
coördinatiecommissie 
uitvoering 
wet verontreiniging 
oppervlaktewateren 

werkgroep VI 

cuwvo 

RIJ KSWAT ERSTAAT/RIZA 
Bi bliocheek 
Maerlant I 6  - Postbus I7 
8200 AA LELYSTAD 
Tel.: 03200 - 705 I3  

afvalwaterproblematiek van de textielveredelingsindustrie 

december 1993 





-1- 

INHOUDSOPGAVE 

1 

2 
2.1 
2.2 

3 
3.1 
3 .1 .1  
3.1.2 
3.1.3 
3.1.4 
3.2 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 
3.3 
3.4 

4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 

VOORWOORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

SAMENVATTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

BESCHRIJVING BEDRIJFSTAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
Omvang van de bedrijfstak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
Economische studie van de bedrijfstak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

ACTIVITEITEN. TECHNIEKEN EN STOFFEN . . . . . . . . . . . . .  27 
Voorbehandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

Ontsterken en reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
Merceriseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
Perkamenteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
Bleken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

Verven en drukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
Discontinu verven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
Continu verven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 
Drukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 

Aanbrengen van backinglagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
Finishen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

EMISSIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
Afvalwaterlozingen (algemeen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
Lozingen uit de voorbehandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 
Lozingen uit de verf- en drukprocessen (algemeen) . . . . . . . . . . . . .  46 
Deelstroomspecificatie procesmodules verven en drukken . . . . . . . . .  48 
Lozingen bij het aanbrengen van backinglagen . . . . . . . . . . . . . . . .  50 
Lozingen uit finishprocessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 



-2- 

5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.3.1 
5.3.2 
5.4 
5.5 
5.6 

6 
6.1 
6.1.1 
6.1.2 
6.1.3 
6.2 
6.2.1 
6.2.2 
6.2.3 
6.2.4 
6.3 
6.3.1 
6.3.2 
6.3.3 
6.4 
6.4.1 
6.4.2 
6.4.3 
6.5 
6.5.1 
6.5.2 
6.5.3 
6.6 
6.6.1 
6.6.2 
6.6.3 

REGELGEVING EN EMISSIE-EISEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 
Waterkwaliteitsbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 

Amvb-inrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 
Procedurele aanpak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 

Doelgroepenbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 
Internationaal beleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 
Lozingseisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 

MOGELIJKE SANERINGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . .  69 
Maatregelen voorbehandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

Bronmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 
Procesgeïntegreerde maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 
Behandeling van deel- edof  eindstromen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 

Maatregelen verven discontinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 
Bronmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 
Nieuwe technieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 
Procesgeïntegreerde maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 
Behandeling deel- edof eindstromen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 

Maatregelen verven continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 
Bronmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 
Procesgeïntegreerde maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 
Behandeling deel- edof eindstromen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 

Maatregelen drukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 
Bronmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 
Procesgeïntegreerde maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 
Behandeling deel- erdof eindstromen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 

Maatregelen bij het aanbrengen van een backinglaag . . . . . . . . . . . .  85 
Bronmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 
Procesgeïntegreerde maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 
Behandeling deel- edof eindstromen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86 

Maatregelen finishen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 
Bronmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 
Procesgeïntegreerde maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 
Behandeling deel- edof eindstromen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 



-3- 

7 

7.1 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.1.4 
7.2 
7.2.1 
7.2.2 
7.2.3 
7.2.4 
7.3 
7.3.1 
7.3.2 
7.3.3 
7.3.4 
7.4 
7.4.1 
7.4.2 
7.4.3 
7.4.4 
7.5 
7.5.1 
7.5.2 
7.5.3 
7.6 
7.6.1 
7.6.2 
7.6.3 
7.6.4 
7.7 

8 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 

FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MOGELIJKE 
SANERINGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Voorbehandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bronmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Procesgeïntegreerde maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Behandeling van deel- edof  eindstromen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Samenvatting van de resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bronmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Procesgeïntegreerde maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Behandeling deel- edof eindstromen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Samenvatting van de resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Verven discontinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Verven continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bronmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Procesgeïntegreerde maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Behandeling deel- edof  eindstromen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Samenvatting van de resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Drukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bronmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Procesgeïntegreerde maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Behandeling deel- edof eindstromen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Samenvatting van de resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Aanbrengen van een backinglaag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bronmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Behandeling deel- erdof eindstromen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Samenvatting van de resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Finishen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bronmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Procesgeïntegreerde maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Behandeling deel- edof  eindstromen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Samenvatting van de resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Totale kosten saneringsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

STOFFENAANPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aanpak implementatie stoffenaanpak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inhoud saneringsplan milieubezwaarlijke produkten . . . . . . . . . . . .  
Consequenties stoffenaanpak voor vigerende Wvo-vergunningen . . . .  
Aanmelding nieuwe of vervangende stoffen . . . . . . . . . . . . . . . . .  

89 
91 
91 
91 
92 
92 
93 
93 
94 
95 
96 
98 
98 
99 

100 
101 
103 
103 
104 
105 
106 
108 
108 
109 
109 
111 
111 
112 
112 
112 
114 

119 
119 
122 
123 
124 



-4- 

10 
10.1 
10.1.1 
10.1.2 
10.1.3 
10.1.4 
10.1.5 
10.2 
10.2.1 
10.2.2 
10.2.3 
10.2.4 
10.2.5 
10.2.6 

11 

12 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DISCUSSIE 127 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 

Stoffentoetsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 
Voorbehandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135 
Verf- en drukprocessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136 
Finish- en latexbaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142 
Kleurstofmeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142 

Aanbevelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143 
Stoffenaanpak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143 
Voorbehandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143 
Verf- en drukprocessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144 
Finish- en latexbaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145 
Kleurstofmeting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146 
Vergunningprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Conclusies 135 

REFERENTIELIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149 

BEGRIPPENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153 

BIJLAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157 



-5- 

VOORWOORD 

Dit rapport is een herziening van het CUWVO-rapport "Afvalwater- 
problematiek van de textielveredelingsindustrie" van december 1988. 

In dit rapport is een nadere uitwerking gegeven van de criteria voor 
uitvoering van de toetsing op milieubezwaarlijkheid van door de 
textielveredelingsbedrijven toegepaste hulpstoffen zoals voorzien in het 
CUWVO-rapport van 1988. 

Daarnaast wordt een nadere invulling gegeven aan de technische 
mogelijkheden en de financieel-economische consequenties van maatregelen 
tot zuivering van kleurstofhoudend afvalwater en afvalwaterdeelstromen. De 
conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoeken van de branche- 
organisaties van de textielveredelingsindustrie (KRL), de tapijtindustrie 
(VNTF) en een inventariserende studie naar de aard en omvang van de 
afvalwaterlozingen in de textielveredelings- en tapijtindustrie (in opdracht 
van enkele waterkwaliteitsbeheerders). De wijze waarop de 
afvalwatersanering van kleurstofhoudend afvalwater kan worden uitgevoerd 
is in dit rapport weergegeven. De financieel economische haalbaarheid op 
bedrij fsniveau van een aantal zuiveringstechnische maatregelen zal echter op 
basis van individuele saneringsplannen van de betreffende bedrijven 
beoordeeld moeten worden. 

De waterkwaliteitsbeheerders vinden in dit rapport een overzicht van de 
technisch mogelijke maatregelen en voorzieningen op de korte en 
middellange termijn. 
Voor de bedrijven geeft dit rapport inzicht in de door de waterkwaliteits- 
beheerders op te verlangen maatregelen en voorzieningen op de korte en 
middellange termijn, zoals die in de te verlenen Wvo-vergunningen zullen 
worden voorgeschreven. 
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SAMENVATTING 

Dit rapport heeft betrekking op de afvalwaterproblematiek van de 
textielveredelings- en tapijtindustrie . Het afvalwater van deze bedrijven 
bevat over het algemeen vele milieubezwaarlijke stoffen, zoals bestrijdings- 
middelen, carriers, brandvertragers en kleurstoffen. Door CUWVO VI is 
een subwerkgroep ingesteld, die als taak heeft het opstellen van 
aanbevelingen voor de vergunningverlening in het kader van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren. 

In december 1988 is een eerste rapport van de subwerkgroep verschenen. In 
dit rapport werden aanbevelingen gedaan met betrekking tot de uitvoering 
van maatregelen op grond van good housekeeping (terughouden 
drukpasta’s), de beoordeling van hulpstoffen op hun milieubezwaarlijkheid 
en een centraal branche-onderzoek naar de mogelijkheden tot zuivering van 
kleurstofhoudend afvalwater. Gezien de toentertijd nog noodzakelijke 
uitwerking van criteria voor de stoffentoetsing en het centraal uit te voeren 
branche-onderzoek naar mogelijke zuiveringsmaatregelen, is in 1988 
geadviseerd tijdelijke lozingsvergunningen te verlenen. 

In dit herziene rapport van december 1993 worden op grond van nieuwe 
inzichten en uitgevoerde onderzoeken aanbevelingen gedaan om te komen 
tot een verregaande reductie van de emissie van milieubezwaarlijke stoffen. 
Hiertoe zijn twee sporen te onderscheiden, namelijk de stoffenaanpak en de 
aanpak van het kleurstofhoudend afvalwater. 

Stoffenaanpak 

Bij uitvoering van de stoffenaanpak zullen de textielveredelingsbedrijven alle 
bij de veredeling gebruikte hulpstoffen moeten toetsen op milieubezwaarlijke 
eigenschappen. De als milieubezwaarlijk geclassificeerde hulpstoffen dienen 
vervangen te worden door hulpstoffen die niet bezwaarlijk zijn. Indien er 
geen vervangende produkten op de markt zijn, zal de emissie van deze 
produkten dienen te worden teruggedrongen met toepassing van de beste 
bestaande technieken (bbt). Indien het produkten betreft die slechts zijn 
toegelaten onder voorwaarde dat ze niet worden geloosd, zullen deze 
afvalwaterstromen dienen te worden ingezameld en afgevoerd als chemische 
afval. 
Naast een stofintrinsieke toetsing dient de waterkwaliteitsbeheerder een 
plaatsafhankelijke toetsing uit te voeren, om de toelaatbaarheid te 
beoordelen van de afvalwaterlozing die resteert ná doorvoering van de 
stoffenaanpak. 
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De uitvoering van de stoftoetsing en de vervanging c.q. verwijdering uit het 
afvalwater van de als milieubezwaarlijke geclassificeerde hulpstoffen dienen 
binnen 2 jaar na het van kracht worden van de vergunning te zijn 
doorgevoerd. 

Aanpak kleurstofhoudend afvalwater 

Kleurstoffen hebben, gezien de produkttechnische eisen die aan dergelijke 
stoffen worden gesteld, veelal een grote persistentie. Daarnaast is een aantal 
kleurstofgroepen toxisch voor het aquatisch milieu. Kleurstoffen dienen dan 
ook als "relatief schadelijk" te worden aangemerkt. De saneringseisen 
moeten ingevolge de beleidsuitgangspunten worden geformuleerd op basis 
van de best uitvoerbare technieken (but). Selectie en vervanging van de 
meest bezwaarlijke kleurstoffen is niet uitvoerbaar, gezien het grote aantal 
kleurstoffen en het ontbreken van ecotoxicologische gegevens hierover. Om 
deze redenen is gekozen voor het terughouden van kleurstofconcentraten, 
gevolgd door zuivering van het kleurstofhoudend afvalwater. 

De maatregelen op korte termijn (binnen 2 jaar) omvatten de beëindiging 
van de lozing van kleurstofconcentraten. Tot de concentraten worden 
gerekend: restbaden, restpasta's en het water dat nodig is om overschotten 
aan concentraten te verzamelen. 
De beëindiging van de lozing van kleurstofconcentraten kan gerealiseerd 
worden door afvoer naar derden danwel door behandeling van de afval- 
stroom in eigen beheer. Voor de inzameling en afvoer van grotere hoeveel- 
heden kleurstofconcentraten kan het op financieel-economische gronden 
noodzakelijk zijn dat zuiveringstechnische voorzieningen (met name concen- 
tratietechnieken zoals indampen) worden geïnstalleerd. Ook kan het in het 
kader vam de integrale milieutaakstelling (afvalstoffen en energie) gewenst 
zijn dat meer nadruk wordt gelegd op verdergaande preventieve maatregelen 
om de verplaatsing van afvalstromen naar andere milieucompartimenten te 
voorkomen. 
Inzameling en afvoer van kleinere hoeveelheden kleurstofconcentraten (tot 
circa 100 m3/jaar) kunnen direct gerealiseerd worden en dienen gerekend te 
worden tot maatregelen op grond van good housekeeping. De maatregelen 
tot terughouding van grotere hoeveelheden kleurstofconcentraten kunnen, op 
grond van de financiële inspanning per kg verwijderde kleurstof, zonder- 
meer gerekend worden tot de best uitvoerbare technieken. 

Binnen een periode van 5 jaar na het van kracht worden van de vergunning 
dient de lozing van kleurstofhoudend afvalwater (restvlot, was- en spoelwa- 
ter), die resteert ná terughouding van de kleurstofconcentraten, te worden 
teruggehouden. Hierbij dienen saneringseisen te worden geformuleerd op 
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basis van de best uitvoerbare technieken. Uit onderzoek is gebleken dat met 
membraantechnologie de lozing van kleurstoffen met ten minste 90 % kan 
worden gereduceerd. Er wordt dan ook aanbevolen de lozing van kleurstof- 
houdend afvalwater terug te dringen met 90 %. 
De maatregelen om kleurstoffen uit het afvalwater te verwijderen 
(procesgeïntegreerde maatregelen en zuivering van deel- eníof eindstromen) 
zijn relatief duur. De kosten worden in sterke mate bepaald door de aard 
van het verfproces (continue/discontinue) èn door de concentratie en vracht 
van de in het afvalwater aanwezige kleurstoffen. De hoeveelheid kleurstof in 
het afvalwater wordt sterk beïnvloed door de fixatiegraad van de toegepaste 
kleurstoffen. Vanuit technisch oogpunt gezien is een aantal maatregelen 
realiseerbaar; de financieel-economische haalbaarheid van deze maatregelen 
zal echter moeten worden beoordeeld op basis van de door de individuele 
bedrijven te overleggen saneringsplannen. De na te streven kleurstofreduktie 
is dan ook indicatief en kan afhankelijk van de uiteindelijk te treffen 
maatregelen in de specifieke bedrijfssituatie hoger of lager uitvallen. 
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SUMMARY 

This report concerns the waste water problem confronting the textile 
finishing and carpet industries. This waste water usually contains many 
substances, such as pesticides, carriers, fire retardants and dyestuff, that are 
hazardous to the environment. CUWVO VI' appointed a sub working group 
that is charged with submitting recommendations for the granting of permits 
within the framework of the Pollution of Surface Waters Act. 

In this report of December 1993 recommendations are made to arrive at a 
far-reaching reduction of the emission of environmentally hazardous 
substances. To this end two approaches may be distinguished, the approach 
to the substances and the approach to dyestuff-containing waste water. 

The amroach to substances 

In its approach to dealing with additives, the textile finishing and carpet 
industry will have to test al1 the additives and auxiliaries used in the refining 
process for characteristics that may be hazardous to the aquatic 
environment. Additives that are classified as 'harmful' should be substituted 
by non-hazardous substances. If there are no alternatives available on the 
market, the emissions generated by these products will have to be 
minimized by means of the best technica1 means. If it involves products that 
have only been permitted on condition that they are not discharged, these 
waste water flows will have to be collected and treated as chemica1 waste. 

In addition to the substance-intrinsic testing , the water-quality authority 
should undertake a site-dependent test to assess the permissibility of the 
waste water discharge that remains after the substitution or removal of 
hazardous substances. 

The implementation of substance testing and replacement or removal from 
the waste water of substances that have been classified as 'harmful' for the 
aquatic environment, has to take place within 2 years from the date that the 
permit comes int0 force. 

' Coordination Commission for the Implementation of the Pollution of Surface Waters Act 
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The approach to dyestuff-containing waste water 

In view of the technica1 demands made of the product, dyestuffs are usually 
highly persistent. In addition, a number of dyestuffs are toxic to the aquatic 
environment. Therefore dyestuff should be regarded as being 'relatively 
hazardous'. In adherence to the principles of policy, the sanitation 
techniques should be formulated on the basis of the best practicable means. 
Selection and replacement of the most hazardous dyestuff cannot be 
implemented in view of the large number of dyestuff and the lack of 
ecotoxicological data on this issue. For these reasons it has been decided to 
opt for the retention of dyestuff concentrates, followed by purification of the 
dyestuff-containing waste water. 

These short-term measures (within 2 years), entail the cessation of the 
discharge of dyestuff concentrates. Residual baths, residual pastes and the 
water needed to collect the surplus concentrates, are defined as concentra- 
tes. The cessation of the discharge of dyestuff concentrates can be realized 
by removal by third parties or by the treatment of waste flows under own 
management. For financial and economic reasons it may be necessary to 
insta11 technological purification plants (concentration techniques such as 
evaporation, in particular), for the collection and removal of large quantities 
of dyestuff concentrates. Within the framework of the integral environmen- 
tal issue (waste substances and energy), it may also be desirable to focus 
more on more far-reaching preventive measures to prevent waste flows from 
being transferred to other environmental compartments. 

Collection and disposal of smaller volumes of dyestuff concentrates (up to 
approx. 100 m3 a year) can be realized immediately and should be seen as 
measures in the context of the principle of good housekeeping. The 
measures to retain large quantities of dyestuff concentrates can be assigned 
to the best practicable means in view of the financial input per kilogramme 
of dyestuff removed. 

Within a period of 5 years after the permit comes into force, the discharge 
of dyestuff-containing waste water (residual dye liquor, washing and rinsing 
water), that remains after the retention of the dyestuff concentrates, should 
be purified. To this end sanitation requirements should be formulated that 
are based on the best practicable means. Research has shown that membrane 
technology is capable of reducing the discharge of dyestuff by at least 90%. 
It is therefore recomniended that the discharge of dyestuff-containing waste 
water is reduced by 90%. 
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The measures to remove dyestuff from waste water (measures integrated in 
the procedures and the purification of partial and/or end flows) are 
relatively expensive. The costs are strongly determined by the nature of the 
dyeing process (continuous/discontinuous) and by the concentration and load 
of dyestuff present in the waste water. The amount of dyestuff in the water 
is affected to a large extent by the degree of fixing of the dyestuff wed. 
From a technica1 point of view, these measures are feasible; however, the 
financial and economic feasibility wil1 have to be assessed on the basis of 
the sanitation plans submitted by each individual company. The dyestuff 
reduction is therefore indicative and may be higher or lower, depending on 
the definitive measures taken in each specific operational situation. 
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1 INLEIDING 

De Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewa- 
teren (CUWVO) heeft tot taak de nodige eenheid van beleid ten aanzien van 
onderwerpen die bij de uitvoering van de Wet verontreiniging oppervlak- 
tewateren (WVO) door de daarmee belaste overheidsorganen een gelijke 
benadering vragen, te bevorderen. In de CUWVO zijn de volgende 
instanties vertegenwoordigd: Unie van Waterschappen, Interprovinciaal 
Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Directoraat-Generaal 
Milieubeheer (VROM) en Rijkswaterstaat. Er is een aantal werkgroepen 
ingesteld waarvan werkgroep VI is belast met de coördinatie van het beleid 
met betrekking tot emissies. 
Een belangrijke taak van de werkgroep VI is het opstellen van een 
programma tot vermindering, of eliminatie van emissies. Hiernaast behoren 
o.a. ook het coördineren van onderzoek naar diffuse bronnen van 
waterverontreiniging en het coördineren en stimuleren bij de totstandkoming 
en uitvoering van het stikstof- en fosfaatbeleid tot haar taken. Veelal wordt 
hierbij een bedrijfstakgewijze aanpak gevolgd. Hiertoe is een aantal 
subwerkgroepen ingesteld. De subwerkgroep textielveredeling is daar één 
van. 

Het vorige CUWVO-rapport van deze subwerkgroep is getiteld "Afvalwater- 
problematiek van de textielveredelingsindustrie" en kwam gereed in 
december 1988 [ref. i]. Bij de totstandkoming van dit rapport was er door 
middel van voorstudie een goed beeld van de branche verkregen. Op basis 
van deze informatie is vervolgens een aantal aanbevelingen gedaan die tot 
doel hadden de afvalwaterlozingen van de textielveredelings- en tapijtbedrij- 
ven binnen een tijdsbestek van een aantal jaren te saneren. De voorgestelde 
maatregelen, waarbij procesgeïntegreerde en brongerichte maatregelen 
voorop staan, omvatten de aanpak via twee sporen: 

a) bronaanpak, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen: 
- maatregelen op grond van good housekeeping; 
- procesgeïntegreerde maatregelen; 
- de stoffenaanpak, waarbij de meest milieubezwaarlijke 

hulpchemicaliën in kaart worden gebracht en waar mogelijk vervangen 
of verwijderd met behulp van de beste bestaande technieken (bbt). 

b) de emissiereductie van kleurstoffen via het afvalwater door middel van 
deel- edof  eindstroomzuiveringstechnieken. 

Sinds december 1988 zijn er ontwikkelingen op beide terreinen geweest, 
waarbij tevens enkele knelpunten aan het licht zijn gekomen. Zo was niet 
geheel duidelijk hoe het reductie-percentage van 90 % voor het terughouden 
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van kleurstoffen uit het afvalwater, genoemd in het rapport van 1988, moest 
worden bereikt. Ook de uitgangspunten alsmede de bepalingsmethode(n) 
waren nog niet gedefinieerd. Daarnaast was niet in alle gevallen duidelijk 
welke maatregelen onder de term "good housekeeping " vallen. Deze 
maatregelen gelden immers voor elk bedrijf. 

