil) 
PH 

czv (mgil) 
BZV (mgil) 
W @gil) 
minerale olie (mgil) 
chroom @g/i) 
koper @gil) 
lood @g/i) 

zink @gil) 
nikkel @gil) 

cadmium @gil) 
antimoon @gil) 
kwik @U) 
tin @g/i) 
benzeen @gil) 
tolueen @gil) 
ethylbenzeen @fl) 
o-xyleen @gil) 
m+p-xyleen @gil) 
propylbenzeen @g/i) 
som aromaten @gil) 
trichlooretheen @gil) 
tetrachloorkoolstof @gil) 
chloroform (pgíl) 
naphtaleen @gA) 
acenaphthyleen @gil) 
acenaphteen @gil) 
fluoreen (pg/i) 
phenantreen @gil) 
anthraceen @gil) 
fluorantheen @gil) 

ben(a)anhtraceen) @gil) 

benzo (b) fluorant heen @gil) 
benzo(k)fluorantheen @g/) 
benzo(a)pyreen @@) 
dibenz( a, h)ant hraceen @gil) 
benzo(g,h,i)peryleen (pgli) 

pyreen @gil) 

chryseen @gil) 

10 
9 
16 
696 
48 
2700 
2300 
23 
55 
10 
670 
<200 
90 
1300 
15 
37 
094 
300 
< 20 
190 
34 
210 
400 
<5 
834 
<1 
<1  
< 1  
21 
<8 
097 
395 

2 3  
19 
692 
13 
2 
< 0,4 
092 
073 
096 
0,45 

7,1 

18 
4 
2579 
6 4  
62 
1480 
93 1 
973 
66 
10 
490 
< 200 
40 
1100 
< 12 
21 
<0,1 
200 
594 
52 
<5 
110 
200 
999 
377 
<1  
< I  
<1  
12 
<4 
storing 
4 
899 
297 
19 
10 
2 6  
194 
096 
093 
095 
191 

295 
12 
4 
6 
79 
2290 
1650 
50 
34 
<6 
1OOO 
3 10 
130 
2400 
e 12 
25 
<0,1 
< 160 
e 20 
150 
42 
140 
250 
< 20 
582 
<1  
<1  
<5 
11 
<6 
<3 
294 
499 
0,15 
18 

2 
<3  
0,7 
0,25 
o94 
0,s 

5 s  

10,4-169 
60-235 
9-17 
1,6-5,2 
4,0-14 
4,519 
35-80 
71-310 
9-14 
250-500 
1,4-2,2 

0,4-0,6 
n.a.-1,5 
n.a.-0,5 
0,Ol-0,25 
0,09-0,35 
n.a.-0,06 
O, 15-3,0 
0,06- 1,6 
0,05-0,40 
0,04-0,so 
0,06-0,70 
0,02-0,20 
0,04-0,45 
0,04-0,60 
0,04-0,60 
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Tabel 4 (vervolg) 

Parameter Samenstelling afvalwater drukke 
1 2 3 asfaltweg 

094 0,03-0,50 
PAK Borneff @gA) 20 22 20 0,34-5,45 
indeno( 1,2,3-cd)pyreen @g/l) 093 076 

16 PAK @g/l) 64 64 46 1,l-12 

*Bron lit. 61, 62, 63 
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BIJLAGE 2 

MODELAANVRAAGFORMULIER DEEL C 

C. Autowrakkeninrichtingen 

18. Aard van de werkzaamheden. 

Welke activiteiten vinden plaats? Omvang? 

- Inzamelen 

- Opslag van 
onbewerkte: 

- Bewerken: 

- Opslag van 
bewerkte 

- Opslag van: 

O 
O 
O 

O 
O 
O 

O 

O 

O 
O 

O 
O 

O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

Aantal/jaar: 
aanvoer van autowrakken ....... 
aanvoer van ........... ....... 
....................... ....... 

wrakken 
....................... 
....................... 

bewerking van wrakken ter 
verwijdering van milieuvreemde 
stoffen 
bewerking van wrakken ten 
behoeve van de handel (occasions) 
bewerking van ........................... 
......................................... 

wrakken 
.......................................... 

afgewerkte olielbrandstoffenkoel- 
vloeistof/rernvloeistof/accuzuur 
glas/rubber/kunststoffen 
accu’s 
motoren 
brandstoftanks 
non-ferro, te weten .......................... 
.............................................. 
.............................................. 
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- Verkoop 

- Afvoer van: 

O gebruikte onderdelen 
O non-ferro 
O schroot 
o .............................................. 
o .............................................. 