Met betrekking tot het saneringsspoor "emissiereductie kleurstoffen" is door 
de Textielvereniging KRL in twee fasen onderzoek uitgevoerd naar verschil- 
lende zuiveringstechnieken voor kleurstofhoudend afvalwater. Na een eerste 
fase (van 1989 tot en met 1991) waarin voor een vijftal technieken 
onderzocht is hoe deze werken voor afvalwater met één kleurstoftype 
[ref. 3-51, is in een tweede fase (in 1992) onderzocht hoe de meest kansrijke 
techniek in een praktijksituatie functioneerde [ref. 61. 
De Vereniging van Nederlandse Tapij tfabrikanten (VNTF) heeft in het 
centrale branche-onderzoek van de KRL niet geparticipeerd aangezien de 
afvalwater-situatie in de tapij tbranche in bepaalde opzichten afwijkt van de 
situatie in de textielbranche. De VNTF is eind 1992 gestart met onderzoek 
naar de mogelijkheden van zuivering met betrekking tot het 
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kleurstofhoudende afvalwater. Dit onderzoek moest inzicht geven in de 
mogelijkheden voor de individuele tapijtfabrieken om tot een optimale 
afvalwaterbehandeling te komen. Dit onderzoek is medio 1993 afgerond 
[ref. 7,8]. De resultaten van deze onderzoeken zijn bij de opstelling van dit 
CUWVO-rapport meegenomen. 

De in de CUWVO-nota van 1988 aangekondigde en in 1990 opgestarte 
stoffenaanpak (via de Textiel Milieu Databank) bleek niet voldoende te 
kunnen functioneren door gebrek aan relevante ecotoxicologische gegevens. 
Ook bleek het voor de milieuhygiënische toetsing volgens de criteria zoals 
deze door het RIZA zijn opgesteld, noodzakelijk te zijn om te beschikken 
over informatie die voor de leveranciers een vertrouwelijk karakter heeft en 
mede uit concurrentieoverwegingen niet ter beschikking wordt gesteld ten 
behoeve van de gebruikers. 

Hoewel de feitelijke verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de voor 
de toetsing noodzakelijke informatie bij de aanvrager van een lozingsvergun- 
ning ligt en deze ook inzicht moet verschaffen in de aard van de geloosde 
stoffen (in feite de toetsing moet uitvoeren) is gezocht naar een interim 
oplossing om aan het bezwaar van de chemicaliënleveranciers tegemoet te 
komen. Door overleg tussen RIZA en vertegenwoordigers van de produ- 
centen is een interhoplossing gecreëerd, die op termijn nader 
geëvalueerdzal worden. Door deze interimregeling kan per 1 januari 1994 
de stoftoetsing geëffectueerd worden. 

In het vorige CUWVO-rapport is aangegeven dat aan de textielveredelings- 
en tapij tbedrijven reeds (tijdelijke) vergunningen konden worden verleend 
waarin de bestaande lozingssituatie kon worden vastgelegd en een aantal 
maatregelen kon worden voorgeschreven. Door een aantal waterkwaliteitsbe- 
heerders is hiertoe actie ondernomen. Na aanwijzing van de beide branches 
als soort van inrichting als bedoeld in artikel 1 ,  tweede lid van de WVO (de 
zogenaamde amvb-inrichtingen) in 1989, werden de bedrijven 
vergunningplichtig in juni 1990. Van deze datum dateren de eerste 
aanvragen om een Wvo-vergunning. Ten gevolge van de moeizame 
ontwikkelingen op het gebied van de stoffenaanpak en de vertraagde start 
van het kleurstoffenonderzoek kan een aantal bedrijven op dit moment niet 
voldoen aan de maatregelen met betrekking tot de stoffenaanpak en het 
opstellen van een saneringsplan voor de verwijdering van kleurstoffen, 
waardoor er in feite een gedoogsituatie is ontstaan voor die bedrijven. Deze 
situatie moet dan ook zo snel mogelijk worden beëindigd door aan alle 
bedrijven die hierover nog niet beschikken een vergunning op grond van de 
WVO te verlenen. Dit kan geschieden doordat alle bedrijven voor 1 januari 
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1994 een vergunning aanvragen. In dat geval kunnen de gedoogsituaties 
uiterlijk per 1 juli 1994 beëindigd worden. 

De doelstelling van de herziening van de vigerende CUWVO-aanbevelingen 
is het evalueren van de ontwikkelingen in de textielveredelings- en 
tapijtindustrie sinds het vorige CUWVO-rapport in 1988. Op basis van deze 
ontwikkelingen, met name op grond van onderzoeksresultaten, kan het 
beleid waar nodig en wenselijk concreter en gedetailleerder worden ingevuld 
dan wel worden bijgesteld. 

De totstandkoming van dit rapport vindt mede plaats met behulp van een 
aantal afgeronde studies en onderzoeken, te weten: 
- de studie van FUZA "Omvang en aard van afvalwaterlozingen in de 

bedrijfstakken textielveredeling en tapijtindustrie - stand der techniek en 
te verwachten financiële en logistieke consequenties", Tebodin; 

- het onderzoek van de KRL "Verwijdering van kleurstoffen uit specifieke 
afvalwaterstromen van de textielindustrie", Centrum TNO Textiel en 
TAUW Infra Consult; 

- het onderzoek van de KRL "Verwijdering van kleurstoffen uit complexe 
afvalwaterstromen van de textielindustrie; fase I: Karakterisering van het 
afvalwater en fase 11: Duurproef nanofiltratie en coagulatie/flocculatie" , 
Centrum TNO Textiel en IMET/TNO; 

- het onderzoek van de VNTF "Onderzoek naar technieken ter verminde- 
ring van de lozing van milieubezwaarlijke stoffen door tapijtfabrieken", 
Tebodin; 

- de studies van Tebodin op het gebied van schone technologie in de 
textielveredeling en onderzoek in opdracht van de NOVEM. 

De CUWO-subwerkgroep textielveredeling bestond uit de volgende personen: 

Namem de overheid 
H.  Hiddink (voorzitter) 
P. Benschop (secretaris) 
D. Smink 
L.V.M. Teurlinckx 
R.A.B. Koopman 
H.  van der Loo 
A. Matthijsen 
C. Krijt 

Waterschap Regge en Dinkel 
RIZA 
RIZA 
RIZA 
Waterschap Regge en Dinkel 
Gem. Technol. Dient Oost-Brabant 
RIVM/Lab. voor Afvalstoffen en Emissies 
VROM/DGM 

Namens de branche-vereniging KRL 
C. Lodiers KRL 
M.M.A. Louwers KTV NV 
G.M.J. de Ruiter 

Namens de branche-vereniging VNTF 
J. Duiverman Duiverman Consultancy 
D.J. Oudman VNTF 
B.A.J. Frehe Forbo Bonaparte BV 

Gamma Holding, Nederland N.V 
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BESCHRIJVING BEDRIJFSTAK 

Omvang van de bedrijfstak 

De Nederlandse textiel- en tapijtindustrie, verder aangeduid als textielin- 
dustrie, omvat een groot aantal bedrijven (bijna 1.700, zie tabel 2. i), 
waarbij het verwerkte materiaal en de typen bewerkingen sterk variëren. 
Slechts een klein deel van deze gevestigde bedrijven is aangesloten bij een 
branche-organisatie, te weten: 
- Textielvereniging KRL met circa 75 leden; 
- Vereniging Nederlandse Tapijt Fabrikanten (VNTF) met circa 20 leden. 

Tabel 2 . 1 .  Aantal bedrijven i n  de textielveredelings-,  de t a p i j t -  en de to ta le  
text ie l industr ie ,  ingedeeld naar het aantal werknemers i n  1990/1991 

SBI - 
code 

- - 
2241 

2242 

2249 

- 
224 

2252 

22 

- 

- - 

[ re f .  191 

Omschrijving 

t e x t i e l  
-blekeri jen, 
-ververi jen, 
-drukkerijen 
1 oon 
-blekeri jen, 
-ververi jen, 
-drukkerijen 
text  i e 1 - 
veredelings- 
bedrijven (n ie t  
eerder genoemd 

totaal  t e x t i e l -  
veredelingsbedrijven 

tapi j t fabrieken 

totaal  
tex t ie l indust r ie  

Aantal 
bedri jven 

149 

41 

32 

222 

62 

1671 

Aantal bedri jven met een aantal 
werknc 

O 

4 

107 

- - 

30 

17 

154 

23 

1143 

ers tus 

5 

49 

26 

6 

9 

I 

?n 

50 

499 

8 

2 

4 

41 I 14 
I 

21 

353 

18 

116 

- 

I 55 

De grondstof voor de textielindustrie wordt gevormd door de vezels. 
Bedrijven die synthetische vezels produceren, worden beschouwd als 
chemische bedrijven en vallen dus onder categorie a van de amvb- 
inrichtingen in plaats van onder categorie 1 (zie ook paragraaf 5.3.1). 
Vezels van natuurlijke produkten als katoen en wol, die in Nederland 
worden verwerkt, worden veelal geïmporteerd. Wol wordt in hoofdzaak als 
een schone gewassen vezel geïmporteerd, terwijl katoen veelal ongereinigd 
wordt aangevoerd. De mechanische bewerkingen, zoals spinnen, weven en 
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breien, alsmede het sterken en smouten, kunnen als processen worden 
samengevat onder de noemer "textielvoorbereiding 'I. Deze processen 
worden in Nederland slechts in beperkte mate uitgevoerd, omdat circa 75% 
van de in Nederland bewerkte substraten (van zowel wol als katoen) worden 
ingevoerd. 

De textielveredeling 

Onderdeel van de textiel- en tapijtindustrie zijn de textielveredelingsbedrij- 
ven waar, door middel van niet-mechanische bewerkingen bepaalde 
gebruikseigenschappen aan substraten' worden gegeven. 
De term textielveredeling wordt derhalve als volgt gedefinieerd: 

de niet-mechanische bewerkingen van vezels, lonten, garens en stoflen 
(weefsels, breisels, vliezen en non-wovens), te onderscheiden in onder 
andere bleken, verven, drukken, finishen, impregneren en coaten. 

Tot de textielveredelingsbedrijven worden die bedrijven gerekend, die 
bovenstaande activiteiten verrichten tot en met het stadium van het gerede 
doek. Textiel omvat ook tapijt tenzij specifiek anders is vermeld. 
Veredelingsbewerkingen na het stadium van het gerede doek worden niet tot 
de textielveredeling gerekend. Voorbeelden van deze activiteiten zijn het 
vervedbleken van jeans en het bedrukken van T-shirts. 

In een studie, uitgevoerd in opdracht van RIZA [ref. 21, is nagegaan 
hoeveel textielveredelingsbedrijven Wvo-plichtig zijn. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de volgende informatiebronnen: 
- alle waterkwaliteitsbeheerders in Nederland; 
- branche-organisaties KRL en VNTF; 
- Wvo-aanvragen aanwezig bij RIZA; 
- individuele textielveredelings- en tapijtbedrijven (geselecteerd op basis 

van gegevens uit de eerste 3 bronnen). 

Mogelijk Wvo-plichtige bedrijven (in totaal 168) zijn vervolgens 
geënquêteerd. Op basis van de resultaten uit deze studie [ref. 21 bleek dat er 
circa 74 Wvo-plichtige textielveredelingsbedrijven in Nederland zijn met 5 
of meer werknemers. 
De bedrijfsgrootte van deze bedrijven (op basis van aantal medewerkers) is 
in tabel 2.2 weergegeven. 

I Substraten zijn vezels, lonten, garens, weefsel, breisels, non-wovens en vliezen 
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Tabel 2.2. Bedri j fsgrootte i ivo-plichtige textielveredelingsbedrijven (1990) 

Aantal bedri jven 
(percentage van to taa l )  

9% 
12% 
21% 
19% 
21% 
17% 

O 
O 
1% 

100% 

Aantal werknemers per bedr i j f  

5-9 
10-19 
20-49 
50-99 

100-199 
200-499 
500- 749 
750-999 

> 1 O00 

Onbekend is hoeveel kleine bedrijven, met minder dan 5 werknemers, Wvo- 
plichtig zijn. Opgemerkt dient te worden dat de in deze nota weergegeven 
informatie hoofdzakelijk gebaseerd is op de textielveredelingsbedrijven met 
5 werknemers of meer [ref. 21. 
Tenslotte moet nog gesignaleerd worden dat wasserijen zich tevens met het 
verven van kieding bezig kunnen houden. Deze zullen echter niet in het 
kader van dit rapport worden meegenomen. 

De geïnventariseerde Wvo-plichtige bedrijven worden voor wat betreft de 
textielveredelingsindustrie vertegenwoordigd door de branche-organisatie 
KRL en voor wat betreft de tapijtindustrie door de VNTF. 
De verdeling van de textielveredelingsbedrijven en tapijtfabrieken over 
Nederland is weergegeven in figuur 2.1. Hieruit blijkt dat een groot deel 
van deze bedrijfstak gevestigd is in de provincies Overijssel en Noord- 
Brabant. 

Economische situatie 

De KRL en de VNTF hebben informatie verstrekt over de economische 
situatie van de textiel- en tapijtindustrie. 

Textielindustrie 

Sinds het midden van 1992 verkeert de Nederlandse textielindustrie in een 
recessie. Aan de relatief gunstige ontwikkeling van de hieraan voorafgaande 
jaren kwam een abrupt einde. De produktie, de omzet en de 
werkgelegenheid liepen sterk terug. 
Als oorzaken voor deze kentering kunnen worden genoemd: 
- de algehele verslechtering van de economische situatie in Europa; 
- ongunstige valuta-ontwikkelingen; 
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1988 

Omzet ( f  mil jard)  
Investeringen ( f  miljoen) 
Werknemers (x 1000) 

- aanhoudend hoge importdruk op een (zwakke) EG-textielmarkt. 

1989 1990 1991 1992 

1,86 1.95 1,99 1,85 

8,06 7,72 7,69 7,22 
108 97 

Als gevolg hiervan kwamen afzetvolumes en prijzen onder druk te staan. De 
bedrijfsresultaten gaven over 1992 een scherpe terugval te zien. 
In tabel 2.3 is de ontwikkeling van de nederlandse textielindustrie 
weergegeven. 

Tabel 2.3.  Economische s i t u a t i e  van de Nederlamlse tex t ie l indust r ie  

Gedurende de eerste helft van 1993 is de bedrijfseconomische situatie verder 
verslechterd. Stagnerende afzetmogelijkheden op zowel de binnenlandse als 
de buitenlandse markt veroorzaakten een overcapaciteit. Verschillende 
ondernemingen zagen zich door de aanhoudende zwakke conjunctuur 
genoodzaakt reorganisaties door te voeren, hetgeen in een aantal gevallen tot 
forse personeelsinkrimpingen leidde. 
Naar verwachting zal in 1993 het produktievolume en de werkgelegenheid 
van de Nederlandse textielindustrie met circa 10% dalen. 
Er tekenen zich vooralsnog geen ontwikkelingen af die duiden op een 
herstel. 

Situatie textielindustrie in Europese Gemeenschap 

In nagenoeg alle landen van de Europese Gemeenschap kampt de textiel- 
industrie met krimpende produktie, dalende omzetten en forse reducties in 
werkgelegenheid. Door velen wordt de aanhoudend slechte situatie 
inmiddels als de meest ernstige na-oorlogse textielcrisis bestempeld (in de 
meeste landen trad de teruggang reeds begin 1991 in). De eerste cijfers over 
het lopende jaar 1993 versterken dit beeld. Zo zag de Duitse textielindustrie 
haar produktie in de eerste 5 maanden met 14% teruglopen in vergelijking 
met de overeenkomende periode in 1992. De werkgelegenheid brokkelde 
met 1 1  % af. In België daalde de produktie met 16% ten opzichte van het 
eerste kwartaal 1992; de werkgelegenheid nam met 5% af. 
Gegeven de toenemende importdruk van textielgoederen uit lage-lonen- 
landen, gevoegd bij de zwakke marktvraag is de Europese textielindustrie 
somber gestemd over de toekomst. 
In tabel 2.4 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de textiel- 
industrie in enkele EG-landen. 
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Tabel 2 . 4 .  Ontwikkeling van produktie, omzet, werkgelegenheid en investeringen i n  7 
EG-landen ( in  X ten opzichte van 1991) 

TaDiitindustrie 

De Nederlandse tapijtindustrie, tot dertig jaar geleden nog een traditionele 
industrie met een sterk ambachtelijk karakter, is in de zestiger jaren 
getransformeerd tot een moderne, kapitaalintensieve industrie. 
Op enkele korte perioden na (b.v. de oliecrisis) is sindsdien de tapijtpro- 
duktie in Nederland en ook daarbuiten voortdurend gestegen. Vanuit de 
kleine thuismarkt moest de Nederlandse tapijtindustrie haar expansie vinden 
in de export. Al vroeg werd exportervaring opgedaan, waardoor een sterke 
internationale concurrentiepositie kon worden opgebouwd. 
Thans wordt de industrie gevormd door een dertigtal ondernemingen met 
daarnaast een wisselend aantal zeer kleine bedrijven met minder dan 10 
werknemers. De grootste ondernemingen maken deel uit van internationale 
concerns, enkele ondernemingen zijn min of meer geïntegreerd, 
verschillende ondernemingen besteden de tapij tveredeling (verven, drukken, 
backen) uit of zijn juist op veredeling gespecialiseerd. 

De internationale concurrentie is inmiddels sterk toegenomen. De facto is in 
Europa en de rest van de wereld sprake van overcapaciteit. De Nederlandse 
positie als tweede exporteur ter wereld wordt moeilijker houdbaar. Meer 
dan 85% wordt op de Europese markt afgezet. De Verenigde Staten, Zuid- 
Oost Azië en andere landen trachten hun positie op met name de Europese 
en Amerikaanse markt te versterken. Nederland’s grootste concurrenten zijn 
België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 

De economische recessie, welke op sommige exportmarkten eerder en 
sterker heeft toegeslagen dan in Nederland zelf, de monetaire ontwikkelin- 
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gen en de opmars van andere soorten vloerbedekking dan tapijt hebben de 
negatieve effecten van de bestaande overcapaciteit versterkt. 
In 1992 daalde de Nederlandse tapijtproduktie met meer dan 10%, er trad 
een prijsdaling op terwijl de afzet aanmerkelijk daalde. Bovendien 
verslechterde de internationale concurrentiepositie van Nederland. 
In het eerste halfjaar 1993 zette de malaise zich voort ook bij de 
belangrijkste Europese concurrenten. 

In tabel 2.4 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de 
Nederlandse tapijtindustrie; in tabel 2.5 is dit gegeven voor een aantal 
Europese landen. 

Tabel 2.4. Ontwikkeling van de Nederlandse tap i j t indust r ie  (algemeen, Nederlandse 
markt en bui tenlandse handel 1 

ALGEMEEN 1987 1991 1992 

Bedrijven 31 33 nb 

Werknemers 3000 3400 nb 

Omzet ( f  miljoen) 1330 1450 1260 

Investeringen ( f  m i  1 joen) 58 65 nb 

Produktie ( m i  1 joen m2) 

NEDERLANDSE MARKT 

Marktaanbod (miljoen m2) 

BUITENLANDSE HANDEL 

Export ( f  miljoen) 1212 1109 

Import ( f  miljoen) 937 896 

nb = nog n i e t  bekend 
Buitenlandse handel inclusief loonveredeling. 
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1980 i 985 

Tabel 2.5. Produktie en marktaanbod t a p i j t  i n  de be langr i j ks te  Europese landen. 
Periode 1980-1992. Volune i n  mi l joen  m2. 

1989 1990 1991 1992 

Belg ië  
Produktie 
Markt omvang 

Produkt i e 
Markt omvang 

Ver. Kon inkr i j k  
Produkt i e 
marktomvang 

Produkt i e 
Marktomvang 

Produktie 
Har k t  omvang 

Dui ts land 

Frankr i j k  

Nederland 

Milieukosten textiel- en taDiitindustrie 

Bij de beoordeling van de milieulasten van de textiel- en tapijtindustrie kan 
worden uitgegaan van de netto milieulasten ten opzichte van de toegevoegde 
waarde van de bedrijfstak. 
In tabel 2.6 is een overzicht gegeven van de milieukosten voor het 
compartiment water van de textiel- en tapijtindustrie (bron: CBS 1990). 

Tabel 2.6. Netto mi l ieu las ten  en mi l ieu- invester ingen van t e x t i e l -  en t a p i j t b e d r i j v e n  
(*f m i  1 joen). 

Toegevoegde waarde 

Net to  mi l ieu las ten  
( to taa  1 ) 

Water t o t a a l  
w.v hef f ingen WVO + 
r i o1 er  i ng 
eigen invester ing 
maatregelen 

abs.= absotuut 
t . w  = toegevoegde waarde 

Gezien de huidige lozingssituatie (1993) kan worden geconstateerd dat de 
huidige kosten voor het compartiment water voor een belangrijk deel 
veroorzaakt worden door de te betalen rioolrechten en de verontreini- 
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gingsheffing. De lasten ten gevolge van eigen investeringen ten behoeve van 
het compartiment water zijn hierdoor relatief laag. Om de effecten van 
milieumaatregelen op de bedrijfseconomische situatie te kunnen beoordelen 
is naast de kosten van maatregelen onder meer inzicht nodig in de 
marktsituatie, internationale concurrentie, weerstandsvermogen van de 
branche [ref. 31,341. 
Tevens dient te worden opgemerkt dat niet alle bedrijven die door het CBS 
tot de categorie textielindustrie worden gerekend, behoren tot de textiel- 
veredelingsbedrijven zoals bedoeld in de amvb-inrichtingen. Daardoor 
moeten de milieukosten voor het compartiment water in feite worden 
toegerekend aan een kleiner aantal bedrijven. Voor de betreffende bedrijven 
die de lasten voor het compartiment water opbrengen is door de branches 
een schatting gemaakt van de toegevoegde waarde. 
Deze bedraagt voor 44 van de in totaal 72 Wvo-plichtige bedrijven in de 
bedrijfstak van de textielveredeling circa f 808 miljoen. Uitgaande van de 
eerder genoemde 74 Wvo-plichtige bedrijven kan de toegevoegde waarde 
dan worden geschat op f 1500 miljoen. Voor de tapijtindustrie bedraagt de 
toegevoegde waarde voor de Wvo-plichtige bedrijven met natte processen 
(8 van de 15 bedrijven) naar schatting f 100 miljoen. 
Indien de lasten voor het compartiment water naar deze bedrijven wordt 
toegerekend bedragen de netto milieulasten voor het compartiment ruim 1 % 
van de toegevoegde waarde. In de praktijk zullen de netto milieulasten voor 
het compartiment water voor de bedrijven die maatregelen moeten treffen, 
ten gevolge van kleinere bedrijven die geen of nauwelijks waterverontreini- 
ging hebben, hoger kunnen liggen. Ook kunnen er aanzienlijke verschillen 
optreden tussen de bedrijven onderling ten gevolge van de aard van de 
produktieprocessen. 
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Modu i es Aantal textielveredelingsbedrijven 

V : voorbehandelen pn 

VD: verven discontinu 50-60% 

VC: verven continu 30-35% 

D : drukken 30-40% 

BL: aanbrengen backinglaag 5-10% 

F : f inishen ( to taa l )  50-60% 
met foulard 10-20% 
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ACTIVITEITEN, TECHNIEKEN EN STOFFEN 

In de textielveredeling worden veel verschillende processen toegepast. 
Afhankelijk van onder andere het toepassingsgebied (zie hoofdstuk 2) en het 
vezelmateriaal wordt een keuze gemaakt uit de processen. 
De veredelingsprocessen in de textielindustrie kunnen globaal in zes 
hoofdcategorieën onderverdeeld worden, verder aangeduid als 
procesmodules . Een procesmodule bestaat uit processedmachines die qua 
doelstelling en procesvoering in grote lijnen overeenkomen en een vrij 
karakteristiek watergebruWlozing laten zien. 

subst raat  : 
- vezels - garens 
- lonten - non- 

wovens - vl iezen 
- breisels - weefsels 

discontinu verven 

( D l  

gereed doek 

backinglaag 
aanbrengen 

Figuur 3.1 Textielveredeling Weergegeven i n  procesmodules 

Figuur 3.1 geeft globaal aan hoe de procesmodules in de produktielogistiek 
passen van een volledig geïntegreerd veredelingsbedrijf. 
De volgorde kan echter in bedrijfsspecifieke situaties afwijken. 
Niet in alle bedrijven zijn de in figuur 3.1 weergegeven modules 
vertegenwoordigd; binnen veel bedrijven zijn veelal 1 à 3 modules aanwezig 
[ref. 21. 
De verdeling van de modules bij de Wvo-plichtige textielveredelingsbedrij- 
ven (circa 80, met 5 werknemers of meer) is in tabel 3.1 weergegeven. 

Tabel 3.1. Procesmodules in  de textielveredeling (1990) 
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3.1 

De gegevens, weergegeven in tabel 3.1, zijn afkomstig uit een studie, 
uitgevoerd in opdracht van RIZA [ref. 21. In deze studie zijn geen 
voorbehandelingsprocessen onderzocht. 

In de paragrafen 3.1 t/m 3.6 worden de processen in de modules nader 
beschreven, met name de processen waarbij water verbruikt c.q. geloosd 
wordt, de "natte processen". In bijlage 2 [ref. 1,121 zijn alle in de textiel- 
veredeling toegepaste processen kort beschreven. In bijlage 3 is een lijst 
toegevoegd waarin de gebruikte chemicaliën zijn vermeld [ref. 121. 

Het moet benadrukt worden dat de gebruikte modulaire aanpak met zich 
meebrengt dat een gemiddeld bedrijf wordt gedefinieerd met gemiddelde 
karakteristieken. In de praktijk zal bij individuele bedrijven grote spreiding 
op kunnen treden voor de verschillende modules. Uit de RIZA studie 
[ref. 21 blijkt dat de textiel- en tapijtbedrijven onderling sterk kunnen 
verschillen o. a. wat betreft de afvalwatersituatie. Hierdoor zullen de 
modulaire gegevens indicatief gebruikt moeten worden. Voor elk bedrijf 
afzonderlijk zal in de vergunningprocedure de actuele situatie bekeken 
moeten worden en zal bepaald moeten worden welke maatregelen 
(economisch) haalbaar zijn. 

In de textielveredeling wordt ongeveer 110.000 ton substraat per jaar 
geverfd en bedrukt [ref. 2,8,10,11], bestaande uit 15% lonten, vezels en 
garens en 85% weefsels, vliezen etc. Hiervan wordt zo'n 60.000 ton 
verwerkt bij bedrijven aangesloten bij de KRL [ref. li], terwijl circa 
20.000 ton bij de tapijtfabrieken wordt geverfd en gedrukt en van een 
backinglaag voorzien [ref. 71. De rest van het geverfde en bedrukte 
substraat (30.000 todjaar) wordt verwerkt bij bedrijven die niet bij de 
branche-organisaties KRL en VNTF zijn aangesloten. 
Zo'n 55.000 ton substraat wordt nat voorbehandeld en circa 20.000 ton 
substraat wordt jaarlijks gefinished. 

Voorbehandeling 

Voorbehandeling van vezels, garens, lonten, non-wovens, vliezen, breisels 
en weefsels, aangeduid als substraat, wordt veelal uitgevoerd om een goede 
textielbasis te verkrijgen voor de volgende veredelingsstappen. Het betreft 
hier dan het verwijderen van verontreinigingen. Enerzijds betreft het 
verontreinigingen die van nature aanwezig zijn (zaadjes, vet- en wasachtige 
stoffen). Anderzijds betreft het verontreinigingen die tijdens de garenfabri- 
cage, het wassen edof ten behoeve van transport en opslag toegevoegd zijn, 
bijvoorbeeld sterkmiddelen, spinoliën en biociden. Deze laatste groep betreft 
over het algemeen milieubezwaarlijke stoffen en wordt in het buitenland op 
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3.1.1 

het substraat gebracht. De hoeveelheid die hierdoor jaarlijks geïmporteerd 
wordt, is echter beperkt en wordt geschat op enkele kilogrammen [ref. 13. 

De natte voorbehandelingsprocessen zijn in tabel 3.2 weergegeven. Tevens 
is hierin vermeld bij welke grondstofsoorten de bewerking toegepast wordt 
en welke chemicaliën toegevoegd worden. 

l a b e l  3.2. Overzicht van n a t t e  voorbehandelingsprocessen i n  de tex t ie lverede l ings-  
bedr i j ven  

Bewerkingen 

5 3.1.1 
Ontsterken 

Reinigen: - algemeen 

- a f - /k ierkoken 

- carboniseren 

5 3.1.2 
Merceriseren 

5 3.1.3 
Perkamenteren 

5 3.1.4 
B i eken 

Prcdukt 

katoen 

katoen 
synthet ica 
wo 1 
1 i nnen 

1 innen 
kat  oen 

wo 1 

katoen 

katoen 

katoen 
wo i 
synthet ica 

Ontsterken en reinigen 

Doel 

verwi jder ing sterkmiddel 

verwijderen van natuur- 
l i j k e  veront re in ig ingen 
van t i j d e n s  garenfabri- 
cage en weven toegevoeg- 
de o l i ë n  

verwi jder ing van vetten, 
harsen, pectines en was- 
sen 

verwijderen plantaardige 
s t o f f e n  of veron t re in i -  
g i ngen 

verk r i jgen  van z i j d e -  
achtige glans en verho- 
g ing aanverfbaarheid 

verharding weefsel en 
verhoging doorschi jn-  
baarheid 

verwi jder ing n a t u u r l i j k e  
k leurs to f fen  (verhoging 
witheidsgraad) 

Gebruikte 
chemicaliën 

bevochtigingsmiddeien 
enzymen 
oxydatiemiódeien 

wasmiddelen 
soda 
natronloog 
organische opiosmid- 
de i en 

soda/natronloog 

4 - 6x zwavelzuur 

koude geconcentreerde 
natronloog 

64% zwavelzuur 

waterstofperoxyde, 
natriumhypochloriet, 
optische witmakers 

Reinigen (wassen) van substraat vindt plaats bij temperaturen van 60 tot 
120°C (bij verhoogde druk). Naast oppervlakte-actieve stoffen, soda en 
natronloog, zouden hiervoor ook organische oplosmiddelen kunnen worden 
gebruikt. Voor zover bekend, vindt toepassing van deze oplosmiddelen niet 
of nauwelijks meer plaats. 

Om te voorkomen dat de garens tijdens het weven breken, worden deze 
eerst behandeld met sterkmiddelen. Dit geldt voor de kettingdraden (garen 
in lengte-richting van het weefsel). De verwijdering van dit sterkmiddel, het 
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3.1.2 

3.1.3 

ontsterken, is noodzakelijk om het weefsel verder te veredelen. Met behulp 
van enzymen (alleen geschikt voor zetmeelverwijdering), oxydatiemiddelen 
(persulfaat of peroxyde) , zuren edof oppervlakte-actieve stoffen wordt het 
weefsel bij een temperatuur van 80°C behandeld. Ook andere methoden 
kunnen worden toegepast. 

Tijdens afkoken worden wassen en pectines met behulp van natronloog 
verzeept. In verzeepte toestand zijn deze verbindingen in water oplosbaar en 
kunnen worden uitgespoeld. Door het afkoken neemt de hydrofiliteit van het 
doek sterk toe waardoor het gemakkelijker allerlei chemicaliën (waaronder 
kleurstoffen) kan opnemen. Overigens kan in veel gevallen het afkoken en 
het bleken worden gecombineerd waardoor aanzienlijk op het waterverbruik 
kan worden bespaard. 

Reiniging van wol geschiedt veelal met behulp van zwavelzuur, het 
zogenaamde carboniseren. Wol wordt hiertoe in verdund zwavelzuur 
gedrenkt. Na afpersing vindt verhitting plaats waardoor de concentratie 
zwavelzuur toeneemt en plantaardige stoffen of verontreinigingen verkolen. 
Bij hergebruik van wol uit lompen wordt overigens zoutzuurgas toegepast. 
Na de zure behandeling wordt de wol uitgewassen en met een verdunde 
soda-oplossing nabehandeld. 

Merceriseren 

Het doel van merceriseren is het verhogen van de aanverfbaarheid en het 
verkrijgen van een zijde-achtige glans van katoen. Merceriseren is een koud 
impregneerproces met geconcentreerde natronloog 
(300-500 g/l), gevolgd door een warm wasproces bij een temperatuur van 
80°C. Merceriseren wordt vooral uitgevoerd op doek dat later wordt 
geverfd met reactieve kleurstoffen. Aangezien katoen steeds meer in 
combinatie met synthetische garens wordt verwerkt (zogenaamde 
mengweefsels), wordt het merceriseren steeds minder toegepast. 

Perkamenteren 

Om katoenen weefsels een perkamentachtig uiterlijk te geven, worden deze 
kortstondig in een koude geconcentreerde ( 64 %) zwavelzuuroplossing 
gedrenkt. Na grondig spoelen met water is het weefsel harder en tevens 
doorschijnender geworden. Evenals merceriseren wordt het perkamenteren 
steeds minder vaak toegepast vanwege de toenemende produktie van 
mengweefsels. 
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3.1.4 

3.2 

3.2.1 

Bleken 

Bleken wordt vooral in de wol- en in de katoenveredeling toegepast. Dit 
bleken geschiedt om de van nature aanwezige kleurstoffen te verwijderen. In 
de katoenveredeling wordt vrijwel altijd gebleekt voordat geverfd wordt. In 
de wolveredeling bleekt men alleen als de kleur wit verlangd wordt. De 
natuurlijke kleurtint "ecluse" wordt dan afgebroken. Slechts een klein 
gedeelte (minder dan 10%) van de te kleuren wol wordt gebleekt, de exacte 
hoeveelheid is afhankelijk van de vraag naar witte wol. 
Het bleken geschiedt doorgaans met waterstofperoxyde bij een temperatuur 
van 70-1OO"C. In de literatuur worden ook natriumhypochloriet, perboraat 
en optische witmakers voor het witmaken van vezels genoemd. Natrium- 
chloraat wordt, voor zover bekend, echter niet meer toegepast. 
Bij de continue bleekprocessen wordt vrijwel altijd waterstofperoxyde 
gebruikt, omdat de oxydatiereactie van deze stof met toevoeging van 
hulpstoffen veel beter te sturen is dan de reactie met natriumhypochloriet. In 
discontinu-, en soms in continuprocessen, wordt natriumhypochloriet 
gebruikt waar hoge witheidsgraden (meer dan 76% Berger) worden 
verlangd. Daar waar polyacrylonitrilsubstraat wordt gebruikt, kan alleen met 
chloorbleekloog worden gebleekt. 
Chloorbleekloog wordt daarnaast gebruikt voor het schoonmaken van 
machines en voor herstel van miskleuren (overbehandeling). 
Naast het bleekmiddel kan een aantal hulpmiddelen toegevoegd worden, 
zoals antischuimmiddel, bevochtiger en natriumsilicaat. 
Na het bleken wordt gespoeld (neutralisatie). Hierbij kan bisulfiet worden 
toegepast om eventuele oxydatiemiddelrestanten af te breken. 
Na het "natte" gedeelte wordt de katoen of wol gedroogd. 

Verven en drukken 

Algemeen 

Het verven en drukken heeft tot doel een binding tussen de vezel en de 
kleurstof te bewerkstelligen. Er zijn diverse chemische of fysische bindingen 
mogelijk, zoals: 
- covalente bindingen (reactieve kleurstoffen) ; 
- elektrostatische bindingen tussen tegengesteld geladen groepen 

(sulfongroepen van zure kleurstoffen, quarternaire stikstof van basische 
kleurstoffen) ; 

- waterstofbruggen (kuipkleurstoffen en metaalcomplexen) ; 
- fysische adsorptie (disperse kleurstoffen). 
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[ton/ 
jaar1 

180 
1 O0 
1 O0 
60 
80 
80 
115 
140 
20 
140 

1015 

Hieruit volgt al, dat op basis van vezeleigenschappen, slechts een beperkt 
aantal typen kleurstoffen voor die vezel geschikt is. 

[%I 

18 
10 
10 
6 
8 
8 

11 
14 

2 
14 

1 O0 

In de navolgende tabel is het kleurstoffenverbruik van de meest toegepaste 
kleurstoftypen weergegeven [ref. 2,3,12]. Tevens is hierin aangegeven 
welke kleurstoffen toepasbaar zijn bij welk substraat. 

Kleurstofgroep 

zuur 
metaalcomplex 
basisch 

zwavel 

totaal 

dispers 

Tabel 3.3. Overzicht en verbru ik  van de meest toegepaste k leurstof typen i n  de 
Nederlandse t e x t i e l -  en t a p i j t f a b r i e k e n  i n  1991 

Kleurstof fenverbru ik  

Cton/jaarl [%I 

42 63 
21 31 
3 5 

< 1  < I  
1 1 

67 1 O0 

Kleurstofgroep 

reac t i e f  
k u i p  
dispers 
metaalcomplex 
zwavel 
d i  r e c t  
n a f t o l  
pigment 
basisch 
zuur 

to taa l  

Te verven substraat 

katoen, wol, ce l l u lose  
katoen/cel lu lose 
po 1 yes t e r  
wol, z i jde,  ny lon 
katoen/cel lu lose 
katoen/cel lu lose 
katoen/cel lu lose 
drukken van t e x t i e l  
katoen, a c r y l  
wol, z i jde,  ny lon 

In andere bronnen [ref. 2,171 wordt het jaarlijks kleurstoffenverbruik 
overigens geraamd op 1.200 tordjaar. Slechts een klein percentage (6%) van 
het totale kleurstoffenverbruik in Nederland wordt bij de tapij tbedrijven 
verbruikt. In de onderstaande tabel is het kleurstoffenverbruik van deze 
bedrijven weergegeven [ref. 71. 

Tabel 3.4. Kleurstof fenverbru ik  t a p i j t b e d r i j v e n  
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De logistiek van een verf- en drukrun in een textielveredelingsbedrijf ziet er 
globaal als volgt uit [ref. 91: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6. 

7.  

8. 

9. 

Runvoorbereiding. In deze fase worden de ontwerpen gemaakt. 
Dessins, kleurstelling, substraattype en rungrootte worden o. a. 
vastgelegd; 
Afslag. Voordat de order wordt uitgevoerd, wordt een staal gemaakt. 
Op basis van dit resultaat kunnen nog (kleine) wijzigingen in de 
kleurstelling worden doorgevoerd; 
Receptvoorbereiding. Op basis van de gegevens uit fase 1, wordt de 
receptuur, bestaande uit kleur- en hulpstoffen, vastgesteld voor één 
(veelal bij verven) of meer kleuren (bij drukken); 
Aanmaak. In de kleurkeuken wordt het recept aangemaakt. Bij 
continue verfprocessen en drukproeven wordt het verfbad c.q. de 
drukpasta veelal in een voorraadvat opgeslagen. Bij discontinue 
verfprocessen wordt het verfbad veelal in de machine aangemaakt; 
Intern transport. Het verfbad c.q. de drukpasta wordt naar de machine 
getransporteerd. Bij continu verven gebeurt dit met behulp van een 
pompleidingsysteem, terwijl bij drukkerijen het voorraadvat vanuit de 
kleurkeuken naast de machine wordt geplaatst; 
Verf-/drukmachine. De verf- of drukmachine wordt gevoed vanuit het 
voorraadvat. Bij een discontinuverfmachine is het "voorraadvat" de 
systeeminhoud van de machine; 
Spoelen. Na het verven of drukken van het substraat wordt de 
apparatuur (o. a. voorraadvaten, verf-/drukmachine, leidingwerk, 
pompen, sjablonen en rakels) gespoeld met water. Indien hergebruik 
van kleurstoffen plaatsvindt, worden de resten in een voorraadvat 
teruggepompt en in opslag gezet; 
Fixatie van kleurstof. Kleurstof wordt veelal op het substraat gefixeerd 
door een temperatuurverhoging. Een en ander is afhankelijk van het 
substraat- en kleurstoftype; 
Wassen substraat. Aangezien de fixatie van kleurstof niet volledig is, 
wordt het substraat bijna altijd gewassen; 

10. Drogen substraat. Het substraat wordt meestal gedroogd voordat het 
(tijdelijk) in opslag gaat of gefinished wordt. 

Duidelijk moge zijn dat bedrijfsspecifieke situaties afwijkingen kunnen 
vertonen van de bovenstaande volgorde. 
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Component 

k 1 eurs tof  

water 
hulpstoffen 

De verfbaden en drukpasta’s zijn samengesteld uit diverse chemicaliën. In 
tabel 3.5 is dit indicatief weergegeven. 

Massa % i n  kleurstofconcen- 
t raa t  

verfbad drukpasta 

0 , l  - 0,3% 1 - 4% 
1% 5 - 10% 

99% 8 5  - 95% 

Tabel 3 . 5 .  Indicatieve samenstelling kleurstofconcentraten 

De hulpstoffen die toegepast worden, zijn onder andere: 
natriumsulfaat; 
aluminiumzouten; 
dextrine ; 
dispergatoren; 
bevochtigers; 
antischuimmiddelen; 
verdikkingsmiddelen; 
tensiden; 
polymeren binders; 
anorganische zouten en zuren. 

In sommige situaties worden biociden eníof fungiciden aan een verfbad 
toegevoegd. Daarnaast worden soms (indien geen HT-apparatuu? of 
thermosolproces wordt toegepast) carriers toegevoegd om de aanverfbaar- 
heid van polyester of een mengsel hiervan te verhogen. In een enkele 
situatie wordt een drukpasta aangemaakt op basis van een organisch 
oplosmiddel (white spirit of terpentine). 

Een beschrijving van de verf- en drukprocessen is opgenomen in bijlage 2. 
De belangrijkste punten zijn ook in de volgende hoofdstukken beschreven. 

HT: Hoge Temperatuur 
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Percentage t.o.v. totaal  
aantal discontinue machines 

34 X 
25 X 

5 %  
13 % 

23 X 

-35- 

Vlotverhouding 
(kg vezels : kg water) 

1 : l O  - 1:30 
1 :  3 - 1 :  6 

1 :  8 - 1 : l O  
1 :  5 - 1 : 1 5  

I : 1003 

Discontinu verven 

Bij discontinu verven worden substraten in een batchproces alzijdig in 
contact gebracht met de verfoplossing. Tijdens het verblijf van het substraat 
in de verfoplossing gaat de kleurstof van de waterige fase over naar de 
vezelfase. De oplossing raakt hierdoor uitgeput. Het, na het verven, 
resterende uitgeputte bad wordt de "restvlot" genoemd. E n  en ander is 
afhankelijk van het kleurstof- en substraattype en van de 
procesomstandigheden. 
Discontinue verfapparaten worden onder meer gekenmerkt door de 
vlotverhouding. De vlotverhouding is de verhouding tussen de vezel- of 
weefselmassa en het volume van de verfoplossing. 
Bijna 40 bedrijven (met 5 of meer werknemers) [ref. 21 passen discontinue 
verfprocessen toe. Naar schatting staan er in Nederland ongeveer 
275 discontinue verfapparaten, waarvan circa 5 % geplaatst is bij de 
tapijtindustrie (bijlage 1). 

In tabel 3.6 is een overzicht gegeven van de in Nederland toegepaste 
discontinue verfapparatuur [ref. 31 en de vlotverhoudingen. 

Tabel 3.6. Discontinue verfapparatuur i n  Nederland (1990) 

Proces/apparaat 

Haspelkuip 
J i gger 
Garen-/vlokverfapparaat 
Bounverf apparaat 
Jet-/strengverfapparaat 

Totaal I 100 % I 

Textieltechnische redenen bepalen onder andere de keuze van het apparaat 
(kleurstof- en vezeltype). Overige karakteristieken van de module VD zijn 
beschreven in bijlage 4. 

Tijdens het verfproces worden het substraat en de verfoplossing ten opzichte 
van elkaar in beweging gehouden. Na het verven wordt de restvlot geloosd. 
Vervolgens wordt het substraat in de machine gewassen om de niet- 
gefixeerde kleurstof te verwijderen. Meestal wordt hiervoor schoon water 
gesuppleerd en het overtollige water geloosd. 

t Inclusief uitspoelen van niet-gefixeerde kleurstof 
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3.2.3 Continu verven 

Bij continu verven worden weefsels over de volle breedte in een continu 
proces in contact gebracht met de verfoplossing (zie ook bijlage 2). 
Bij het continu verven worden twee systemen toegepast, te weten: 
1. een foulard; 
2. een kleurstofopbrengaggregaat (KOA). 

ad 1: Bij een foulard wordt het weefsel door een verfbad geleid. 
Vervolgens wordt met behulp van walsen de overtollige 
verfoplossing afgeperst. Deze vloeit in het bad terug. 
Bij een KOA wordt de verfoplossing door middel van een zeer 
vertakt leiding- en spuitkopsysteem eenzijdig op het substraat 
gedoseerd. De overtollige vloeistof wordt opgevangen en 
rechtstreeks hergebruikt. 

ad 2: 

Bij de foulard vindt alzijdige opbreng van kleurstof plaats, bij de KOA is dit 
eenzijdig. Doordat een overmaat aan verfoplossing op het substïaat wordt 
gebracht, kan toch alzijdige verving plaatsvinden. 