O 
O 
O 

O 

O 

afgewerkte olie 
brandstoffen 
systeemvloeistoffen, te weten: 
koelvloeistof 
remvloeistof 
overig: ............. 

glas/rubber/kunststoffen 
accu’s 
schroot 
non-ferro 
ontvettingsvloeistoffen (uit 
koudreiniger en rotocleaner), 
te weten .................... 
oplosmiddelen (tri, per, 
petroleum, thinner), te weten: 

slibstoffen uit afscheiders 

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

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

- Overige activiteiten: 

O Pletten van wrakken ....... 
O In- en verkoop tweedehands auto’s ....... 
O Reviseren van motoren 
O Tectyleren 
O Verfspuiten 
O Uitdeuken/schuren 
O Wassen/schoonspuiten/reinigen van: 

aantal/jaar 

o ................................. 
o ................................. 
o ................................. 

1. dompelbad(en) 
2. rotocleaner (onderdelen-wasmachine) 
3. stoomcleaner 
4. hogedrukreiniger 
5. automatische wasinstallatie 

Jaarlijks: 
....... liter 
....... liter 

....... liter 

....... liter 

....... liter 

....... liter 

....... liter 

....... liter 

....... m3 

m.b.v.*: 
......... 
......... 
......... 
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6. hydrofoorinstallatie 
7. ’normale’ waterdruk 
8. koudreiniger 
9. handmatig 
10. overig, namelijk ................... 

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

Indien een reinigings- dan wel een oplosmiddel wordt toegepast dienen 
de gebruikte hoeveelheden te worden aangegeven: ............................ 
En produktinformatie dient te worden toegevoegd. 

O Verhuur van .......................................... 
O Tanken van brandstoffen 
o ....................................................... 
o ....................................................... 
o ....................................................... 

19. Specifieke vragen met betrekking tot het bedrijfsafvalwater 

Bij welke activiteiten ontstaat afvalwater? Geef hierbij aan de hoeveel- 
heid (indien mogelijk) en de plaats van lozing (Oppervlaktewater =O/ 
Gemeenteriolering =R). 

Activiteit Hoeveelheid Plaats: 
in m3/jaar 

Het stallen van onbewerkte 
wrakken en onderdelen ....... 
Het uitwendig reinigen van 
wrakken ....... 
Het aftappen van vloeistoffen ....... 
Schrobben aftapplaats ....... 
Opslag van vloeistoffen/ 
motoren/ accu’s/ .......... ....... 

Het reinigedontvetten van 
onderdelen en motoren ....... 
Reviseren van motoren ....... 
O Reinigen/ontkolen met: 

O gechloreerde koolwaterstoffen 
O alkalisch reinigingsmiddel 
O spoelen met water 
O roestverwijdering met zuur 

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

O 

O 

O 
O 
O 

O 

O 
O 

R 

O 

O 
O 
O 

O 

O 
O 

............. 
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Deconserveren 
Tectyleren 
Reinigen tectyleerafdeling 
Schuren 
Verfspui ten 
Schrobben van de werkplaats 
Pletten van wrakken 
Reinigen/ontvetten van brand- 
stofpompen en het omliggende 
verharde terreinoppervlak 
Overig namelijk: 
...................................... 
...................................... 
...................................... 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

....... 

O 0  
O 0  
O 0  
O 0  
O 0  
O 0  
O 0  

O 0  

O 0  
O 0  
O 0  

Totaal: ....... 

20. Aanvullende preventieve maatregelen 

Welke aanvullende preventieve maatregelen zijn er genomen ter beper- 
king van de hoeveelheden met het afvalwater te lozen stoffen? 
O 

O 
O Werkplaats is overkapt 
O Geen schrobputten in werkplaats 
O Pletplaats is overkapt 
O 
O 

O 

Onbewerkte wrakken en onderdelen worden zo spoedig mogelijk 
vloeistofvrij gemaakt. 
Opslag onbewerkte wrakken is overkapt 

Enkel buitenopslag van bewerkte wrakken en onderdelen 
Gescheiden ruimte zonder lozingspunten in werkplaats voor het 
aftappen van vloeistoffen (milieusluis) 
alle vloeistoffen (afgewerkte olie/brandstoffen/koelvloeist of/ 
remvloeistof/accuzuur/ ................) worden opgevangen en niet 
geloosd. 

o .................................................................... 
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Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en 
de daarbij behorende bescheiden, te weten 
te hebben ingevuld. 

bijlage(n), naar waarheid 

plaats: .................................. datum: .................................................................... 

handtekening: ....................................................... 

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

telefoon: ...................................................... 

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

telefoon: ...................................................... 
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BIJLAGE 3 

CUWVO-MODELVERGUNNINGSVOORSCHRIFTEN TEN BEHOEVE 
VAN AUTOWRAKKENINRICHTINGEN 



CUWVO-MODELVERGUNNINGSVOORSCHRIFTEN TEN BEHOEVE VAN 
AUTOWRAKKENINRICIITINGEN 

BESLUIT I: 

geen vergunning ex artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren te 
verlenen voor het lozen van: 
a. afgewerkte olie 
b. remvloeistof 
c. accuzuur 
d. 
e. 
f. anti-roestmiddel 
g. inhoud olieafscheider (incl. slibvangput) 
h. 
i. ontlakkingsmiddelen (o.a. methyleenchloride) 
j. reinigingsmiddelen (o.a. petroleum) 
k. smeermiddelen/vetten 
I. verfresten 
m. koelvloeistof 
n. 

ontvettingsvloeistoffen uit koudreinigers en rotocleaners 
gechloreerde koolwaterstoffen (GKWs) uit ontkolingsbaden 

oplosmiddelen (o.a. tri, per, petroleum, thinner) 

mors- en schrobwater van de demontageplaats (geldt alleen in nieuwe situaties) 

BESLUIT 11: 

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

TOELICHTING ALGEMEEN 

Deze bedrijfstak onderscheidt zich van andere bedrijfstakken in die zin dat veel 
bedrijven zijn gevestigd in het buitengebied, waar veelal (nog) geen gemeentelijke 
riolering is aangelegd en er derhalve lozing op oppervlaktewater plaatsvindt, tvaarvoor 
een vergunning op grond van de  WVO vereist is. Voor achtergrondinformatie over de  
afvalwaterproblematiek van de  bedrijfstak wordt verwezen naar het C.UWV0 VI- 
rapport 'Autowrakkeninrichtingen' van 1993. Omdat er soms sprake is van autowrak- 
keninrichting en garagebedrijf kan het CUWVO VI-rapport 'Auto- en aanverwante 
bedrijven' van 1989 wellicht ook relevante informatie beiden. 

BESLUIT I 

Indien de aanvraag om een lozingsvergunning betrekking heeft o p  stoffen, chemicaliën, 
afvalwaterstromen, e.d. waarvan de lozing ontoelaatbaar is en waarvoor geen adequate 
behandelingstechniek ter beschikking staat, dient bij afionderlijk besluit expliciet te 
worden vastgelegd dat daarvoor geen vergunning wordt verleend. Afvoer als chemisch 
afval behoort tot de mogelijkheden. 
Met betrekking tot het afvalwater van de onderhavige bedrijfstak wordt aanbevolen om 
voor de  afvalstoffen zoals aangegeven onder a tot en met n een dergelijke weigering op 
te nemen. 