In de Nederlandse textielveredeling staan circa 40 continue verfapparaten bij 
ongeveer 25 bedrijven (bijlage 1). Overige modulekarakteristieken zijn in 
bijlage 4 weergegeven. 
Na de verfopbrengst wordt de kleurstof veelal door temperatuurverhoging in 
een fixatiesectie aan de vezels gefixeerd. 
Bij fixatie van disperse kleurstoffen op polyester, of een mengsel hiervan, 
wordt meestal het thermosolproces gebruikt. Gebruik van carriers is 
hierdoor niet nodig. 
Na fixatie wordt het substraat gewassen, waarbij de niet-gefixeerde kleurstof 
van het weefsel wordt verwijderd. Dit wassen gebeurt veelal in 
tegenstroom. Hierdoor vindt er waterbesparing plaats. 
Na het einde van een run worden de overgebleven verfresten geloosd 
waarna de apparatuur wordt gespoeld. Het betreft hier verfoplossingen met 
eenzelfde concentratie aan kleurstof als in het verfbad aanwezig in de 
voorraadtanks bij de machine en in de foulardbak. Als kleurstofconcentraten 
worden de verfresten aangemerkt, die nog niet zijn verdund met spoelwater 
dat na het aflaten van de verfresten wordt ingezet om de apparatuur te 
reinigen. 
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Apparaat/proces 

Roldruk 
Zeefdruk: 
- vlakf i l d r u k  
- rotatiedruk 
Bat i kdruk 

Totaal 

3.2.4 

Aantal machines Aantal kleuren/posities 
(percentage t.o.v. to taa l )  gemiddeld maximaal 

17 A 4 4 a l z i j d i g  

17 A 3 12 kan a l z i j d i g  
54 A 12 24 eenzijdig 
13 A 

100 x 
- a l z i j d i g  

Drukken 

Bij het bedrukken van substraat wordt de drukpasta plaatselijk op het 
substraat aangebracht. Veelal vindt eenzijdige opbreng van kleurstof plaats. 
Alzijdige opbreng is bij sommige machines echter mogelijk (zie ook 

In hoofdzaak worden bij het drukken disperse, reactieve en pigmentkleur- 
stoffen toegepast. Bij tapijtfabrieken worden voornamelijk zure en in 
afnemende mate metaalcomplexe kleurstoffen gebruikt. 
De drukpasta dient, in vergelijking met een verfbad, visceuzer te zijn om de 
gewenste drukkwaliteit te halen. Daartoe zijn verdikkingsmiddelen aan de 
pasta toegevoegd. 
Bij het drukproces worden meestal verschillende kleuren op het substraat 
aangebracht. Dit aantal kan oplopen tot 24. Na het opbrengen van de 
kleurstof wordt het substraat gedroogd. Vervolgens vindt fixatie van de 
kleurstof plaats door verhoging van temperatuur (stomen). Vervolgens vindt 
wassen van het substraat plaats. 
Bij drukken met pigmentkleurstof (zogenaamde pigmentdruk) wordt geen 
wasstap toegepast en wordt dus aanzienlijk minder afvalwater geproduceerd. 

tabel 3.7). 

Na een drukrun wordt de vervuilde apparatuur (voorraadvaatjes, leidingen, 
pompen, sjablonen, rakels etc.) schoongemaakt. De overtollige drukpasta, 
de zogenaamde restpasta, wordt verwijderd en vervolgens wordt de 
apparatuur met water gespoeld. 
In Nederland staan ongeveer 90 drukmachines. Enkele kenmerken hiervan 
zijn in tabel 3.7 weergegeven. De modulekarakeristieken zijn beschreven in 
bijlage 4. 

Tabel 3.7.  Drukprocessen in  Nederland 

Voor meer informatie over de drukprocessen wordt verwezen naar bijlage 2 
Het transferdrukken is niet gespecificeerd. Het betreft hier namelijk een 
droog proces waarbij een opdruk op papier (elders gefabriceerd) op 
textielsubstraat wordt gefixeerd. 
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Roldruk 
Bij het roldrukken (intaglioproces) is het patroon in (koperen) walsen 
gegraveerd. De uithollingen worden met drukpasta opgevuld en zogenaamde 
diepdruk kan plaatsvinden. Het te bedrukken substraat wordt door een 
trommel, die met rubber doek overtrokken is, tegen de wals gedrukt. 

In het aangegeven aantal roldrukmachines zijn tevens de in Nederland 
aanwezige space dyeing processen opgenomen. Het space dyeing proces 
bestaat uit een foulard waarmee een lichte unikleur kan worden aangebracht 
en een voldruksectie voor de, meestal, diepere tinten en wordt toegepast 
voor het drukken van garens. Deze worden vóór het drukken tot een kous 
gebreid. Na het drukproces wordt deze kous weer uitgehaald en kunnen de 
garens verwerkt worden. 

Zeefdruk 
Bij zeefdrukken, ook wel filmdrukken genaamd, wordt de pasta met de 
kleurstof door de openingen van een sjabloon op het textiel geperst. De 
sjabloon bestaat uit een fijn weefsel van nikkelgaas, grège of nylon. Dit 
gaasweefsel rust op de te bedrukken stof. De plaatsen op het sjabloon, die 
geen kleurstof mogen doorlaten, zijn met lak of hars ondoordringbaar 
gemaakt. Voor elke nieuwe kleur in een patroon is dus een afzonderlijke 
sjabloon nodig. Zeefdrukken met vlakke sjablonen wordt vlakfilmdruk 
genoemd. Cilindrische sjablonen worden in de rotatiedruk toegepast. 
De verschillen tussen vlakfilmdruk en rotatiedruk zijn in tabel 3.8 
weergegeven. 

Tabel 3.8. Enkele kenmerken van vlakfi lm- en rotatiedruk 

Omschrijving parameter 

Procesverloop 
Sjabloonvorm 
Rapportgrootte 
Opbrengst drukpasta op sjabloon 
Pastaverdeling over sjabloon 
A lz i jd ige  opbrengst 
Produktiesnelheid 
Sjabloonwisseling 

Vlakf i lmdruk 

semi-continu 
vlak 
max. 600 cm 
handmatig 
m.b.v. rakel 
j a  (n ie t  noodzakelijk) 
ca. 15 m/min 
r e l a t i e f  snel 

Rotatiedruk 

conti nu 
rond 
max. 94 cm 
met pomp 
m.b.v. rakel 
nee 
30 à 40 m/min 
minder snel 

Indien bij het drukken alzijdige opbrengst van kleurstof plaatsvindt (b. v.  bij 
het drukken van vlaggen) zal de transportband voor het substraat, de 
drukdeken, met pasta vervuild worden. De drukdeken wordt met water, 
onder de machine, gereinigd. 
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3.3 

Batikken 
In een enkel geval wordt in Nederland gebatikt. Bij batikken worden 
verschillende plaatsen van het doek afgedekt met hars. Door vervolgens te 
verven, worden motieven op het doek aangebracht. De hars wordt 
verwijderd door mechanische bewerking en hergebruikt. Het doek wordt 
behandeld met een oplosmiddel, in het algemeen trichlooretheen, en bevat 
hierdoor resten trichlooretheen. De verwijdering hiervan vindt in eerste 
instantie plaats in een warmwaterbak waar het doek doorheen wordt geleid. 
Vervolgens wordt het doek, na afpersing, in tegenstroom in een aantal 
wasmachines nagewassen. Het vrijkomende trichlooretheenhoudende 
afvalwater wordt verzameld. Het trichlooretheen wordt vervolgens 
afgescheiden en hergebruikt. Alvorens het vrijkomende afvalwater wordt 
geloosd, worden de resten trichlooretheen door middel van stoomstrippen 
verwijderd. Het condensaat wordt tevens hergebruikt. 

Transfer drukken 
Bij transferdruk, zoals thermochroomdruk, wordt allereerst een ander 
materiaal (b.v. papier) bedrukt en vervolgens, onder verhitting, met het 
textiel in contact gebracht. De kleurstof gaat van het papier over op het 
textiel. Het principe is vergelijkbaar met het thermosolproces voor het 
fixeren van disperse kleurstoffen op polyester [ref. i]. 
Het substraat wordt niet nagewassen. Transferdrukken is derhalve een droog 
proces. De transferdrukkers worden behandeld in CUWVO-subwerkgroep 
Zeefdrukkerijen [ref. 271. 

Aanbrengen van backinglagen 

Het aanbrengen van backinglagen (de rug van een tapijt) is een bewerking 
specifiek voor de tapijtfabricage. Door het aanbrengen van de backinglaag 
wordt de pool van het getufte tapijt vastgezet en kunnen bepaalde 
eigenschappen aan het tapijt worden gegeven. De backinglaag is meestal uit 
twee lagen opgebouwd. De eerste laag onder het getufte materiaal is de 
zogenaamde precoat, een latexachtige laag. Voor de tweede laag bestaan er 
twee opties: 
a. schuimrug (foam backing); 
b. textielweefsel (secundaire backing). 

De schuimrug wordt op de precoat gespoten. Er bestaan twee kwaliteiten, 
MDF (Middle Density Foam) en LDF (Low Density Foam). Voor het 
uitharden (vulcaniseren) wordt een vulcanisatiedispersie gebruikt. Deze 
dispersie bevat zink en dithiocarbamaten. 
De secundaire backing bestaat veelal uit jute of polypropyleen. Deze wordt 
verlijmd op de precoat. 
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3.4 

Zowel de schuimrug als de "lijm" voor het aanbrengen van de secondaire 
backing bestaat uit latexachtige componenten. Deze kunnen kant en klaar 
door de leverancier worden aangeleverd. Men kan de latex echter ook zelf 
samenstellen. 
Het proces waarmee de backing wordt aangebracht is continu. 
Zo nu en dan, afhankelijk van de bedrijfsvoering, worden de tanks en 
leidingen met water gespoeld. Verder vindt er geen lozing van water plaats. 
De modulekarakteristieken zijn in bijlage 4 beschreven. 

Finishen 

Het finishen (ook wel appreteren of nabehandelen genoemd) omvat alle 
verdere bewerkingen die tot doel hebben het substraat een aantal gewenste 
gebruikseigenschappen te geven. Deze bewerkingen zijn veelal gebaseerd op 
het coaten of impregneren van het substraat met verschillende stoffen. In 
hoofdzaak worden weefsels (vliezen, breisels en non-wovens) gefinished. 
Het is echter ook mogelijk om vezels te finishen. 
Er zijn ook mechanische finishprocessen waarbij in het algemeen geen 
chemicaliën gebruikt worden, zoals sanforiseren, kalanderen en ruwen. 
De finishprocessen zijn in de navolgende tabel kort beschreven. Hierin is 
tevens aangegeven welke chemicaliën worden toegepast [ref. 121. 
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l abe l  3.9. Toegepaste f inishprocessen 

Produkt Gebruikte chemical iën Proces- 
omstandigheden 

nylonweefsels en 
tap i  j ten  

magnesiunchloride 
polyethyleenglycol 
polyalkyleenoxyde 

behandeling i n  bad met an- 
t i s ta t i cum gevolgd door 
afpersen en drogen 

n a t u u r l i j k e  en 
synthetische wee- 
f s e l s  

organische fos fo r  en 
halogeenverbindingen 
antimoontr ioxide 

menging van vezels met 
vlamvertragers voor spinnen 
o f  behandeling i n  baden 
t i j dens  het f in ishen 

diverse weefsels PVC 
v inylacetaten 
v i n y l -  en 
acetylzuurcopolymeren 
polyurethaan 

coat ing thermisch aanbren- 
gen, f i x a t i e  door afkoel ing 

aanbrengen a l s  waterige 
dispersie,  drogen en f i x e r -  
en b i j  hoge 1 

diverse weefsels s i l iconen, A l -  en Z r -  
zepen, melamineverbin- 
dingen 

behandeling i n  baden d i e  
waterafstotende middelen 
bevat ten  

diverse weefsels ureun- en melaminefor- 
maldehyde, dihydroxy- 
dimethylolethyleenurem, 
Mg- en Zn-zouten (kata- 
lysatoren) 

behandeling t i j d e n s  
f i n i shen  i n  bad met 
Chemicaliën, gevolgd door 
afpersen en drogen 

diverse weefsels 
onder andere wol 
en rayon 

harsen 
sterke loog 

bevochtigen/stoombe- 
handeling gevolgd door dro- 
gen/f ixeren van weefsel 
onder spanning tegen de 
k r impr ich t ing  i n  

katoenen naaiga- 
rens 

zetmeel en 
pa ra f f i ne  

behandeling i n  bad met toe- 
voeg i ngen 

tap i  j t f l u o r  co-polymeren, 
emulgatoren en dimethyl- 
acetaat 

droog opbrengen i n  de back- 
i ngst raa t  

gechloreerde (aromati- 
sche) koolwaterstof fen 
(o.a. permethrin) en 
organische koperverbin- 
dingen 

behandeling i n  waterige 
oplossing met 
0,25 - 1% motwerend middel 

wol en katoen 

4 Sommige synthetische vezels worden tijdens de produktie al brandvertragend gemaakt (o.a. Viscose FR, Trevira 
CS). 
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Bij finishen worden de chemicaliën meestal met een foulard-opbrengtechniek 
op het weefsel gebracht waarna fixatie en droging plaatsvindt in een 
verwarmde sectie waarbij meestal gebruik gemaakt wordt van een spanraam. 
De foulardbak wordt op niveau gehouden door toevoeging van de 
finishoplossing vanuit een voorraadvat. Na het einde van een run wordt de 
inhoud van de foulard, het restbad, veelal geloosd. De apparatuur (fodard, 
leidingen etc.) wordt met water gespoeld. Bij de houdbare (niet bederfelijke) 
finish kan de rest, in relatie tot de produktie teveel aangemaakt, in het 
voorraadvat worden hergebruikt. Bij een niet-houdbare finish wordt ook 
deze hoeveelheid geloosd. 

Bij de tapijtfabricage worden overigens geen spanramen gebruikt voor het 
opbrengen van finishchemicaliën. 
Finishprocessen kunnen geïntegreerd worden in andere processen [ref. 21, 
zoals: 
1. Motwerend maken, geïntegreerd in zowel continue als discontinue 

2. Vuilwerend maken, tijdens het aanbrengen van de backinglaag. 
3.  Brandvertragend maken, geïntegreerd in een discontinu verfproces. 
4. Brandvertragend maken van vezels, tijdens het drukproces (space-dye). 
5. Pigmenten coaten (continu verven), op spanramen. 

verfprocessen en bij het aanbrengen van de backinglaag . 

De afbakening van de procesmodule finishen is derhalve niet zo eenduidig 
bij de overige procesmodules. Resten van de toegepaste chemicaliën worden 
dan ook op verschillende wijzen geloosd: 
- met een restvlot (discontinu verfproces); 
- met een restbad (continu verfproces en finish met foulard); 
- met het spoelwater; 
- met het waswater (in wasstraat continu verfproces). 
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4 

4.1 

EMISSIES 

De activiteiten in de textielveredeling, beschreven in het voorgaande 
hoofdstuk, hebben emissies tot gevolg. Te onderscheiden zijn: 
- emissies naar lucht; 
- emissies naar water; 
- emissies naar bodem; 
- afvalstoffen. 

In deze rapportage zijn de emissies naar het water van belang. 
Emissies naar de lucht zijn relatief beperkt [ref. 121. 

In hoofdzaak treedt luchtemissie op bij: 
- drukprocessen waarbij organische oplosmiddelen (b. v. white spirit) 

toegepast worden voor de pigmentpasta; 
- batikken (verwijdering harsen met tri); 
- reinigingen met vluchtige organische middelen; 
- fixatie van chemicaliën bij hoge temperatuur; 
- vulcanisatie van de backinglaag. 

Emissies naar de bodem kunnen voorkomen indien de vloeren van de 
produktie- en opslagruimten onvoldoende verhard zijn en er geen goede 
afvoer naar de bedrijfsriolering is. 

De afvalstoffen die in de textielveredeling ontstaan, zijn met name: 
- restanten van toegepaste chemicaliën; 
- lege verpakkingen (vaten); 
- slib van waterbehandeling; 
- textiel- en tapijtafval. 

De twee laatstgenoemde afvalstoffen kunnen in aanzienlijke hoeveelheden 
voorkomen. 

Afvaiwaterlozing (aigemeen) 

In de textielveredelingsindustrie wordt 5 à 10 miljoen m3 [ref. 21 water 
verbruikt bij de veredelingsprocessen. Het waterverbruik bij de 
tapijtbedrijven bedraagt circa 1 miljoen m3 water [ref. 71. Ongeveer 95% 
hiervan wordt geloosd. 
De jaarlijkse emissie uit de branches van de textielveredelings- en 
tapijtindustrie die afgevoerd wordt naar de communale zuiveringsinstallaties, 
wordt geschat op ruim 300.000 ve (zie ook bijlage 1). Hiervan is circa 
25.000 ve afkomstig van de tapijtindustrie [ref. 71. 
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Procesmodule 

Voorbehandelen 
Verven Discontinu 
Verven Continu 
Druk ken 
BackLaag aanbrengen 
F i n i  shen 

Totaal (bedri j fstak)  

Op basis van modulekarakteristieken [ref. 2, zie ook bijlage 41 en 
aanvullende informatie kan een onderverdeling gemaakt worden per 
procesmodule. Dit is in de navolgende tabel weergegeven. Ten aanzien van 
de karakteristieken bij het voorbehandelen dient opgemerkt te worden dat 
deze verificatie behoeven. 

Afvalwaterlozing Vui l last  (v.e. 's)  
percentage van totaal  percentage van totaal  

22 % 18 % 
19 % 12 % 
39 % 24 % 
18 % 30 % 

< I %  < I %  
2 %  15 % 

100 % 100 % 

De vuillast van de voorbehandeling is overigens in het algemeen aanzienlijk 
hoger dan de genoemde 18%. Bij 2 geauditeerde bedrijven werden 
percentages van 35% en 55% gevonden [ref. 21. Gemiddeld is de vuillast 
echter lager, omdat een aanzienlijk aantal bedrijven geen voorbehandeling 
heeft. Hierdoor wordt het gemiddelde over de gehele bedrijfstak lager. 

Het afvalwater kan componenten bevatten die bij de veredeling toegepast 
worden of die als verontreiniging reeds op het substraat aanwezig zijn. 
Enkele (groepen) van deze stoffen hebben met name de aandacht, te weten: 
- kleurstoffen; 
- zware metalen; 
- rot-, mot- en schimmelwerende middelen (biociden en fungiciden); 
- brandvertragende middelen; 
- dithiocarbamaten (versnellers voor de vulcanisatie van tapijtruggen); 
- latexachtige stoffen. 

Uit onderzoek [ref. 21 blijkt overigens dat potentiële zwarte-lij~tstoffen~ (zie 
appendix van bijlage 9) in de textielveredeling niet meer als basisgrondstof 
worden toegepast. Het is echter niet uitgesloten dat deze stoffen als 
bestanddeel in een preparaat aanwezig zijn en in de beoordeling volgens de 
stoffenaanpak (zie hoofdstuk 8) als "bezwaarlijk" aangemerkt kunnen 
worden. 

7 Lijst met 132 door de EG geselecterrde stoffen (EG-richtlijn 76/464/EG. annex I) 
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4.2 

Per procesmodule zijn één of meer specifieke deelstromen aan te wijzen. 
Deze zijn in de navolgende paragrafen beschreven. 

Lozingen uit de voorbehandeling 

De afvalwaterlozingen uit de voorbehandeling komen als continue en 
discontinue stroom vrij (zie 5 3.1). Deze lozingen zijn niet volledig 
gekwantificeerd, aangezien de milieubezwaarlijkheid in relatie tot de overige 
procesmodulen relatief beperkt is. In het algemeen komt er, met name bij 
het sterken en reinigen, veel zuurstofbindend materiaal vrij (globaal 50 tot 
100 g CZV per kg substraat [ref. 131). 
Indien bij het ontsterken slecht afbreekbare synthetische sterkmiddelen, 
zoals polyvinylalcohol en acrylaten worden verwijderd, variëren de CZV- 
gehalten van 2.000 tot 10.000 mg 02/1 [ref. 131. Bij verwijdering van 
natuurlijke, goed afbreekbare sterkmiddelen op basis van zetmeel kunnen de 
CZV-gehalten oplopen tot 30.000 mg 02/1 [ref. 131. 

Bij het wassen van natuurlijk substraat (ruwe katoen of wol) kunnen sporen 
biociden vrijkomen. Naar schatting bedraagt deze hoeveelheid enkele 
kilogrammen per jaar. Nader onderzoek hiernaar werd vooralsnog niet 
nodig geacht [ref. 13. 

In de voorbehandeling worden zure en basische baden toegepast. Lozing van 
deze baden en het waswater van deze behandelde substraten leidt tot vrij 
extreme en sterk variërende pH-waarden. Meestal zal het afvalwater sterk 
basisch zijn. 

Bij de gebruikte en geloosde wasmiddelen komen soms ook slecht biologisch 
afbreekbare typen voor, veelal veroorzaakt door de aanwezigheid van de 
complexvormers EDTA en NTA. Daarnaast kunnen de geloosde 
oppervlakte-actieve stoffen schuimvorming veroorzaken. 

De hoeveelheid substraat die wordt gebleekt, bedraagt circa 10.000 ton per 
jaar. Hiervoor wordt steeds vaker waterstofperoxyde (H202) toegepast in 
plaats van natriumhypochloriet, veelal chloorbleekloog genoemd (NaHCIO). 
In 1990 werd bij ongeveer 26 textielveredelingsbedrijven in totaal circa 
150 ton hypochlorietoplossing gebruikt [ref. 21. Na het hypochlorietbleken 
kunnen de restbaden nog circa 1,5 à 5 g/l actief chloor bevatten. Met de 
aanwezige organische stoffen kunnen gechloreerde koolwaterstoffen 
(meetbaar als AOX) gevormd en geloosd worden [ref. 1, 331. 
Bij toepassing van waterstofperoxide als bleekmiddel worden tensiden 
(detergenten) in het bleekbad toegevoegd in een concentratie tussen 5 en 
10 g/l. 
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4.3 

Voornamelijk onder de niet ionogene detergenten kunnen soms slecht 
biologisch afbreekbare typen voorkomen. Deze zijn gebaseerd op ethyleen- 
of propyleenoxide-blokpolymeren en alkylfenolethoxylaten (APEO) . Deze 
worden veelal toegepast als schimmelremmend middel. De detergenten 
kunnen problemen veroorzaken bij de zuurstofinbreng in de aeratietank en 
het ontvangende oppervlaktewater. 

Lozingen uit verf- en drukprocessen (algemeen) 

De lozingen uit de verf- en drukprocessen bevatten in het algemeen 
gelijksoortige groepen van componenten (zie tabel 3.5, 8 3.2). Dit is in deze 
paragraaf beschreven. Kleurstoffen vormen de voornaamste verontreiniging 
in het ververij- en drukkerij-afvalwater [ref. i] .  

In 6 4.4 worden de kleurstofhoudende deelstromen per procesmodule qua 
aard en omvang gespecificeerd. Het ontstaan van het afvalwater is namelijk 
specifiek voor een procesmodule (VD, VC en D). 
Het afvalwater uit deze modules bevat resten van kleur- of hulpstoffen die 
oorspronkelijk aan het verfbad zijn toegevoegd. Genoemd kunnen worden: 

Kleurstoffen 
Er zijn duizenden verschillende kleurstoffen. Afhankelijk van de 
toepassingsmogelijkheden zijn de meeste in te delen in de in tabel 3.3 
(0  3.2) aangegeven kleurstoftypen. Het fixatierendement van de diverse 
typen kleurstoffen ligt in het algemeen tussen de 60 % (reactiefkleurstoffen) 
en 99 % (pigmentkleurstoffen). 

Afhankelijk of continu of discontinu wordt geverfd dan wel wordt gedrukt, 
variëren de restconcentraties van O tot 40 g/l [ref. 2,121. In 8 4.4 zijn deze 
gegevens per procesmodule nader uitgewerkt. 
Uit een inventarisatie onder 300 kleurstoffen [ref. 131 blijkt, dat 2% van de 
textielkleurstoffen zeer toxisch is. Matig toxische tot toxische kleurstoffen 
komen veelvuldig voor onder de basische en de metaalcomplexe kleurstof- 
fen. Zure kleurstoffen zijn in het algemeen matig toxisch. Deze kleurstoffen 
zijn matig tot goed biologisch elimineerbaar. Het grootste deel (50-60 %) 
van de geloosde kleurstoffen wordt in een biologische zuiveringsinstallatie 
geëlimineerd door biologische afbraak (13 %), adsorptie aan het slib (23 %) 
of een combinatie van beide (26%). 
Het overige deel (40-50%) wordt met het effluent geloosd [ref. 261. Gezien 
de persistentie van de kleurstoffen en de onduidelijkheid over chronische 
effecten verdienen de kleurstoffen de emissie-aanpak voor kleurstoffen als 
groep. 
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Het gebruik aan kleurstoffen is te divers om in de stoffenaanpak te toetsen 
(zie hoofdstuk 8). Derhalve is in 1988 gekozen voor zuivering van het 
kleurstofhoudende afvalwater op grond van de emissie-aanpak. 

Zouten 
Met name natriumchloride en natriumsulfaat worden in grote hoeveelheden 
(10-200 g/l) aan het verfbad van sommige kleurstoffen [ref. 131 toegevoegd. 
Aangezien de zoutconcentratie in het verfbad onveranderd blijft, zal met 
name de zoutlozing bij een grote vlotverhouding aanzienlijk zijn. 
Sulfaten in anaeroob afvalwater (b.v. riolering) kunnen H,S doen ontstaan. 
Door bacteriële omzettingen in vochtige lucht kan zwavelzuur ontstaan. Dit 
zwaveizuur veroorzaakt de aantasting van beton. 
Beton is in principe ongevoelig voor chloriden. Echter, omdat het kleine 
ionen zijn, hebben ze een groot indringingsvermogen, zodat ze bij 
onvoldoende betondekking de wapening kunnen aantasten. 

Carriers 
Carriers zijn (al dan niet gechloreerde) aromatische verbindingen. Carriers 
worden toegepast om een goede hechting tussen polyestervezels en disperse 
kleurstoffen te krijgen. Deze goede hechting kan in het algemeen ook 
gerealiseerd worden door temperatuursverhoging (het zogenaamde HT- 
proces). Met name bij het verven van woVpolyestermengsels moeten echter 
carriers gebruikt worden, omdat de wol niet bestand is tegen temperaturen 
boven de 100°C. Voorbeelden van carriers die in Nederland op de markt 
gebracht worden, zijn: 
- orthofenylfenol; 
- bifenyl; 
- trichloorbenzeen. 
Deze laatste is een zwarte-lijst stof (zie appendix van bijlage 9). 

De carriers worden geëmulgeerd in water, of worden opgelost in een 
cosolvent (alcoholen of ethers) aan het verfbad toegevoegd. Vaak zijn de 
carriers al door de producent aan de gerede kleurstof toegevoegd. Carriers 
worden nog slechts sporadisch bij kleine bedrijven en in de wolindustrie 
toegepast. 
De carriers voor het aanverven van wol/polyester kunnen in de restbaden 
voorkomen tot 6 g/l en in het waswater tot 3 g/l. 
In het algemeen zijn de meeste carriers licht tot matig watertoxisch, slecht 
afbreekbaar en, met name bij gechloreerde carriers, bioaccumulerend. 
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4.4 

Zware metalen 
Zware metalen zijn soms onderdeel van kleurstoffen (zoals metaalcomplexe 
kleurstoffen) of de fixatiemiddelen van directe kleurstoffen. Genoemd 
kunnen worden: koper, chroom en nikkel. Zware metalen, met name 
chroom, kunnen in geconcentreerde kleurstofresten voorkomen tot enkele 
tientallen milligrammen per liter [ref. 131 . 

Naar de uitloging van antimoon bij het HT-verven van polyester is 
onderzoek verricht [ref. 201. Aangetoond is dat antimoon met enkele mg/l 
in het vrijkomende water na het HT-verven of -drukken kan voorkomen. 
Bovendien kunnen in het afvalwater resten van antimoonhoudende 
brandvertragende middelen voorkomen. 

Overige verfbadtoevoegingen 
Enkele hulpstoffen die aan het bad worden toegevoegd, zijn of kunnen 
milieubezwaarlijk zijn. Een voorbeeld hiervan zijn quarternaire 
ammoniumverbindingen. De hulpstoffen zijn in 6 3.2 beschreven. 
Stoftoetsing, beschreven in hoofdstuk 8, van deze stoffen zal uitkomst 
bieden met betrekking tot de milieubezwaarlijkheid. 

Deelstroomspecificatie procesmodules verven en drukken 

Bij de drie procesmodulen verven discontinu (VD), verven continu (VC) en 
drukken (D) zijn de volgende deelstromen te onderscheiden (zie begrippen- 
lijst pag 116): 

- restvlot; 
- restbad of restpasta; 
- overmaat kleurstofconcentraat (gezien de samenstelling van de overmaat 

ook te definiëren als restbad of restpasta); 
- spoelwater; 
- waswater. 

In tabel 4.2 zijn de deelstromen per procesmodule gekarakteriseerd. De 
weergegeven waarden zijn gemiddelden gebaseerd op enkele referenties 
[ref. 2,7,9] en dienen indicatief gehanteerd te worden. Uitgangspunten zijn 
een specifiek waterverbruik [ref. 21 en de veredelde hoeveelheid substraat 
(zie ook bijlagen 1 en 4). De weergegeven waarden hebben betrekking op 
de gehele bedrijfstak ( > 4 werknemers per bedrijf). 
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X van t o t a a l  I 1 O0 

Tabel 4.2. Karakter iser ing deelstromen procesmodules verven en drukken i n  Nederland 

1 O0 

Uaterlozing: - to taa ldebiet  

Deels t rom: 
- r e s t v l o t  
- restbad/-pasta 
- overmaat - spoelnater **) 
- waswater 

subtotaal 

K leurstof loz ing:  
- vracht 

Deelstroom: 
- r e s t v l o t  
- restbad/-pasta - overmaat 
- spoelwater - waswater 

I subtotaal 

Eenheid 

m3/jaar 
l /kg substraat 

X van t o t a a l  
X van t o t a a l  
X van t o t a a l  
X van t o t a a l  
X van t o t a a l  

X van t o t a a l  

ton/ j aar 
X van t o t a l e  
k leurs to f loz ing  
X van verbru ik  
i n  module 

X van t o t a a l  
X van t o t a a l  
X van t o t a a l  

Verven d iscont inu 

1.200.000 
80 

30 
n.v.t. 
n.v. t. 
n.v. t. 

70 
1 O0 

17 
8 

9 

85 
n.v.t. 
n.v.t. 

X van t o t a a l  n.v.t. 
X van t o t a a l  I l 5  

ocesmodule 

Verven cont inu 

2.500.000 
50 

n.v.t. 
0,s *) 
0,2 *) 

n.v.t. 
99,5 
1 O0 

63 
30 

10 

n.v. t. 
32 *) 
19 *) 

49 
n.v. t. 

Drukken 

1.150.000 
25 

n.v.t. 
0,7 
0,5 
5 

93.8 

1 O0 

130 
62 

26 

n.v. t. 
44 
28 
16 
12 

1 O0 

*) i n c l .  geringe hoeveelheid spoelwater 
**I t o t a l e  spoelwater ( i n c l u s i e f  afgevoerde concentraat) 

Op basis van de gegevens in tabel 4.2 kunnen gemiddelde kleurstofconcen- 
traties per deelstroom worden berekend6. Deze variëren van 5 tot 
5 .o00 mg/l. In bedrijfsspecifieke situaties zullen deze concentraties sterker 
verschillen. 

In tabel 4.3 zijn de gemiddelde kleurstofconcentraties van de deelstromen 
uit de procesmodules weergegeven. Tevens is de totale kleurstofvracht in de 
deelstroom als percentage van de totale kleurstofemissievracht in de 
textielveredeling (circa 200 ton) aangegeven. 

totale kleurstofvracht in de deelstroom vanuit de textielveredeling 
totaal lozingsdebiet van de deelstroom in de textielveredeling gemiddelde kleurstofconcentratie = 
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Tabel 4.3. Kleurstofconcentratie en -vracht deelstromen 

4.5 

Deelstroom 

res t v l  ot 
waswater 

restbad* 
waswater 

restpasta ** 
spoelwater 
waswater 

Kleurstof- 
concentratie 

2500 
12 

6800 
350 

15 

Kleurstofvracht 

[ton/ jaar1 [%I 

14,5 6,9 
2,5 1,2 

32 15,2 
31 14,8 

93 44,3 
21 10,o 
16 7,6 

I 

*) 
**) 

inclusief een geringe hoeveelheid spoelwater 
to ta le  spoelwater ( inclusief  afgevoerde concentraat) 

Uit tabel 4.3 kan afgeleid worden dat bijna 60% van de kleurstofemissie in 
de vorm van onverdunde kleurstofconcentraten vrij komt (restbaden, 
restpasta’s). 
Het spoelwater dat bij het drukken ontstaat, 10% van de totale emissie, 
heeft een gemiddelde kleurstofconcentratie van zo’n 350 mg/l. 
De overige stromen, waswaters en restvlotten, bevatten weinig kleurstof. De 
gemiddelde concentraties hierin variëren van 4 tot 30 mg/l. De vracht die 
hiermee geloosd wordt bedraagt ongeveer 30% van de totale 
kleurstoflozing. 

Lozingen bij het aanbrengen van backinglagen 

De afvalwaterlozing bij het aanbrengen van backinglagen ontstaat bij het 
lozen van restbaden en het spoelen van apparatuur. Het aanbrengen van een 
backinglaag vindt nog plaats bij 7 tapijtbedrijven [1993, ref. 71. 
Zoals uit tabel 4.1 (6 4.1) blijkt, is de afvalwaterlozing (geschatte jaarlijkse 
hoeveelheid en vracht: 10.000 m3 en 600 ve) ten opzichte van de lozing uit 
andere modules gering. Dit wordt veroorzaakt doordat het aanbrengen een 
nagenoeg droog proces is en de bedrijven het vrijkomende water reeds 
zuiveren, afvoeren of hergebruiken [ref. 2,7]. Het vrijkomende afvalwater 
komt met name vrij ten gevolge van spoelactiviteiten en bevat over het 
algemeen veel latexachtig materiaal (zwevend stof) en zink. 
Daarnaast kan het in een enkele situatie resten van finishchemicaliën 
bevatten. Dit kunnen vuilwerende (Scotchgard, Baygard), rot- en 
motwerende middelen zijn. 
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Deelst room Eenheid Brandvertrager Rot-/mot-/schimnelwerend 
I 

restvlot  mg/ 1 onbekend max. 3 
max. 50 rest  bad g/ 1 max. 500 

overmaat g/ 1 max. 500 max. 50 
max. 50 spoe 1 water mg/ 1 max. 800 
max. 2 waswater mg/ 1 max. 160 

4.6 

Bedrijven die het afvalwater lozen beschikken over het algemeen over 
zuiveringsinstallaties. Als zuiveringstechniek wordt sedimentatie, eventueel 
voorafgegaan door flocculatie, toegepast. 
De verwijdering van latexachtig materiaal met behulp van deze technieken is 
nagenoeg volledig. Verwijdering van zink kan ook effectief plaatsvinden. 
Bekend is echter dat de zinkconcentratie in het effluent op kan lopen tot 
6 mg/l of meer. De geloosde vracht is echter in het algemeen beperkt 
doordat het geloosde debiet gering is. 
Het slib dat ontstaat wordt hergebruikt of afgevoerd naar een C3-deponie 
(reguliere stortplaats). De hoeveelheid slib wordt geschat op 250 ton per 
jaar (2 à 5 massa% van het geloosde debiet). 

Lozingen uit finishprocessen 

Finishprocessen worden voor een belangrijk deel uitgevoerd met behulp van 
een foulard. De geschatte hoeveelheid water die vanuit deze processen 
geloosd wordt bedraagt circa 1Oo.ûûû m3 per jaar [ref. 2, bijlagen 1 en 41. 
Zoals echter in 0 3.4 aangegeven is, is de afbakening van de procesmodule 
finishen niet geheel eenduidig doordat ook finishbehandelingen in andere 
processen geïntegreerd zijn. De aard en omvang van de lozing ten gevolge 
van finishactiviteiten kan derhalve niet nauwkeurig worden beschreven. 
In een studie [ref. 21 zijn per te identificeren deelstroom maximale 
concentratie van finishchemicaliën indicatief aangeven. Het betreft hier 
brandvertragers en rot-, mot- en schimmelwerende middelen. De resultaten 
zijn in tabel 4.4 weergegeven. 

Tebel 4.4. Maximale concentraties in  deelstromen f in ish  ( ind ica t ie f )  

Brandvertragers bevatten veelal antimoontrioxide of organisch 
fosforverbindingen. 
In het nabije verleden werden rot-, mot- en schimmelwerende middelen 
toegepast met werkzame componenten op basis van pentachloorfenol . 
Gebruik van deze stoffen is niet meer toegestaan [ref. 121. Momenteel 
worden rotwerende middelen gebruikt op basis van pyrethroïden en mengels 
van pyrethroïden en pyrimidinederivaten, met als actieve stoffen 
chlorophenylid, permethrin en ammonium fluorsilicaten. 
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Motwerende middelen zoals penta-2-(chloromethylsulfonamide)-difenylethers 
(PCSD) worden met name in de wolveredeling toegepast. 
Bij de tapijtfabricage worden enkele finishactiviteiten (o. a. vuilwerend, rot- 
en motwerend maken) soms ná het aanbrengen van de backinglaag 
uitgevoerd. De finishchemicaliën worden hierbij door middel van schuim of 
spuittechnieken op het tapijt gespoten. Er vindt geen emissie plaats naar het 
afvalwater. 

Met betrekking tot de lozing uit de overige finishactiviteiten (zie ook 6 3.4) 
geldt in het algemeen dat een gedeelte van de gebruikte chemicaliën ook 
wordt geloosd. In bijlage 3 is aangegeven welke stoffen dit kunnen zijn. 
Nadere specificatie is niet mogelijk met de beschikbare gegevens. Het 
betreft hier overigens stoffen die in het algemeen veel minder bezwaarlijk 
zijn dan de rot-, mot- en schimmelwerende middelen. 
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5 

5.1 

5.2 

REGELGEVING EN EMISSIE-EISEN 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het algemene 
waterkwaliteitsbeleid en de uitwerking van dit beleid in de WVO- 
vergunningen met betrekking tot de emissies uit de textielveredelings- en 
tapijtindustrie. 
In de derde Nota waterhuishouding [ref. 241 is het beleid geschetst voor de 
periode 1990- 1994 met betrekking tot het landelijk integrale waterbeheer. 
Hierbij worden tevens de doelstellingen op langere termijn weergegeven. 
Het beleid ten aanzien van afvalwaterlozingen, zoals is aangegeven in de 
derde Nota waterhuishouding, komt overeen met het beleid, zoals 
weergegeven in het Indicatief meerjarenprogramma water 1985- 1989 
[ref. 251, met dien verstande dat nu voor de emissies van fosfaat en stikstof 
de emissie-aanpak moet worden gevolgd. 

Waterkwaiiteitsbeleid 

Om vanuit de huidige toestand (1993) de streefbeelden voor de 
waterhuishoudkundige systemen te bereiken wordt in de derde Nota 
waterhuishouding een strategie gegeven. 
De beleidsuitgangspunten ten aanzien van lozingen zijn: de vermindering 
van de verontreiniging en het stand-still beginsel. 

A: Vermindering van de verontreiniging 

Het uitgangspunt, vermindering van de verontreiniging, houdt in dat de 
verontreiniging, ongeacht de stofsoort die wordt geloosd, zoveel mogelijk 
wordt beperkt. Voor bedrijven betekent dit dat proceskeuze en interne 
bedrijfsvoering hierop zoveel mogelijk moeten worden afgestemd. Indien 
een wezenlijke saneringsinspanning (b.v. het bouwen van een zuiverings- 
installatie) noodzakelijk is, wordt afhankelijk van de stofsoort onderscheid 
gemaakt tussen een tweetal sporen: de emissie-aanpak en de waterkwaliteits- 
aanpak. 

Emissie-aanpak 
De emissie-aanpak houdt in eerste instantie in, dat onafhankelijk van de te 
bereiken waterkwaliteitsdoelstelling een inspanning moet worden geleverd 
om verontreiniging te voorkomen. Hierbij wordt afhankelijk van de 
eigenschappen van een stof (zoals toxiciteit, persistentie, carcinogeniteit, 
bioaccumulatie) onderscheid gemaakt tussen zwarte-lijststoffen (b. v. kwik, 
cadmium) en overige stoffen die qua eigenschappen relatief wat minder 
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schadelijk zijn (b. v. koper, zink). Voor zwarte-lijststoffen geldt in beginsel 
dat de verontreiniging door deze stoffen moet worden beëindigd. 
Geprobeerd moet worden om zo dicht mogelijk bij een nullozing te komen. 
Sanering aan de bron dient te geschieden door toepassing van de beste 
bestaande technieken (bbt). Mocht na toepassing van deze technieken de 
restlozing tot onaanvaardbare concentraties in het oppervlaktewater leiden, 
dan zijn verdergaande maatregelen nodig. 
Voor de overige stoffen, is een saneringsinspanning vereist door toepassing 
van de best uitvoerbare technieken (but). Indien na toepassing van deze 
technieken de restlozing leidt tot het niet voldoen van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater aan de gestelde waterkwaliteitsdoelstellingen, dan kunnen 
verdergaande maatregelen worden geëist. 

Waterhaliteitsaanpak 
De waterkwaliteitsaanpak wordt gevolgd voor relatief onschadelijke 
verontreinigingen: van nature in het oppervlaktewater voorkomende stoffen 
met een geringe mate van toxiciteit (zoals chloride en sulfaat). De mate 
waarin maatregelen ter beperking van de lozingen van deze stoffen moeten 
worden genomen, is primair afhankelijk van de heersende waterkwaliteit in 
relatie tot de waterkwaliteitsdoelstellingen. Wordt de waterkwaliteitsdoelstel- 
ling overschreden, dan dient te worden bezien welke saneringsmaatregelen 
noodzakelijk zijn om wel aan de voor dat water geldende waterkwaliteits- 
doelstellingen te voldoen. In situaties waarin de waterkwaliteit in belangrijke 
mate wordt bepaald door de waterkwaliteit bovenstrooms van de lozing, dan 
wel door diffuse lozingen, kan het strikt hanteren van dit uitgangspunt voor 
individuele lozingen ter plaatse leiden tot te extreme eisen. De te treffen 
maatregelen zullen in dergelijke situaties dan ook bezien moeten worden in 
relatie tot de saneringsmaatregelen die elders noodzakelijk en te voorzien 
zijn. Dit geldt ook indien verdergaande maatregelen op basis van de 
emissie-aanpak overwogen worden. 

B: Stand-still beginsel 

Evenals voor het uitgangspunt vermindering van de verontreiniging is het 
stand-still beginsel uitgewerkt voor zwarte-lijststoffen en voor overige 
stoffen. Het stand-still beginsel voor zwarte-lijststoffen houdt in dat emissies 
van deze stoffen, gerekend over een bepaald beheersgebied, niet mogen 
toenemen. Onder het totaal aan lozingen wordt in dit geval verstaan de som 
van de directe en indirecte lozingen. Aan het stand-still beginsel kan 
overigens voor de zwarte-lijststoffen geen absolute betekenis worden 
gehecht, daar een dergelijke uitleg in extremo er toe kan leiden dat een 
nieuwe lozing, ook al is deze gezuiverd met de beste bestaande techniek, 
ontoelaatbaar zou zijn. Er is wel een goede argumentatie nodig om van het 
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beginsel af te wijken. Voor de overige stoffen geldt dat de waterkwaliteit 
niet significant mag verslechteren. 
De betekenis van het stand-still beginsel voor de overige stoffen is vooral 
gelegen in de verplichting van de waterkwaliteitsbeheerder om de kwaliteit 
van het oppervlaktewater dat in zijn beheer is te volgen, eventuele 
significante verslechteringen op het spoor te komen, te onderzoeken wat 
daarvan de oorzaken en gevolgen zijn en om vervolgens te bezien of een 
verslechtering al dan niet beïnvloedbaar c .q. aanvaardbaar is. Daarbij dient 
onderscheid te worden gemaakt in een toetsing vooraf en achteraf. 
Ingeval van toekomstige lozingen dient vooraf te worden nagegaan, in 
hoeverre de lozing de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zal 
beïnvloeden. Wordt verwacht dat de waterkwaliteit inderdaad significant 
achteruit zal gaan, dan wil dit nog niet zeggen dat een dergelijke 
achteruitgang steeds onacceptabel is. De diverse belangen zullen dan moeten 
worden afgewogen. 
Bij een toetsing achteraf wordt een beoordeling gemaakt van de 
ontwikkeling van de waterkwaliteit over een bepaalde periode. Qua 
uitwerking komt dit er op neer dat de verandering van de waterkwaliteit 
voor iedere parameter afzonderlijk moet worden bezien. Ingeval van een 
geconstateerde verslechtering van de waterkwaliteit dient de 
waterkwaliteitsbeheerder onderzoek in te stellen naar de oorzaken hiervan. 
Op grond van dat onderzoek zal bepaald moeten worden of en zo ja welke 
stappen moeten worden ondernomen om de toestand te herstellen. 