BESLUIT I1 

Beide besluiten zijn enigszins vereenvoudigd weergegeven. 
De exacte tenaamstelling, lozingsplaats en eventueel tijdelijkheid van de vergunning 
kan, aíhankelijk 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 plaatsbepalingsvoorschrift kan worden aangegeven o p  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 
afzonderlijke gevallen, achterwege gelaten. 



VOORSCHRIFT 1 (soorten afvalwaterstromen) 

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

a. hiiishoudelijk afvalwater, afkomstig van: 
b. regenwater, afkomstig van: 
c. bedrijfsafvalwater, te weten: 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

afvalwater dat ontstaat bij het reinigen (ontvetten) van motoren en onderdelen 
met gebruik van een stoomcleaner en/of hogedrukreiniger; 
schrobwater van de vloer van de werkplaats; 
afvalwater dat ontstaat bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen: 
- handmatig; 
- door middel van een hogedrukreiniger; 
- door middel van een wasinstallatie; 
lekwater van motorvoertuigen dat vrijkomt in de werkplaats; 
hemelwater afkomstig van het verharde terrein ten behoeve van de opslag van 
de onbewerkte wrakken met een oppervlak van 
hemelwater afkomstig van het verharde terrein ten behoeve van de opslag van 
de bewerkte wrakken met een oppervlak van 
hemelwater van de plet/drukplaats. 

m? 

m2; 

Overeenkomstig de bij de aanvraag d.d 
overgelegde beschrijving(en), met inachtname van het in Besluit I gestelde. 

nr. 

2 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 1 

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

Ten aanzien van enkele deelstromen kan het volgende worden opgemerkt: 
a. huishoudelijk afvalwater: 

Naast huishoudelijk afvalwater uit het bedrijf kan er ook een lozing plaatsvinden 
vanuit een woning die zich op het bedrijfsterrein bevindt. 

Bij regenwater dat potentieel verontreinigd kan zijn duidelijk aangeven via welke 
voorzieningen moet worden afgevoerd. 

Het is afhankelijk van de  activiteiten en de  wijze van werken binnen de inrichting 
welke afvalwaterstromen zullen ontstaan. Er dient derhalve te worden aangegeven 
welke deelstromen van toepassing zijn, zodat daarvoor specifieke middel- en/of 
doelvoorschrfiten kunnen worden geformuleerd. 

b. regenwater: 

c. bedrijfsafvahvater: 



VOORSCIIRIFT 2 (lozingseisen in gesaneerde toestand) 

1. Het faecaal huishoudelijk afvalwater, afkomstig van toiletten, moet een septictank 
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 
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 worden geloosd. 

2. Het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 1, lid , , 
dient een bezinkselafscheider en vervolgens een olieafscheider (volgens NEN 7089) 
te doorlopen, ieder van voldoende capaciteit. Deze voorzieningen dienen zo vaak te  
worden schoongemaakt als voor de goede werking ervan noodzakelijk is. De hierbij 
vrijkomende afvalstoffen mogen niet worden geloosd. 

3. Het te lozen bedrijfsafvalwater (exclusief het hemelwater), als bedoeld in 

niet overschrijden. 
voorschrift 1, lid , 9 mag een hoeveelheid van m3 per jaar, 

* 
4a. Ter plaatse van het (de) lozingspunt(en) dient het bedrijfsafvahvater aan de eisen 

te voldoen: 
a. de zuurgraad, uitgedrukt in pHeenheden, mag niet hoger zijn dan 

en niet lager zijn dan 
b. de temperatuur mag niet hoger zijn dan OC 

c. het sulfaatgehalte mag niet hoger zijn dan mgn 
d. het gehalte aan mono-cyclische aromatische koolwaterstoffen (MAK) mag niet 

e. het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) mag niet 

f. het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet hoger zijn dan 

g. het gehalte van de  som van de metalen koper, lood en zink mag niet hoger zijn 

h. 

hoger zijn dan SU. 

hoger zijn dan a@* 

mgn. 

dan mg/i. 
het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan m@ 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 2 

In dit voorschrift dienen de lozingseisen in gesaneerde toestand te worden vastgelegd. 
Daarbij moet ondubbeizinnig vaststaan voor welke afvalwaterstromen en o p  welke 
plaatsen deze lozingseisen gelden. D e  lozingseisen kunnen betrekking hebben o p  de  
totale afvalwaterstroom, gemeten o p  een gezamenlijk.lozingspunt, of o p  een zo 
nauwkeurig mogelijk omschreven 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 o p  deze deelstroom. Het 
verdient aanbeveling de  eisen zo dicht mogelijk bij de  bron te stellen. 
Voorts worden deze voorschriften onderscheiden in middetvoorschriften en doelvoor- 
schriften. 