Voor organische microverontreinigingen, waartoe ook de bestrijdingsmid- 
delen die in de textielveredelings- en tapijtindustrie gebruikt worden (zoals 
rot-, mot- en schimmelwerende middelen) dienen te worden gerekend, is in 
de derde Nota waterhuishouding voor 1995 een reductiedoelstelling voor de 
emissie naar het oppervlaktewater aangegeven van tenminste 50% en voor 
een aantal stoffen van 90% ten opzicht van 1985. In internationaal verband 
(Derde Noordzee ministersconferentie) is afgesproken dat voor een aantal 
geselecteerde verbindingen, waaronder bestrijdingsmiddelen, een reductie in 
de toevoer via rivieren en estuaria naar de Noordzee van 50% of meer 
gerealiseerd dient te worden. 

Van de 132 (potentiële) zwarte-lijststoffen welke voorkomen op lijst I van 
de EG (appendix van bijlage 9) behoren er meer dan 50 tot de categorie 
bestrijdingsmiddelen. Veel van de overige bestrijdingsmiddelen kunnen 
gezien hun aard eveneens als potentieel zwarte lijststoffen worden 
aangemerkt. Hiervoor geldt in principe dat in ieder geval de beste bestaande 
technieken moeten worden toegepast om de emissie te saneren. 
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5.3 

5.3.1 

5.3.2 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Amvb-inrichtingen 

Bij koninklijk besluit van 4 november 1983 (Stb.577) is uitvoering gegeven 
aan de in artikel 1, tweede lid, van de WVO gegeven mogelijkheid om bij 
algemene maatregel van bestuur categorieën van inrichtingen aan te wijzen 
die voor lozingen op de riolering een Wvo-vergunning behoeven (de 
zogenaamde amvb-bedrijven). Aanleiding hiertoe was de noodzaak om via 
een adequate vergunningverlening te komen tot terugdringing van de lozing 
van milieubezwaarlijke stoffen op de gemeentelijke riolering en de 
zuiveringstechnische werken. Bij wijzigingsbesluit van 8 mei 1989 zijn de 
textielveredelingsbedrijven en de bedrijven die backinglagen op tapijt 
aanbrengen aangewezen als amvb-bedrijf (tweede fase amvb-bedrijven). 

Onder textielveredeling wordt in dit verband verstaan: 
de niet mechanische bewerkingen van vezels, lonten, garens en stoffen, te onderscheiden in 
onder andere bleken, verven, drukken, appreteren, impregneren en coaten. Tot de textiel- 
veredelingsbedrijven worden die bedrijven gerekend, die bovenstiìande activiteiten verrichten 
tot en met het stadium van het gerede doek. Veredelingsbewerkingen na dit stadium worden 
niet tot de aangewezen categorie van textielveredelingsbedrijven gerekend. Voorbeelden 
hiervan zijn ververijedblekerijen van jeans, en bedrukken van T-shirts. Het bedrukken van 
gereed produkt door middel van zeefdruktechnieken valt onder de categorie zeefdrukkerijen 
waarvoor het beleid is geformuleerd in de CUWVO-aanbevelingen "Afvalwater-problema- 
tiek Zeefdrukkerijen" van december 1989 [ref. 271. 

Vooruitlopend op de hiervoor bedoelde aanwijzing is in 1988 door de 
CUWVO een rapport uitgebracht met aanbevelingen voor de vergunningver- 
lening en een inzicht in de maatregelen die op korte en langere termijn 
kunnen worden verlangd. Op basis van ontvankelijke vergunningsaanvragen 
een is een aantal tijdelijke vergunningen op grond van de WVO verleend. 

Procedurele aanpak 

Wet milieubeheer 

De procedurele Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm) is per 
1 maart 1993 opgegaan in de Wet milieubeheer (Wm). Tevens zijn 
inhoudelijke milieuwetten opgenomen in de Wm zoals de Hinderwet, de 
Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet geluidshinder, de 
Afvalstoffenwet en de Wet chemische afvalstoffen. De WVO is niet 
opgenomen in de Wm. 
Hoewel de Wvo-vergunning niet is opgenomen in de Wm-vergunning , wordt 
er we! geregeld dat de verschillende procedures in het kader van de WVO en 



-57- 

de Wm bij eenzelfde inrichting gecoördineerd verlopen. Wanneer een 
samenhang bestaat tussen de Wm- en de Wvo-vergunning bestaat daartoe 
zelfs de verplichting. Bij het vastleggen van saneringsmaatregelen in de 
Wvo-vergunningsvoorschriften zal dit feitelijk altijd het geval zijn. De 
overall coördinatie is, ongeacht wie de Wm-vergunning verleent, in handen 
van de provincie (gedeputeerde staten). In de praktijk kan bij goede 
samenwerking tussen de waterkwaliteitsbeheerder en de gemeente de 
coördinatie door beide vergunningverleners zelf uitgevoerd worden. De 
beide bevoegde gezagen dienen elkaar te adviseren over de samenhang te 
nemen beschikkingen. 
Dit betekent dat in de procedure van vergunningverlening intensief overleg 
noodzakelijk is. 
De verplichting tot coördinatie leidt er in bepaalde gevallen toe dat een 
waterkwaliteitsbeheerder uit de invalshoek van waterbeheer vergunningen 
voor andere milieucompartimenten moet beoordelen op de consequenties 
voor het compartiment water. Tevens kan invloed worden uitgeoefend via 
de advisering over de inhoud van deze vergunningen. Dit schept de 
verantwoordelijkheid om over integrale afwegingen na te denken. 

Op grond van de Wm is het in bepaalde gevallen mogelijk om vergunningen 
met een beperkte geldingsduur te verlenen. Het betreft o.a. gevallen waarin 
nog werkwijzen ontwikkeld gaan worden die minder nadelige gevolgen voor 
het milieu veroorzaken en situaties waarin nog een beter inzicht in de 
gevolgen voor het milieu verkregen moet worden. Naast deze mogelijkheid 
om een tijdelijke vergunning te verlenen krijgt het bevoegd gezag de 
verplichting verleende vergunningen regelmatig te bezien en, indien nodig, 
aan te passen. 

Wvo-vergunning 

Bij het vastleggen van voorschriften tot terugdringing van de emissies uit de 
textielveredelings- en tapijtbedrijven is uitgegaan van een twee-sporenaanpak 
zoals verwoord in het CUWVO-rapport van 1988, te weten de stoffentoet- 
sing voor de gebruikte hulpstoffen (textielchemicaliën) en de terugdringing 
van de emissies aan kleurstoffen door zuiveringstechnische maatregelen. In 
de verstrekte vergunningen is voor wat betreft de saneringsmaatregelen 
uitgegaan van de verwachtingen omtrent het uit te voeren onderzoek naar de 
mogelijkheden om kleurstoffen door middel van zuiveringstechnische 
maatregelen te reduceren en de ten tijde van de vergunningverlening 
voorziene aanpak van de stoftoetsing (zie hoofdstuk 8). De stoftoetsing 
bleek door een aantal praktische problemen binnen de in de vergunningen 
gestelde termijnen niet uitvoerbaar, terwijl het noodzakelijk onderzoek naar 
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5.4 

de mogelijke zuiveringstechnische maatregelen voor het terugdringen van de 
emissies van kleurstoffen aanzienlijk meer tijd in beslag nam dan voorzien. 

Hierdoor is voor bedrijven die beschikken over een Wvo-vergunning ten 
aanzien van de voorwaarden met betrekking tot de stoftoetsing en het 
indienen van een saneringsplan tot terugdringen van de kleurstofemissies een 
gedoogsituatie ontstaan. Inmiddels is meer inzicht verkregen in de 
problematiek van de stoffenaanpak en zijn de door de branches voorziene 
onderzoeken tot uitvoering gebracht. Op basis van de thans geldende 
inzichten worden de CUWVO-aanbevelingen zoals verwoord in het rapport 
van 1988 geactualiseerd en de aanbevelingen met betrekking tot de 
mogelijke maatregelen en termijnen voor uitvoering ervan bijgesteld. Bij het 
verlenen van de thans vigerende vergunningen is ervan uitgegaan dat medio 
1994 voldoende inzicht zou zijn verkregen in de noodzakelijke maatregelen 
tot terugdringing van de emissies en de uitvoeringstermijnen ervan. Op 
grond hiervan werd voorzien in een definitieve vergunningverlening op de 
expiratiedatum van de tijdelijke vergunningen van 1 juli 1994. 

Indien nog verdergaande saneringsinspanningen moeten worden verricht, 
maar de wijze waarop deze tot uitvoering dienen te worden gebracht nog 
niet in de te verlenen Wvo-vergunning kunnen worden vastgelegd dient een 
tijdelijke vergunning te worden verleend. Indien de saneringsinspanning en 
de daarmee te bereiken eindresultaten wel in de te verlenen Wvo-vergunning 
kunnen worden vastgelegd, of verdergaande maatregelen niet noodzakelijk 
zijn kan een definitieve vergunning worden verleend. 
Op grond van de thans verkregen inzichten zal zeker niet in alle gevallen 
kunnen worden overgegaan op definitieve vergunningen, maar zal in de 
meeste situaties wederom overgegaan moeten worden tot een tijdelijke 
vergunning verlening. 

Doelgroepenbeleid 

Het milieubeleid van de overheid is verwoord in het Nationaal Milieube- 
leidsplan (NMP en NMP-plus uit 1989, respectievelijk 1990). Het NMP 
geeft 6 thema’s en geeft per thema aan welke doelen gehaald moeten 
worden in het jaar 2000, respectievelijk 2010. De thema’s zijn: 
klimaatverandering, verzuring, vermesting, verspreiding, verwijdering 
(afval) en verstoring (stank, geluid, risico’s). Voor de uitvoering van het 
NMP(-plus) is gekozen voor een aanpak via zogenaamde doelgroepen, 
waarvan de industrie er één is. In overleg met de industrie wil de overheid 
de maatregelen in kaart brengen die moeten leiden tot een realisering van de 
NMP-doelstellingen. Deze doelstellingen zijn vertaald naar een integrale 
reductiedoelstellingen voor de verschillende doelgroepen waaronder de 
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industrie. Het doelgroepenbeleid voor de industrie krijgt vorm binnen de 
bestaande vergunningverlenende verantwoordelijkheid van de betrokken 
overheden. 

In het kader van het doelgroepenbeleid zijn de bedrijfstakken die een 
belangrijke bijdrage leveren aan de milieubelasting geselecteerd. In 
samenwerking met de afzonderlijke brancheorganisaties en overheden 
worden per bedrijfstak Intentieverklaringen opgesteld. In de Intentieverkla- 
ring wordt een Integrale Milieutaakstelling (IMT) vastgelegd. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen homogene en heterogene 
bedrijfstakken. 
Een homogene bedrijfstak bestaat uit bedrijven met sterk vergelijkbare 
bedrijfsprocessen. De textielveredelings- en tapijtindustrie zijn als homogene 
bedrijfstak te beschouwen. Afspraken die gemaakt worden met een 
homogene bedrijfstak monden uit in een ’Implementatieplan’ voor de gehele 
bedrijfstak. 
Een heterogene bedrijfstak bestaat uit grote en complexe bedrijven met zeer 
uiteenlopende milieuproblemen. In een heterogene bedrijfstak (zoals de 
chemische industrie) is een standaardaanpak niet mogelijk. Daarom worden 
de afspraken uiteindelijk per bedrijf gemaakt en vastgelegd in een 
’ Bedrij fsmilieuplan’ (BMP) . 

De textielindustrie (SBI-code 22) is geselecteerd voor doelgroepoverleg. 
Binnen de textielindustrie wordt het doelgroepoverleg beperkt tot de textiel- 
veredelingsindustrie (SBI-code 224) en de tapijt- en vloermattenindustrie 
(SBI-code 225). Er wordt gestreefd naar het afsluiten van één Intentieverkla- 
ring voor beide industrieën. 
Aangezien de milieuverontreiniging vooral een waterverontreinigingspro- 
bleem is, is de Unie van Waterschappen de eerst verantwoordelijke in de 
opzet van een implementatieplan. 
De planning van VROM is dat de Intentieverklaring voor de textielindustrie 
in 1994 wordt ondertekend. Hiervoor wordt in december 1993 het eerste 
vooroverleg gestart tussen alle betrokken partijen. In 1995 zal met de 
uitvoering van de doelgroepaanpak voor de textielindustrie begonnen 
worden. 

Na ondertekening van de Intentieverklaring moet in overleg tussen alle 
betrokken partijen het implementatieplan worden opgesteld dat een 
omschrijving geeft van de brongerichte en effectgerichte maatregelen tegen 
de achtergrond van de gewenste emissiereductiedoelstellingen. Voor het 
terugdringen van de emissies uit het compartiment water zullen de in het 
implementatieplan op te nemen maatregelen dan ook moeten voldoen aan de 
uitgangspunten van het beleid zoals verwoord in paragraaf 5.2. en nader is 
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omschreven in de derde Nota waterhuishouding [ref. 241 en het IMP water 
1985-1989 [ref. 251. 
In die gevallen waarin de uitvoering van deze maatregelen op individueel 
bedrijfsniveau om bedrijfseconomische redenen niet mogelijk is, moet 
geconcludeerd worden dat een bedrijf niet in staat is volgens de stand van 
de techniek te produceren en zal dit in principe kunnen leiden tot 
beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. 

Bij de beoordeling van de maatregelen op grond van de stand der techniek 
kan in het kader van het doelgroepenoverleg een afweging worden gemaakt 
tussen de belangen van de verschillende milieucompartimenten. Hierbij kan 
op basis van de reductiedoelstellingen prioriteit worden gegeven aan de 
doorvoering van maatregelen voor dat milieucompartiment dat het zwaarste 
wordt belast. Hierbij speelt ook het begrip van kosteneffectiviteit van de 
maatregelen binnen de te onderscheiden milieucompartimenten een belang- 
rijke rol. Verder zal in het doelgroepenoverleg tegen de achtergrond van de 
totale milieutaakstelling aandacht kunnen worden besteed aan de mogelijke 
verschuiving van afvalstoffen van het ene milieucompartiment naar het 
andere en de noodzakelijkheid daarvan. 
In het kader van de vergunningverlening zal de uitvoering van het in het 
kader van het doelgroepenoverleg vastgestelde implementatieplan voor het 
compartiment water worden vastgelegd in de lozingsvergunningen op grond 
van de WVO. Uitgangspunt voor de te treffen maatregelen in zowel 
implementatieplan als Wvo-vergunning zijn de CUWVO-richtlijnen waarin 
de stand van de techniek is vastgelegd. 

Internationaal beleid 

In dit hoofdstuk worden de maatregelen besproken die in (landen van) de 
Europese Gemeenschap getroffen worden of zijn om emissies vanuit de 
textielveredelingsindustrie naar oppervlaktewater te verminderen. Voor een 
aantal landen zijn de nationale bepalingen betreffende de afvalwateremissies 
van de textielveredelingsindustrie nader gespecificeerd. Deze specificaties 
kunnen bestaan uit te nemen bronmaatregelen, procesgeïntegreerde 
maatregelen edof  zuivering. Ook kunnen emissie-eisen zijn opgenomen. De 
emissie-eisen in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn 
weergegeven in bijlage 5. 
Naast maatregelen in individuele landen worden thans ook in overkoepelend 
kader zoals PARCOM, IRC en EG afspraken gemaakt. Hiervan is de stand 
van zaken weergegeven. 
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In Duitsland worden in het najaar van 1993 de herziene 38' "Mindestan- 
forderungen" voor de textielveredelingsindustrie verwacht. Hierin zijn 
stoffen vermeld die niet mogen worden geloosd, zoals Cr(VI), Hg, As, 
gechloreerde carriers, alkylfenolethoxylaten (APEO) uit was- en reinigings- 
middelen, bepaalde (hoogkokende, aromatische) koolwaterstoffen en EDTA. 
Ook niet-gebruikte of -verbruikte resten van hulp- en kleurstoffen (zoals 
restbaden, restpasta's) mogen niet worden geloosd. 
Gehalogeneerde oplosmiddelen mogen slechts in beperkte mate gebruikt en 
geloosd worden. Daarnaast moeten oppervlakte-aktieve stoffen een wettelijk 
vastgelegde biologische afbreekbaarheid bezitten. Ook zijn emissie-eisen 
opgenomen ten aanzien van kleur (absorptiecoëfficiënten voor het rode, gele 
en blauwe bereik). 
Er worden acht verschillende deelprocessen gedefinieerd o. a. ontsterken, 
bleken, drukken, verven, finishen en backinglaag aanbrengen. Als in het 
afvalwater van deze deelprocessen concentraties van stoffen voorkomen die 
hoger zijn dan de tussen haakjes in de bijlage vermelde waarden, dan 
moeten deze deelstromen al dan niet gezamenlijk gereinigd worden. 

In België is het aan de industrie om een maatregelenpakket op te stellen om 
aan de emissie-eisen (zie bijlage 5 )  te voldoen. 

In het Verenigd Koninkrijk geldt in het algemeen een verbod op een aantal 
stoffen, waaronder CN , CS2, Hg , Cd en organohalogeenverbindingen. 
Maatregelen die in het Verenigd Koninkrijk getroffen zullen worden, zijn 
reductie van watergebruik, hergebruik van water, beheersing van processtro- 
men en terugwinning van grondstoffen. 
In 1992 is door de National Rivers Authority aangekondigd om kleurstof- 
emissies van de textielindustrie naar oppervlaktewater te beperken. Hiervoor 
is in eerste instantie 2 jaar gepland, maar inmiddels op verzoek van de 
branche verlengd tot 4 jaar. Voorgesteld worden good housekeeping 
maatregelen en verbeterde scheiding van effluentstromen, waarbij sterk 
gekleurde deelstromen apart worden gehouden en afgevoerd of in eigen 
beheer behandeld [ref. 301. 

Ook in Zweden ligt de nadruk op waterbesparing en hergebruik van water. 
Vervanging van milieubezwaarlijke chemicaliën, hergebruik, terugwinning 
en procesregeling om het water- en chemicaliëngebruik te optimaliseren zijn 
in ontwikkeling. In 1990 is gestart met het registreren van textielchemicaliën 
en hun (milieuhygiënische) eigenschappen. 

Acties in andere landen worden verwacht naar aanleiding van de in 1994 te 
publiceren aanbevelingen van de Parijse Commissie (PARCOM). Het doel 
van PARCOM is de bescherming van de Noord-Oost-Atlantische oceaan 
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tegen verontreiniging vanaf land. De deelnemende landen zijn Nederland, 
België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, 
Denemarken, Ierland, IJsland, Noorwegen en Zweden (binnenkort ook 
Finland en Zwitserland). Door PARCOM worden per bedrijfstak vastgesteld 
welke prioritaire stoffen geloosd worden. Ook bepaalde niet-prioritaire 
stoffen worden meegenomen die bedrijfstakspecifiek zijn. Voor de betreffen- 
de bedrijfstak worden de te realiseren technieken en de bijbehorende 
emissie-eisen overeengekomen. 
Thans wordt de stand der techniek geformuleerd voor de textielverede- 
lingsindustrie. België is hiervoor trekker. Een inventarisatie heeft plaats- 
gevonden en België heeft eind 1992 een voorstel gedaan waarin 55 
preventieve maatregelen, 5 1 procesmaatregelen en 29 zuiveringstechnieken 
de revue passeren. 
De deelnemende landen kunnen zich thans in grote lijn vinden in het 
voorstel van België. 
In het voorstel worden de gebruikte stoffen onderverdeeld in twee groepen 
en wel stoffen waarvan het gebruik moet worden beëindigd op korte termijn 
en stoffen waarvan het gebruik moet worden geminimaliseerd op korte 
termijn en eventueel beëindigd op langere termijn. Onder de eerstgenoemde 
groep vallen bijvoorbeeld organochloorverbindingen en (potentieel) zwarte- 
lijststoffen, terwijl bijvoorbeeld zware metalen en vluchtige organische 
stoffen tot de tweede groep behoren. 
Indien toepasbaar hebben preventieve maatregelen en procesgeïntegreerde 
maatregelen de voorkeur boven afvalwaterzuivering. De belangrijkste 
voorgestelde maatregelen zijn samengevat: 

verbod op het gebruik van zeer milieubezwaarlijke stoffen zoals 
(potentieel) zwarte-lijst stoffen (behalve als verontreiniging in 
grondstoffen) ; 
zuinigheid met (grond)stoffen (incl. water); 
vervanging van milieubezwaarlijke stoffen door milieuvriendelijker 
stoffen; 
terugwinning en hergebruik van stoffen; 
procesbeheersing en -automatisering voor efficiënte bedrijfsvoering; 
zonodig reiniging van deelstromen edof eindstroom; 
kennis van stoffen en preparaten (milieu-eigenschappen en 
toelaatbaarheidscriteria met behulp van databanken); 
inventarisatie voor elke fabriek van (1) grondstoffen, produkten, afval, 
(2) water en (3) processen, proceshandelingen. 

De Internationale Rijncommissie (IRC) heeft als doel het terugdringen van 
verontreiniging van de Rijn, tevens ter bescherming van de Noordzee. De 
aangesloten landen zijn Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en 
Nederland. Tevens is de EG lid. In het kader van het terugdringen van 
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emissies vanuit de textielveredelingsindustrie volgt de IRC de 
ontwikkelingen in PARCOM. Indien maatregelen die in PARCOM-verband 
worden vastgesteld onvoldoende worden geacht voor de bescherming van de 
Rijn, zullen aanvullende maatregelen worden overwogen. 

De Europese Gemeenschappen (EG) hebben de emissies van de textiel- 
veredelingsindustrie geïnventariseerd. In dit kader is in 1991 een studie 
verschenen met de titel "Technica1 and economic aspects of measures to 
reduce water pollution from the textile finishing industry" [ref. 281. 
Het rapport geeft een overzicht van het gebruik van water en chemicaliën in 
relatie tot de verschillende processen (voorbehandelen, bleken, verven en 
drukken, finishen), de verontreinigingen (kwalitatief en kwantitatief) die in 
het afvalwater terecht komen en maatregelen om deze verontreigingen terug 
te dringen. 

Lozingseisen 

Algemeen 

Op basis van de te bereiken reductiepercentages kunnen door middel van 
doelvoorschriften limitatieve lozingsvoorwaarden worden gesteld in 
concentratie-eisen edof  vracht-eisen aan te lozen verontreiniging. Indien 
doelvoorschriften niet mogelijk zijn, kan worden uitgegaan van middelvoor- 
schriften, waarbij wordt aangegeven welke maatregelen moeten worden 
getroffen. Uitgaande van de algemene beleidsuitgangspunten dient de hoogst 
mogelijke reductie in de emissie te worden bereikt, rekening houdend met 
de economische beschikbaarheid van de technieken. Voor de invulling van 
deze economische beschikbaarheid van technieken kunnen kosten per m3 
afvalwater, per kilogram verwijderde verontreiniging en per ton veredeld 
substraat gehanteerd worden. Aangezien uiteindelijk het verwijderings- 
rendement van belang is, worden de kosten en de vracht van de 
teruggehouden verontreiniging gebruikt als criteria bij de overweging of een 
zuiveringstechniek in de praktijk wel of niet toegepast moet worden. 
In hoofdstuk 6 zijn de technische mogelijkheden beschreven om de lozing 
van verontreinigingen in afvalwater te beperken. De daarmee gepaard 
gaande kosten zijn in hoofdstuk 7 beschreven. 

Als beleidsuitgangspunt voor maatregelen tot het terugdringen van de 
emissie van milieubezwaarlijke stoffen (overige stoffen) geldt het 
inspanningsbeginsel op basis van maatregelen die kunnen worden 
gekenschetst als de best uitvoerbare technieken (but). Voor (potentiële) 
zwarte-lijststoffen geldt het inspanningsbeginsel op basis van de beste 
bestaande technieken (bbt), waarbij gestreefd dient te worden naar een 
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nullozing. Voor biologisch afbreekbare verontreinigingen kan oxidatief 
biologische zuivering in eigen beheer of op een communale zuiveringsin- 
stallatie (rwzi) als een maatregel op grond van but worden aangemerkt. Bij 
lozing op een rwzi dient wel getoetst te worden in hoeverre de verwerking 
als doelmatig kan worden aangemerkt. Voor stoffen die moeilijk of niet 
biologisch afbreekbaar zijn is biologische zuivering niet primair de 
aangewezen maatregel tot terugdringing van de emissie en dient nagegaan te 
worden op welke wijze deze stoffen aan de bron uit het afvalwater kunnen 
worden teruggehouden. Na doorvoering van deze maatregelen kan dan, met 
inachtname van het effect van de behandeling van de restlozing op een 
biologische zuiveringsinstallatie, bezien worden in hoeverre de restlozing 
vanuit waterkwaliteitsoogpunt toelaatbaar is, dan wel alsnog aanvullende 
zuiveringsmaatregelen aan de bron dienen te worden getroffen. Het 
inspanningsbeginsel houdt tevens in dat de financiële inspanning voor het 
treffen van maatregelen groter zal dienen te zijn naarmate de omvang van 
de lozing toeneemt. 

De maatregelen in de textielveredelingsindustrie zullen, zoals aangegeven in 
hoofdstuk 6, bestaan uit maatregelen aan de bron (good housekeeping, 
stoffentoetsing en vervanging edof verwijdering van milieubezwaarlijke 
stoffen), procesgeïntegreerde maatregelen edof behandeling van deel- edof 
eindstromen. 

De kosten van maatregelen op grond van but kunnen worden afgeleid uit de 
maatregelen die algemeen voor de zuivering van afvalwater worden 
toegepast en als stand der techniek (SdT) kunnen worden aangemerkt. 

Voor (potentiële) zwarte-lijststoffen of stoffen die op grond van de selectie- 
criteria (stoffentoetsing) als milieubezwaarlijk dienen te worden aangemerkt, 
geldt een aanzienlijk hoger inspanningsniveau dat kan worden afgeleid uit de 
in te zetten technieken die als maatregelen op grond van bbt kunnen worden 
aangemerkt (b. v. aktief-koolbehandeling , hyperfiltratie, verbranding). 

Voor specifieke (potentiële) zwarte-lijststoffen kunnen uit de verwijde- 
ringsrendementen van de als bbt aan te merken technieken doelvoorschriften 
worden afgeleid in concentratie edof vrachteis. 
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Kleurstoffen 

Algemeen 
Door de grote verscheidenheid aan kleurstoffen is het niet haalbaar om deze 
afzonderlijk te meten in afvalwater. Omdat in het CUWVO-rapport van 
1988 is vastgesteld dat kleurstoffen als groep dienen te worden gesaneerd, 
verdient het bepalen van een somparameter voor kleurstoffen de voorkeur 
boven het meten van individuele kleurstoffen. De somparameter die hier- 
voor geschikt is, is kleur. Deze parameter geeft echter niet de kleurstofcon- 
centratie weer. 

In de Duitse "3 
forderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer [Textilherstellung, 
Textilveredlung] , Entwurf 24 Juni 1992" zijn kleureisen opgenomen voor 
lozing van afvalwater op oppervlaktewater. De kleur dient gemeten te 
worden met DIN 38404. 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Mindestan- 

De kleureisen, in de vorm van spectrale absorptiecoëfficienten, zijn: 
bij 436 nm, max. 7 m-' (geelbereik), 
bij 525 nm, max. 5 m-' (roodbereik), 
bij 620 nm, max. 3 m-' (blauwbereik). 

Kleuranalysemethode 
In 1992 is door FUZA een literatuuronderzoek uitgevoerd ten aanzien van de 
bestaande analysemethoden voor kleur. De meest geschikte manier om kleur 
te meten blijkt de spectrofotometrische methode volgens DIN 38404-C 1-2 
(juni 1992). De methode houdt in dat afvalwatermonsters eerst gefiltreerd 
worden over een 0,45 pm filter om onopgeloste bestanddelen te verwijde- 
ren. Vervolgens wordt de absorptie gemeten bij de golflengten 436 nm 
(geelbereik), 525 nm (roodbereik) en 620 nm (blauwbereik). De absorptie 
wordt vervolgens omgerekend naar een absorptiecoëfficiënt. Vanaf een 
absorptie van circa 1 in een onverdund monster moet verdund worden 
omdat boven een absorptie van 1 in het niet-lineaire gebied gemeten wordt. 
Omrekening van de gemeten absorptie naar absorptiecoëfficiënt gaat met de 
volgende formule (zie DIN 38404): 

a(X) = A(h)*f/d , waarin: 

a(X) = spectrale absorptiecoëfficiënt (m-'), 
A(X) = absorptie watermonster bij golflengte h (-), 
f = factor, hier 1000 m / m ,  
d = dikte van de cuvet (mm). 
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Vertaalslag van "kleur" naar "kleurstofconcentratie" 
Een mogelijkheid om kleur om te rekenen naar een "schijnbare concentra- 
tie" is met behulp van vergelijking van de kleur van een te meten monster 
met een "standaard kleurenspectrum", waarvan de relatie kleur-kleurstofcon- 
centratie bekend is. 
Dit is uitgevoerd voor reactieve kleurstoffen door Dr. Kermer van BASF 
[ref. 291. Een dergelijke schijnbare kleurstofconcentratie is echter nooit 
exact, maar is de best mogelijke benadering van de werkelijke concentratie. 
Dr. Kermer heeft gebruik makend van 29 reactieve kleurstoffen de Duitse 
grenswaarden voor absorptiecoëfficiënten vertaald naar kleurstofconcentra- 
ties. 
Kermer komt gebruik makend van zijn gegevens tot de volgende conclusies: 

De Duitse emissie-eisen voor kleur zijn gelijk aan een kleurstofconcentraties 
van: 
5-25 mg/l bij 436 nm (absorptiecoëfficiënt 7 m-'), 
2- 5 mg/l bij 525 nm (absorptiecoëfficiënt 5 m-'), 
1- 4 mg/l bij 620 nm (absorptiecoëfficiënt 3 m-'). 

Gemiddeld is dit: 
10 
3 
3 

mg/l bij 436 nm (absorptiecoëfficiënt 7 m.'), 
mg/l bij 525 nm (absorptiecoëfficiënt 5 m-'), 
mg/l bij 620 nm (absorptiecoëfficiënt 3 m-'). 

Of dit ook geldt voor andere dan reactieve kleurstoftypen is niet bekend. 

Emissie-eisen in vergunningen 
Nader onderzoek zal moeten vaststellen of DIN 38404 ook in de praktijk 
(meten in deel- en eindstromen van textielveredelings- en tapijtbedrijven) 
geschikt is om eenduidig de kleur van afvalwater vast te stellen. Bovendien 
moet bepaald worden hoe de vertaalslag gemaakt moet worden van kleur 
naar kleurstofgehalte, niet alleen voor reactiefkleurstoffen maar ook de 
andere kleurstofgroepen. Een probleem vormen de niet opgeloste (disperse) 
kleurstoffen. Door de voorafgaande "scherpe" filtratie van de kleurstofhou- 
dende afvalwatermonsters die noodzakelijk is om verstoring van de meting 
te voorkomen worden deze verwijderd en kunnen niet met behulp van een 
dergelijke meting vastgesteld worden. Anderzijds is gebleken dat de filtratie 
in een aantal gevallen niet scherp genoeg is om alle gedispergeerde 
hulpchemicaliën te verwijderen, waardoor deze onterecht worden 
geïnterpreteerd als kleurstof. 
Verwacht mag worden dat niet opgeloste kleurstoffen bij de toe te passen 
kleurstc?fverwijderingsmethodieken voor reactiefkleurstoffen eveneens 
verwijderd worden. Met de resultaten van het onderzoek zal bezien moeten 
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worden of vervolgens lozingseisen voor kleurstoffen (concentratieshrachten) 
kunnen worden geformuleerd. 
Vooralsnog zal in vergunningen gebruik gemaakt moeten worden van 
middelvoorschriften om de emissiereductie van kleurstoffen vast te leggen. 

De kleurstofbepaling is enerzijds van belang om bij het op te stellen 
saneringsplan voor de middellange termijn vast te kunnen stellen op welke 
wijze aan de gestelde reductie van 90% voor kleurstoffen dan wel een nader 
vast te stellen vrachteis kan worden voldaan. Anderzijds is een dergelijke 
bepaling van belang om na doorvoering van de middellange termijnmaatre- 
gelen de vergunningseisen te kunnen controleren. Het is daarom wenselijk 
dat een dergelijke methode zo mogelijk binnen een periode van 2 jaar 
beschikbaar is. Zolang nog geen goedgekeurde bepalingsmethodiek 
beschikbaar is, zal vooral de nu beschikbare methodiek (als indicatief) 
gehanteerd moeten worden. Voor het vastleggen van de eindsituatie op de 
middellange termijn dient een dergelijke methode beschikbaar te zijn. 
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6 MOGELIJKE SANERINGSMAATREGELEN 

Zoals beschreven in de hoofdstukken 3 en 4 worden vanuit de textielverede- 
lings- en tapijtbedrijven aanzienlijke hoeveelheden afvalwater geloosd op 
communale zuiveringsinstallaties. Dit afvalwater bevat enerzijds veel goed 
afbreekbaar materiaal in de vorm van de op het substraat aanwezige 
natuurlijke verontreinigingen en gebruikte zetmeelachtige produkten, met 
name afkomstig uit de voorbehandeling. Anderzijds worden milieubezwaar- 
lijke stoffen geloosd zoals kleurstoffen en enkele finishchemicaliën, in het 
bijzonder rot-, mot- en schimmelwerende middelen. 
In dit hoofdstuk worden maatregelen beschreven om de afvalwateremissies 
te beperken. In het algemeen worden deze maatregelen als volgt 
onderverdeeld : 

1. bronmaatregelen; 
2. procesgeïntegreerde maatregelen; 
3. behandeling van deel- edof  eindstromen. 

Bij bronmaatregelen wordt de oorzaak van de emissie beperkt of 
geëlimineerd. Deze maatregelen vloeien veelal voort uit preventie- en 
hergebruikideeën. Maatregelen zoals bijvoorbeeld het voorkomen van 
overmatige aanmaak van procesbaden, het voorkomen van morsverliezen of 
het hergebruik van restbaden vallen onder bronmaatregelen. Daarnaast valt 
hierbij te denken aan vervanging van milieubezwaarlijke stoffen. Voor deze 
stoffenaanpak is een systeem ontwikkeld om hieraan concreet invulling te 
geven. Dit is beschreven in hoofdstuk 8. 

Procesgeïntegreerde maatregelen hebben betrekking op wijziging van het 
proces edof  de procesvoering. Optimalisatie van procescondities en de 
verbetering van de constructie van een apparaat behoren onder andere 
hiertoe. 
In het kader van het onderzoeksprogramma van de Textielresearch-vereni- 
ging de "Voorzorg" is een aantal projecten opgestart. Deze projecten zijn 
gericht op een betere beheersing van de produktieprocessen, waarbij een 
duidelijk milieurendement wordt nagestreefd. Voorbeelden hiervan zijn: 
- optimaliseren bedrukken textiel; 
- beheersen verbruik drukpasta's; 
- optimaliseren chemicaliëngebruik; 
- bevordering toepassen van MA-(minimumapp1icatie)technieken; 
- electrostatische applicaties (inkjet printing technieken). 

Behandeling of zuivering van deel- edof  eindstromen behoeft geen nadere 
toelichting. 
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6.1 

Per procesmodule zijn in de paragrafen 6.1 t/m 6.6,  mogelijke maatregelen 
beschreven. Naast een korte omschrijving van de techniek worden, mits 
mogelijk, de volgende aspecten toegelicht: 
- de inzetbaarheid van de maatregel en de beperkingen; 
- emissie-effecten in specifieke situaties en voor de textielveredeling; 
- randvoorwaarden voor implementatie van de maatregel 

(knelpuntenanalyse) ; 
- opmerkingen (b.v. specifieke voor- en nadelen). 

Hierbij is gebruik gemaakt van (deel)onderzoeken, uitgevoerd door de 
branche-organisaties van de textielveredelings- en de tapijtindustrie, 
literatuurstudies en een door Tebodin, in opdracht van RIZA, uitgevoerd 
inventariserend onderzoek bij een aantal geselecteerde bedrijven [ref. 2-91. 
Afgezien van de procesmodule voorbehandelen worden op basis van deze 
gegevens de maatregelen modulair beschreven. 

Het uitwerken van maatregelen per procesmodule hoeft niet te betekenen dat 
per module zuiveringstechnische maatregelen genomen moeten worden. Het 
biedt wel voordelen ten opzichte van het uitwerken van maatregelen per 
bedrijf: 
1. uit onderzoek [ref. 21 blijkt dat indeling van de bedrijven naar 

afvalwateraspecten in een beperkt aantal categorieën alleen mogelijk is bij 
een modulaire indeling. Hiermee wordt een meer homogene aanpak van 
doorvoering van maatregelen in de bedrijfstak bereikt; 

2 .  de toepassing van brongerichte en procesgeïntegreerde maatregelen kan 
vrij goed worden omschreven; 

3. procesonderdelen en afvalwaterstromen, die sterk verschillen qua debiet 
en verontreinigingsgraad, zijn geïdentificeerd. Hierdoor wordt inzicht 
verkregen in de mogelijkheden en de effectiviteit van 
deelstroombehandeling. 

Bij de beoordeling van de maatregelen tot terugdringing van de emissies 
dienen de bron- en procesgeïntegreerde maatregelen voorop te staan. Nadat 
deze mogelijkheden zijn benut kan bezien worden in hoeverre deelstroom- 
zuivering noodzakelijk is. 

Maatregelen voorbehandeling 

De verontreiniging van het afvalwater uit de voorbehandeling (ontsterken, 
reinigen, merceriseren, perkamenteren en bleken) bestaat in belangrijke 
mate uit zuurstofbindende stoffen die in het algenieen goed biologisch 
afbreekbaar zijn. Wel kunnen hier tengevolge van specifieke bewerkingen 
zoals bleken met hypochloriet milieubezwaarlijke verbindingen ontstaan. 
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6.1.1 

Door maatregelen aan de bron (beperking c.q. vervanging hypochloriet 
dient hieraan tegemoet te worden gekomen. Daarnaast wordt er door 
uitvoering van de stoffentoetsing (hoofdstuk 8) naar gestreefd de lozing van 
milieubezwaarlijke stoffen, die door de Nederlandse bedrijven worden 
gebruikt, te voorkomen. Daarnaast dient aandacht besteed te worden aan 
stoffen die weliswaar uit oogpunt van milieueigenschappen niet als 
bezwaarlijk dienen te worden aangemerkt maar wel de goede werking van 
de oxidatief biologische zuiveringsprocessen in communale installaties 
kunnen verstoren. Hierbij kan met name gedacht worden aan oppervlakte- 
aktieve stoffen. 
De verontreiniging kan echter ook bestaan uit een hoge zoutvracht. Deze 
kan corrosie veroorzaken in de riolering eníof op zuiveringstechnische 
werken. Het betreft hier met name chloride en sulfaat. Ook een hoge pH ten 
gevolge van looglozingen kunnen een probleem vormen. Een verslechtering 
van de kwaliteit van het oppervlaktewater kan optreden doordat zouten niet 
of slecht verwijderd worden op een rwzi. 

Bronmaatregelen 

Vervanging van stoffen 

De voornaamste milieubezwaarlijke stof uit de blekerij is het chloorbleek- 
loog (hypochloriet). Niet zozeer voor wat betreft de schadelijkheid van 
chloorbleekloog zelf, maar meer door de reactiviteit van deze stof. 
Gechloreerde koolwaterstoffen kunnen namelijk ontstaan ten gevolge van 
reactie met organisch materiaal. Daar waar geen hoge witheidsgraden 
worden verlangd [ref. 11 en bovendien geen polyacrylonitril wordt verwerkt, 
is technisch gezien vervanging door waterstofperoxyde voor het bleken van 
textiele substraten mogelijk en dient dit ook te worden doorgevoerd. In de 
praktijk vindt dit veelal reeds plaats. 

Hergebruik van stoffen 

De deelstroom na het ontsterken kan behandeld worden, bijvoorbeeld met 
behulp van membraanfiltratie (UF). In enkele gevallen zal hierdoor 
hergebruik van de sterkmiddelen CMC en PVA kunnen plaatshebben in een 
bedrijf waar zowel gesterkt, geweven als geverfd wordt. Dit komt in 
Nederland nog maar weinig voor. Is het doek gesterkt met zetmeel, wat 
meestal het geval is, dan is hergebruik niet mogelijk in verband met de 
chemische of enzymatische splitsing van zetmeel bij het ontsterken. 
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6.1.2 

6.1.3 

Procesgeïntegreerde maatregelen 

S tandbad 

De lozing van loog uit het merceriseerproces kan op een aantal manieren 
worden beperkt. Eén methode is concentratie via indamping tot de 
oorspronkelijke badsterkte (standbad). Gebruik maken van dit standbad kan 
zowel de lozing van loog als de lozing van afvalwater verminderen. 

Tegenstroomwassen 

Het toepassen van tegenstroomwassing vermindert de te lozen hoeveelheid 
afvalwater. Dit vindt in de praktijk veelal plaats. 

Afscheiding. behandeling en hergebruik 

Een deelstroomafsplitsing voor hergebruik is mogelijk als zuivering van de 
verontreiniging heeft plaatsgevonden. Door de hoge temperatuur en de 
loogconcentratie kan het merceriseerspoelwater worden hergebruikt bij de 
reiniging van ontsterkte weefsels (na de zetmeelsplitsing). Het 
blekerijspoelwater is bij hoge temperatuur (70°C) tamelijk agressief door de 
aanwezigheid van mogelijke resten bleekmiddel; het is voor hergebruik bij 
het nawassen niet geschikt. 

Behandeling van deel- en/of eindstromen 

Aangezien het vrijkomende water in hoofdzaak verontreinigd is met 
zuurstofbindende stoffen, kan door afvoer naar een communale 
waterzuiveringsinstallatie meestal een adequate zuivering plaatsvinden. 
Afhankelijk van de aard van de verontreiniging kan bij afvoer naar een 
communale zuiveringsinstallatie een voorbehandeling noodzakelijk zijn. Dit 
kan met name het geval zijn bij het gebruik van natronloog bij het 
merceriseren en het bleken met behulp van hypochloriet en bij de lozing van 
een grote hoeveelheid sulfaten. Eventueel aanwezig vrij chloor zal voor 
lozing geneutraliseerd moeten worden. De noodzakelijke maatregelen zijn 
afhankelijk van de individuele lozingssituatie en kunnen, naast de 
maatregelen beschreven in 6 6.1.1 en 6.1.2, onder andere bestaan uit 
neutralisatie van het te lozen afvalwater. 
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Afvalwaterneutralisatie 

6.2 

6.2.1 

Overwogen kan worden om het afvalwater met behulp van rookgassen te 
neutraliseren. Naast een beheersing van de afvalwaterlozing kan hierdoor 
tevens de luchtemissie worden beperkt. Extra voordeel van deze CO2- 
neutralisatie is dat er geen extra chemicaliën wordt geïntroduceerd en 
geloosd. 
Bij implementatie van deze maatregel dient bekeken te worden of de 
rookgassen geen schadelijke stoffen bevatten voor het aquatisch milieu. 
Aangezien veelal gas als brandstof [ref. 21 wordt gebruikt, wordt de 
schadelijkheid van de vrijkomende rookgassen beperkt verondersteld. 