Bij lozing op de  gemeentelijke riolering zal meestal volstaan kunnen worden het 
toepassen van een olie- en bezinkselafscheider. Indien het afvalwater geloosd wordt o p  
oppetvlaktewater zal er naast de olie- en bezinkselafscheider veelal een aanvullende 
zuiveringstechniek noodzakelijk zijn. 
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4b. Ter plaatse van het (de) lozingspunt(en) dient het bedrijfsafvalwater aan de 
navolgende eisen te voldoen: 
a. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet hoger zijn dan 

niet lager zijn dan 
b. het biochemisch zuurstofverbruik (BZV) mag niet hoger zijn dan 

het chemisch zuurstofverbruik (CZV) mag niet hoger zijn dan 
d. het gehalte aan N-totaal mag niet hoger zijn dan mgn 
e. het gehalte aan monocyclische aromatische koolwaterstoffen (MAK) mag niet 

hoger zijn dan cgn- 
f. het gehalte aan polycyclische-aromatische koolwaterstoffen (PAK) mag niet 

hoger zijn dan Pgn. 
g. bet gehalte van de som van de  metalen koper, lood en zink mag niet hoger zijn 

dan mgn. 
h. het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan 
i. het gehalte aan onopgeloste bestanddelen mag niet hoger zijn dan 

en 

mgn 
c. mgn 

mgn 

m&Y 

5. De analyse van de  in de bij deze beschikking genoemde stoffen en/of parameters 
wordt uitgevoerd conform de  voorschriften, waarnaar wordt verwezen in de  bijlage, 
behorende bij deze vergunning. 

* Aileen bij lozing op de riolering 
** Alleen bij lozing rechtstreeks in oppervlaktewater 



VOORSCHRIFT 2 (alternatief a: sanering in voorbereiding) 

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

(Hier de huidige lozingssituatie vastleggen en tabel opnemen met maximaal 
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 maximaal toelaat- 
bare waarden, afgestemd op de gesaneerde afvalwatersituatie) 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 2 (alternatief a) 

Indien de realisering van de saneringsplannen zo ver 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. 
Deze voorschriften zijn dus van tijdelijke aard, hetgeen uitdrukkelijk door het stellen 
van een termijn tot uitdrukking dient te worden gebracht. 
Bedoelde voorschriften kunnen zowel op de aard en de hoeveelheid van het afvalwater 
betrekking hebben, als op  de wijze van lozen, de getroffen maatregelen, enz. 
Uit de aanvraag moet duidelijk blijken welke maatregelen door de aanvrager verder 
nog zullen worden getroffen. 
Aangenomen is dat de kwaliteitsbeheerder hiermee instemt. 
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VOORSCHRIFï 3 (controlevoorzieningen) 

(a: verplichting tot het hebben van een meetvoorziening) 

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater dient te allen tijde te kunnen worden 
onderworpen aan continue debietmeting en proportionele bemonstering. 
Daartoe dient het 
voorziening voor continue debietmeting en bemonstering te worden geleid, welke 
de goedkeuring behoeft van de waterkwaliteitsbeheerder. 

bedrijfsafvalwater via een doelmatig functionerende 

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

( b  verplichting tot het hebben van een controleput) 

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater dient te allen tijde te kunnen worden 
bemonsterd. Daartoe dient het via een controleput te worden geleid, die geschikt is 
voor bemonsteringsdoeleinden. 

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

TOELICHTING VOORSCHRIFï 3 (kiezen uit a of b) 

Ten einde een goede controle door of vanwege de  waterkwaliteitsbeheerder mogelijk te 
maken zal het afvalwater bij voorkeur door een daartoe geschikte meetgelegenheid 
moeten worden gevoerd. Dit is eveneens het geval indien voorschrift 4 wordt.opgeno- 
men. Hierop ziet alternatief a. 
Soms is het installeren van een meetgelegenheid niet mogelijk of niet doelmatig. Dit zal 
vooral het geval kunnen zijn bij de  bedrijven met een geringe lozing van afvalwater. 
Teneinde toch in elk geval door middel van steekmonsters de  naleving van de  
vergunningvoorschriften te kunnen controleren is het nodig dat het te controleren 
afvalwater door één of meer daartoe geschikte controleputten wordt geleid (alternatief 

Voor zover één en ander niet blijkt uit de  rioleringstekening die deel uitmaakt van de  
vergunning, verdient het aanbeveling om in dit voorschrift de  plaats van de  voorge- 
schreven voorzieningen nader aan te geven. 

b). 
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VOORSCHRIFT 4 (verplichting tot melen en bemonsteren) 

1. Het te lozen bedrijfsafvalwater dient maal per jaar door of vanwege 
vergunninghouder door meting en bemonstering te worden gecontroleerd. 

2. De in lid 1 genoemde controle betreft de hoeveelheid van het geloosde 
bedrijfsafvalwater, op jaarbasis, alsmede de volgende van de in voorschrift 2, lid 4 
genoemde stoffen en/of parameters: 

3. Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, 
dan wel met een geringer aantal parameters/stoffen kan worden volstaan, kan de 
waterkwaliteitsbeheerder o p  een daartoe strekkend verzoek aldus besluiten. 

4. De analyses van de in lid 2 genoemde stoffen en/of parameters moeten worden 
uitgevoerd conform de  voorschriften, waarnaar wordt verwezen in de  bijlage 
behorende bij deze vergunning. 

5. De meet- en analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwater- 
stromen dienen maanden na afloop van de  
controleperiode aan de waterkwaliteitsbeheerder te worden gerapporteerd. 

maal per jaar binnen 

6. De wijze van het te verrichten onderzoek, alsmede de wijze van rapporteren 
behoeven de goedkeuring van het waterkwaliteitsbeheerder. 

TOELICH'I'INC VOORSCHRIFT 4 

In bepaalde gevallen (met name bij grote lozingen) kan meting en bemonstering aan 
vergunninghouder worden voorgeschreven. Dit zal het geval kunnen zijn indien de 
resultaten van de meting en bemonstering van invloed zijn o p  de inspanning fer 
beperking van de hoeveelheden te lozen afvalstoffen (zowel door middel van zuivering 
als 'good-housekeeping'). De meting en bemonstering moet dan worden gezien als een 
controle o p  de algemene bedrijfsvoering en de goede werking van afvalwater- 
behandelingsinstallaties. De in dit voorschrift op te nemen parameters kunnen worden 
beperkt tot die welke deze controle mogelijk maken. D e  in het lid 2 genoemde 
parameters zijn dan ook slechts bij wijze van voorbeeld opgenomen. 
Indien meting en bemonstering als hier bedoeld wordt voorgeschreven, dient tevens 
voorschrift 3a te worden opgenomen. 

b 
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VOORSCHRIFT 5 (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 mòeten worden opgevolgd. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 5 

Het spreekt voor zich dat de lozingswerken en de gevraagde voorzieningen goed 
beheerd en onderhouden dienen te worden. Voor wat betreft de lozingswerken geldt 
dat het de  lozing zonder problemen moet kunnen verwerken, waarbij geen lekkage, 
uitspoelingen en verzakkingen optreden. 
Voorts is voor voorzieningen zoals afvaiwaterbehandelingsinstí~llaties, meet- en 
bemonsteringsvoorzieningen en controleputten een goed beheer en onderhoud 
geboden. 
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VOORSCIiRIFT 6 (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 VOORSCHRIIT 6 

Alvorens 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. 



3 m 
P 
C o 
P 

O c 
a . 



. 

c 

o r: 
C 

.- 
d 

.- 

o 
B 
4 

o 



13 

VOORSCHRIFT 9 (melden van wijzigingen) 

Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg zullen hebben dat de  feitelijke situatie niet 
meer door de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde beschrijvingen 
correct wordt weergegeven, moeten aan de waterkwaliteitsbeheerder worden gemeld. 

TOELICHTING VOORSCHRIFï 9 

Doel van deze bepaling is dat de procesvoering bij de vergunningverlener bekend moet 
zijn. Aldus wordt voorkomen dat ongewenste wijzigingen o p  een later tijdstip door het 
bevoegd gezag moeten worden teruggedraaid. 

. 



VOORSCHRIFT 10 (aanwijzen contactpersoon) 

De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het 
bijzonder belast is (zijn) met het toezicht o p  de naleving van het bij deze vergunning 
bepaalde of bevolene, waarmede door of namens de  waterkwaliteitsbeheerder in 
spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. De vergunninghouder deelt binnen 14 
dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterkwaliteitsbeheerder mee 
de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is 
(zijn) aangewezen. Wijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 10 

Dit voorschrift is in de vergunning opgenomen zodat in spoedgevallen met de  
vergunninghouder overlegd kan worden. In die gevallen waarbij de  vergunninghouder 
zelf direct bij de  bedrijfsvoering is betrokken is dit voorschrift niet strikt noodzakelijk. 
Het verdient aanbeveling dat ook de waterkwaliteitsbeheerder een contactpersoon of 
een contactadres aanwijst, waarmee vergunninghouder in spoedgevallen kan over- 
leggen. 
Deze aanwijzing maakt geen deel uit van de  vergunning, maar kan in een aanhangsel 
met mededelingen of in de toezendbrief worden vermeld. Aldus wordt voorkomen dat 
bij wijziging van bijvoorbeeld het telefoonnummer, de  vergunning moet worden 
aangepast. 
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VOORSCHRIFT 11 (calamiteitenregeling) 

1 .  

2. 

3. 

4. 

S. 

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 fién en ander zo spoedig mogelijk o p  de hoogte 
te worden gesteld. De door of vanwege de waterkwalileitsbeheerder ter zake 
gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd. 

Indien de waterkwaliteitsbeheerder dit gewenst acht, zal vergunninghouder betref- 
fende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van oonaak, 
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 oppervlak- 
tewater) 

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

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

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 lozing van afvalwater volgens de vergunning na 
het vervallen van de tijdelijke 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 geloosd kan worden. 
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VOORSCHRIFT 12 (kennisgeving overdracht) 

Van overdracht door de vergunninghouder van het bedrijf of het werk aan een 
rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dient door laatstgenoemde, binnen 
14 dagen na overdracht, mededeling aan de waterkwaliteitsbeheerder te worden 
gedaan. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 12 

Het is van belang dat de vergunningverlener kennis neemt van overdracht van een 
bedrijf of een werk, teneinde de tenaamstelling van de  vergunning op de actuele 
rechtspersoon betrekking te laten hebben. Dit is van belang voor controle en.handha- 
ving van de vergunningsvoorschriften alsmede voor mogelijke wijzigingen in de 
afvalwatersituatie als gevolg van nieuwe activiteiten in de  inrichting (zie ook voorschrift 
10). 
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BULACE (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): 

Stof/parameter NEN-nummer 

minerale olie NEN 6675 

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 Wasser/Abwasser 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 waterkwaliteitsbeheerder schriftelijk 
bezwaar is aangetekend. 

TOELICHTING BJJLACE 

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. tlm d. genoemde mogelijkhe- 
den. 
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. De door de 
vergunninghouder te  gebruiken Voorschriften met betrekking tot de verplichting tot 
meten en bemonsteren zijn aangegeven in de leden 4 en 5 van voorschrift 4 en worden 
gebruikt voor de  eigen controle door vergunninghouder en rapportage hierover aan de 
waterkwaliteitsbeheerder. 
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