Biologische behandeling; 

Zuivering, in eigen beheer, van het vrijkomende water kan financiële 
voordelen bieden. Reductie van lozingsheffing kan investeringen in een 
zuiveringstechniek rechtvaardigen. Zowel anaërobe als aërobe zuiverings- 
technieken bieden hiervoor mogelijkheden. Hierbij dient echter wel rekening 
te worden gehouden met de eisen die de waterkwaliteitsbeheerder stelt ten 
aanzien van de lozing. Met name afvoer van grote hoeveelheden afvalwater 
met een relatief lage verontreinigingsgraad of een overmaat aan specifieke 
componenten kan tot bezwaren leiden voor verwerking op een communale 
waterzuiveringsinstallatie. De waterkwaliteitsbeheerder kan derhalve 
ingevolge artikel 1 lid 5 van de WVO nadere eisen stellen aan de aard en 
omvang van de lozing om de doelmatige werking van het zuiveringsproces 
op de zuiveringsinstallatie te bewaken. 

Maat regelen verven discontinu 

Bij discontinu verven bestaat de afvalwaterlozing hoofdzakelijk uit stromen 
met een relatief geringe kleurstofconcentratie. De hoeveelheid wordt 
nagenoeg volledig bepaald door niet-gefixeerde kleurstof; een parameter 
bepaald door het kleurstoftype, het substraat en de procesomstandigheden. 

Bronmaatregelen 

Good housekeerhg 

Om de kleurstofemissie vanuit de kleurstofaanmaak aan de bron te 
reduceren, is een aantal maatregelen mogelijk. Een en ander is een 
onderdeel van een milieuzorgsysteem waar zowel de textielveredelings- als 
de tapijtindustrie handboeken voor hebben laten opstellen. 
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Eliminatie van morsverliezen kan voorkomen worden door de aanmaak 
logistiek goed op te zetten. Onder andere bestaat dit uit het plaatsen van 
goede apparatuur (weegapparatuur, roerders etc.) in een duidelijk en 
makkelijk te bedienen opstelling. Daarnaast dient de informatievoorziening 
(receptuur, produktie-omvang etc.) compleet te zijn en tijdig plaats te 
vinden. Dit is bij een aantal bedrijven reeds gerealiseerd. 
Een kleurstofemissiereductie, uitgaande van de gemiddelde situatie in de 
module VD (zie bijlage 4), van één of enkele procenten is mogelijk. 

Stofregistratie 

Ten aanzien van een effectieve stoffenaanpak (hoofdstuk 8) is een centraal 
georganiseerde stofregistratie binnen een bedrijf noodzakelijk. Tevens maakt 
dit een optimaal voorraadbeheer mogelijk waardoor het verwijderen van 
overjarige of niet gangbare (k1eur)stoffen wordt voorkomen. Kwantificering 
van emissie-effecten is hierbij niet mogelijk. 

Vervanging van stoffen 

Vervanging van kaliumdichromaat door bijvoorbeeld waterstofperoxyde 
voor de chemische fixatie (oxydatie) van zwavel- en kuipkleurstoffen wordt 
toegepast en kan als stand der techniek worden omschreven [ref. 21. 
Vervanging van de veel toegepaste reactieve kleurstoffen (met fixatiegraad 
van 60 à 70%) door reactieven met een hogere fixatiegraad is momenteel 
reeds gedeeltelijk mogelijk. Er is echter nog geen volledig kieurenpalet 
aanwezig. Ingeschat wordt dat bij circa 5 %  van het huidige 
kleurstofverbruik in VD hierdoor een fixatieverbetering optreedt van 20 % 
(van gemiddeld 70% naar 90 %). Een kleurstofemissiereductie vanuit VD 
van 3 % kan hiermee gerealiseerd worden. 

Logistiek 

Planning van de produktie en rungrootte kunnen ertoe leiden dat de 
produktieapparatuur meer of minder efficiënt wordt benut. Door registratie 
van rungrootte en de daarbij optredende verliezen kan inzicht worden 
verkregen in de efficiency van de produktie en kan deze worden 
geoptimaliseerd. 
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6.2.2 

6.2.3 

Nieuwe technieken 

Om de emissies van met name kleurstoffen uit het afvalwater terug te 
dringen wordt door fabrikanten van apparatuur voor de textielindustrie, 
maar ook door ingenieursburo’ s en wetenschappelijke instituten onderzoek 
uitgevoerd naar mogelijke wijziging van apparatuur om de efficiency van 
processen te verbeteren dan wel geheel nieuwe technieken om de emissies te 
voorkomen. Hierbij wordt ook onderzoek uitgevoerd naar technieken die 
zich nog geheel in het laboratoriumstadium bevinden, maar wel veel 
perspectief kunnen bieden bij toekomstige ontwikkelingen. Voor het 
discontinu verven van polyester (garen en doek) lijkt het superkritisch CO2- 
verven, waarbij vloeibaar CO2 als drager wordt gebruikt voor kleurstoffen 
in plaats van water, een interessante optie voor de toekomst [ref. 321. Ook 
wordt door de producenten van chemicaliën aandacht besteed aan de 
milieubezwaarlijkheid van stoffen en wordt gezocht naar vervangende 
stoffen die een beter fixatierendement hebben dan wel door zuivering uit het 
afvalwater te verwijderen zijn. 

Procesgeïntegreerde maatregelen 

Hergebruik water 

Hergebruik van koel- edof  waswater als proceswater kan in een aantal 
situaties worden toegepast. Voorwaarde hierbij is dat de constructie van het 
apparaat gewijzigd kan worden en het water slechts beperkt verontreinigd is. 
Met andere woorden: hergebruik van bijvoorbeeld waswater kan plaatsvin- 
den als lichte tinten (= lage kleurstofconcentratie) of als kleurstoffen met 
een hoge fixatie worden toegepast. Naast een waterbesparing die zo’n 40% 
kan bedragen, wordt ook een energiebesparing gerealiseerd. Per 
bedrijfssituatie kan deze maatregel concreet worden ingevuld. 

Optimalisatie procesomstandigheden 

Procesoptimalisatie kan alleen plaatsvinden bij een goede procesbeheersing. 
Enkele parameters waarbij optimalisatie van belang is, zijn temperatuur, 
textieltransport, zuurgraad, energieverbruik en waterverbruik. In een enkele 
situatie is een vergaande procesbeheersing reeds gerealiseerd. Dit heeft 
geresulteerd in een kleurstofemissiereductie van circa 7 % (verhoogde 
fixatie, minder oververvingen, minder afkeur). Daarnaast is het 
waterverbruik met circa 25 % gereduceerd. 
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HT-verven 

6.2.4 

Bij toepassing van HT-verven (High Temperature) van polyester of 
mengsels hiervan, zijn carriers overbodig. De hoge temperatuur zorgt voor 
een open structuur waardoor de kleurstoffen zonder carrier in de vezel 
kunnen doordringen. HT-verven is een toegepaste methode. Bij dit proces 
kan echter wel antimoon [ref. 201 vrijkomen. (Antimoon wordt als 
katalysator bij de polyesterproduktie gebruikt.) 

Behandeling deel- edof eindstromen 

Zuivering; afvalwater 

Uit onderzoek van de KRL [ref. 4-61 is gebleken dat voor 
textielveredelingsbedrijven membraanfiltratie als enige zuiveringstechniek 
breed toepasbaar is en voor alle gebruikte kleurstoftypen leidt tot een hoog 
verwijderingrendement (99 %). Uit oogpunt van kleurstofverwijdering 
verdient deze techniek dan ook de voorkeur. 
In specifieke situaties, waarbij een beperkt aantal kleurstoftypen (met name 
colloïdaal-disperse) wordt ingezet, kan coagulatielflocculatie als 
zuiveringstechniek ook effectief zijn [ref. 2,4,5,6,8]. Bij toepassing van 
membraanfiltratie zal ook de in de te behandelen (dee1)stroom aanwezige 
vuillast met circa 90 % gereduceerd worden. 

Uit onderzoek van de VNTF blijkt dat chemisch-fysiche zuivering door 
middel van coagulatie/flocculatie in specifieke situaties toepasbaar kan zijn 
bij een aantal tapijtbedrijven. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 (tabel 3.4) is 
het kleurstofgebruik in de tapijtindustrie aanzienlijk minder divers. 

Indien membraanfiltratie wordt toegepast op de totale vrijkomende 
afvalwaterstroom uit de procesmodule VC (tegenstroomwassing) of VD 
(restvlot en waswater) dan is een kleurstofemissiereductie van 99% op deze 
deelstromen haalbaar [ref. 2,6]. 
Indien bij de procesmodule VD alleen de restvlot met membraanfiltratie 
wordt behandeld, kan een kleurstofemissiereductie van 84 % gerealiseerd 
worden ten opzichte van de behandeling inclusief het waswater. Bij 
zuivering door middel van membraanfiltratie ontstaat naast het gezuiverde 
afvalwater een concentraat (circa 10 % oorspronkelijk behandelde volume) 
dat verder geconcentreerd kan worden door bijvoorbeeld indamping. In de 
gemiddelde situatie (bijlage 4) zal bij VC zo’n 100 ton kleurstofhoudend 
concentraat ontstaan. Bij VD zal in de gemiddelde situatie, afhankelijk van 
het al dan niet meezuiveren van het waswater 100-350 ton concentraat 
ontstaan. Het bij de zuivering van kleurstofhoudend afvalwater gevormde 
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concentraat zal, zo mogelijk na verdere concentrering, als chemisch afval 
afgevoerd moeten worden. 

Zuivering van restvlotten [ref. 81 kan afhankelijk van de aard en 
concentratie van de aanwezige kleurstoffen en verontreinigingen ook plaats 
vinden door chemisch-fysische zuivering. Hierbij worden de aanwezige 
verontreinigingen met behulp van vlokmiddelen (b. v. ijzer of aluminium- 
chloride) en polyelektrolyten tot uitvlokking gebracht. Het proces berust op 
insluiting edof  adsorptie van de verontreinigingen aan de gevormde vlok. 
Chemisch-fysische behandeling kan, afhankelijk van de aard van de 
kleurstoffen, tot een kleurverwijdering van 85 à 90% leiden. Dit is in de 
praktijk onderzocht voor zure en basische kleurstoffen [ref. 81. Afvalwater 
met kuip- en pigmentkleurstoffen blijkt in een aantal situaties eveneens goed 
chemisch-fysisch te behandelen [ref. 41, terwijl van disperse kleurstoffen 
hetzelfde verwacht mag worden [ref. 21. Naast kleurstofverwijdering vindt 
bij fysich-chemische zuivering eveneens een CZV-verwijdering van 40 à 
50% plaats. Ook bij deze bewerking ontstaat een concentraat (slib) dat na 
verdergaande concentratie (ontwatering) als chemisch afval moet worden 
afgevoerd. 

In een enkele situatie komen ook sterk verontreinigde restvlotten voor. Deze 
zijn chemisch-fysisch niet adequaat [ref. 81 te behandelen. 

In tegenstelling tot de behandeling met behulp van membraantechnologie 
kan chemisch-fysische behandeling van de totale afvalwaterstromen uit de 
procesmodule VD niet efficiënt plaats vinden doordat een sterke verdunning 
van de restvlot optreedt ten gevolge van het vrijkomende waswater. 
Waswater bevat over het algemeen namelijk weinig tot zeer weinig kleurstof 
[ref. 81. Het is afhankelijk van de verfmethode, het kleurstoftype en de 
diepte van de verving. 
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6.3 

6.3.1 

Maatregelen verven continu 

De maatregelen die getroffen kunnen worden bij continue verfprocessen zijn 
deels reeds in 8 6.2 (discontinue verfprocessen) beschreven. Deze zullen in 
deze paragraaf alleen genoemd , maar niet beschreven worden. 

Bronmaat regelen 

De bronmaatregelen die overeenkomen met die in 5 6.2.1 zijn beschreven, 
zijn: 
1. good housekeeping, onder andere bestaand uit een goed opgezette 

2. centraal binnen het bedrijf georganiseerde stofregistratie voor een 

3.  vervanging van kaliumdichromaat door b. v. waterstofperoxyde voor de 

4. reactieve kleurstoffen toepassen met hogere fixatiegraad (kleurstofemis- 

chemicaliënaanmaak (emissiereductie VC : f 1 %) ; 

optimaal chemicaliën(voorraad)beheer; 

chemische fixatie van zwavel- en kuipkleurstoffen; 

siereductie bij VC van naar schatting 10%). 

Optimalisatie opschaling 

In het verlengde van een beheersbare chemicaliënaanmaak (no. 1) ligt een 
optimalisatie van de vertaling van laboratoriumgegevens voor produktiepara- 
meters. Dit is een continu proces waarvan goede resultaten worden 
verwacht ten aanzien van de reductie van de aangemaakte overmaat bij 
bestaande en nieuwe kleur-substraatcombinaties . Volledige reductie van de 
overmaat leidt tot een kleurstofemissiereductie in de gemiddelde situatie van 
19%. Vooralsnog wordt dit percentage echter niet haalbaar geacht [ref. 21. 

Runrestadministratie 

Bij herhalingsopdrachten moet het mogelijk zijn de overmaat aan 
aangemaakt bad vergaand te reduceren. Hiervoor dienen de kleurresten na 
een run geregistreerd en naar de aanmaak en de produktie teruggekoppeld te 
worden, zodat het verbruik kan worden bepaald. Bij herhaling van een run 
kan dan beter het verbruik en dus de aan te maken hoeveelheid ingeschat 
worden. Eliminatie van de overmaat zou in de gemiddelde situatie bij VC 
(theoretisch) leiden tot een kleurstofemissiereductie van 19 % . 
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6.3.2 Procesgeïntegreerde maatregelen 

Tegenstroomwassen 

Het wassen van het substraat in tegenstroom kan tot een waterbesparing 
leiden van 25 % . De huidige continue apparatuur is van deze techniek 
voorzien. In die situaties waar echter wordt overgegaan van discontinue op 
continue wasprocessen kan hiermee een verdergaande waterbesparing 
worden bereikt. 

ToeDassen kleurstofoDbrengaggregaat (KOA) 

De foulard van de continue verfmachine is bij enkele tapijtbedrijven 
vervangen door een KOA. Voordelen van deze techniek zijn een beperkte 
systeeminhoud en een goed beheersbare toevoer van de kleurstofconcentra- 
ten. Geschat wordt dat de kleurstofemissiereductie circa 7 % is. 
Toepassingen buiten de tapijtbedrijven zijn niet bekend. Mogelijkerwijs 
treden daar kwaliteitsproblemen ten aanzien van het geverfde substraat op. 

Plaatsen VerdrinPinPslichaam 

In foulardbakken kunnen verdringingslichamen geplaatst worden waardoor 
het volume van de bak, en dus het restbad, wordt verkleind. Een 
volumereductie van het restbad met circa 50 % wordt hierdoor gerealiseerd. 
Bij veel bedrijven wordt dit principe reeds toegepast. Na algehele 
doorvoering van deze techniek zal derhalve de kleurstofemissie bij continue 
verfprocessen naar schatting nog enkele procenten kunnen dalen (zie 
tabel 4.2, 0 4.4). 

Thermosolfixatie 

Thermosolfixatie kan toegepast worden bij continu verven van 
polyestersubstraten of mengsels hiervan. De polyestervezels krijgen hierdoor 
een open structuur waardoor de kleurstof in de vezel kan dringen. Gebruik 
van carriers wordt hierdoor overbodig. Wel kan er door toepassing van 
thermosolfixatie, antimoon uit de polyestervezels treden [ref. 201 en met het 
waswater geloosd worden. Er wordt echter door de vezelfabrikanten gezocht 
naar een vervanging voor antimoon (stoffenaanpak). In de huidige situatie is 
de concentratie aan antimoon in het afvalwater(dee1stroom) zodanig laag zijn 
dat verwijdering hieruit niet mogelijk is. 
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6.3.3 Behandeling deel- en/of eindstromen 

Zuivering. afvalwater 

Membraanfiltratie (met coagulatie/flocculatie eventueel als voorzuivering) 
blijkt ook bij continue verfprocessen als enige zuiveringstechniek breed 
toepasbaar vanwege het relatief grote scala aan gebruikte kleurstoffen 
[ref. 41. In enkele situaties kan coagulatie/flocculatie ook worden toegepast 
[ref. 4,8]. 

Membraanfiltratie van de geconcentreerde deelstroom " restbad" (tabel 4.3, 
0 4.4) leidt tot een gemiddelde kleurstofemissiereductie van 50%. 
Membraanfiltratie van de totale vrij komende stroom bij procesmodule VC 
zou tot een emissiereductie van 99% kleurstof leiden. Met name bij 
membraanfiltratie van kleurstofconcentraten treedt overigens een relatief 
snelle en sterke vervuiling van het membraan op [ref. 4,211. Dit heeft een 
nadelige invloed op de capaciteit van de installatie en leidt tot veel 
onderhoud. 

Het concentraat dat resteert (circa 10% van de te verwerken hoeveelheid 
afvalwater, ref. 4), kan worden ingedampt. De indamprest die jaarlijks 
ontstaat en als chemisch afval afgevoerd dient te worden, is in de 
gemiddelde situatie ais volgt7: 
- behandeling restbad: circa 7 ton; 
- behandeling totaal afvalwater VC: circa 1.300 ton. 
Ook coagulatie/flocculatie is mogelijk een techniek voor verdere 
concentratie. Voor reactieve kleurstoffen lijkt dit niet op te gaan [ref. 81. 

Chemisch-fysische behandeling (coagulatie/flocculatie) van restbaden geeft 
in de praktijk geen goede resultaten [ref. 81. 
In enkele situaties zou coagulatie/flocculatie van deze kleurstofconcentraten 
toegepast kunnen worden. Het kleurstofverwijderingsrendement van deze 
deelstroom bedraagt dan 60 à 70% ; de CZV-verwijdering circa 30%. 

Bij bedrijven die een beperkt aantal kleurstoftypen toepassen die relatief 
goed chemisch-fysisch te verwijderen zijn, kan coagulatie/flocculatie van de 
totale deelstroom uit VC leiden tot een kleurstofemissiereductie van circa 
80% [ref. 4,8]. 

1 Uit [ref. 41 blijkt dat 1.2% van de te verwerken afvalwaterstroom als chemisch afval afgevoerd moet worden 
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Kleurstofconcentraten afvoeren als chemisch afval 

Kleurstofconcentraten kunnen separaat opgevangen en afgevoerd worden en 
dienen aangemerkt te worden als (chemische) afvalstoffen. Hierdoor wordt 
de emissie van kleurstoffen in de gemiddelde situatie beperkt met 51 % . De 
jaarlijks af te voeren hoeveelheid in de gemiddelde modulesituatie bedraagt 
circa 550 ton. 
Ten behoeve van de opslag van de concentraten dient een aanzienlijke 
buffercapaciteit gerealiseerd te worden. Tevens dient de afzet goed 
gestructureerd te verlopen. 
Om de af te voeren hoeveelheid te beperken kan, naast eníof in combinatie 
met bron- en procesgeïntegreerde maatregelen (0 6.3.1 en 8 6.3.2), 
toepassing van concentratietechnieken voor kleurstofconcentraten overwogen 
worden. 
Eén van de technieken is indampen. Dit lijkt uit studies [ref. 8,141 een optie 
die voor de korte termijn toegepast kan worden. Praktijkproeven zijn 
vooralsnog noodzakelijk om dit te bevestigen. Indampen brengt overigens 
een stijging van energieverbruik met zich mee. Indien alle kieurstofconcen- 
traten van de bedrijfstak ingedampt zouden worden, stijgt het 
energieverbruik met 3%. De optie van indamping is hierna beschreven. 

IndamDen kleurstofconcentraten 

Uit studies [ref. 8,141 naar het indampen van concentraten blijkt dat er twee 
opties zijn: 
1 .  een textielveredelingsbedrijf kan zelf concentraten verwerken door een 

2. een textielveredelingsbedrijf kan concentraten laten verwerken door een 
indampsysteem te plaatsen en te beheren; 

verwerkingsbedrij f (mobiele indamper). 

De keuze tussen beide systemen is sterk bedrijfsafhankelijk. De volgende 
aspecten spelen hierbij onder andere een rol: 
- kosten; 
- ruimte; 
- bedrijfsfilosofie. 

Uitwerking van de tweede optie is momenteel niet goed mogelijk. Hiervoor 
is voorafgaand overleg met de betrokken partijen nodig (textielindustrie en 
verwerkers van chemische afvalstoffen). 

In de gemiddelde modulesituatie (bijlage 4) komt 550 m3 kleurstofcon- 
centraat bij continu verven vrij. Indamping hiervan leidt tot een beperking 
van de kieurstofemissie in de module van 5 1 % . De af te voeren indamprest 
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6.4 

6.4.1 

wordt ingeschat op ongeveer 3 à 5 %  (in gemiddelde modulesituatie 15-30 
ton) van de vrijkomende hoeveelheid concentraat, in de gemiddelde situatie 
derhalve circa 25 ton per jaar. Dit moet in de praktijk door middel van 
indampproeven in de bedrijfsspecifieke situaties nog geverifieerd worden en 
kan dus mogelijk hoger uitvallen. 

Maatregelen drukken 

De maatregelen die getroffen kunnen worden bij drukprocessen (D) 
zijngedeeltelijk reeds beschreven in 0 6.2 (VD) en 0 6.3 (VC). In deze 
paragraaf worden deze maatregelen derhalve wel genoemd, maar niet 
beschreven. 

Bronmaatregelen 

De bronmaatregelen die reeds beschreven zijn in 0 6.2 en 6.3, zijn: 
1. good housekeeping, onder andere bestaand uit een goed opgezette 

chemicaliënaanmaak (emissiereductie bij gemiddelde situatie in 
D: & 1 %). Bij gebruik van vloeibare kleurstoffen in een handmatige 
keuken, kunnen nauwkeurige doseerkranen worden geïnstalleerd. Mors- 
en lekverliezen worden hierdoor geminimaliseerd. In bedrijfsspecifieke 
situaties is een emissiereductie van enkele procenten mogelijk; 

2. centraal, binnen het bedrijf, georganiseerde stofregistratie voor een 
optimaal chemicaliën(voorraad)beheer; 

3.  runrestregistratie (restpastaregistratie) met terugkoppeling naar de pasta- 
aanmaak en de produktie. Bij een volledige eliminatie van de overmaat 
aan aangemaakte pasta, kan in een gemiddelde situatie de kleurstofemis- 
sie vanuit D met maximaal 28% worden gereduceerd. In specifieke 
situaties kan dit percentage oplopen tot 40 à 50% [ref. 2,9]. 
Informatiesystemen worden en zijn hiervoor ontwikkeld. 

Vervanging van stoffen 

Vervanging van de huidige verdikkingsmiddelen kan leiden tot een 
verhoging van de fixatiegraad van kleurstoffen, dus een kleurstofemmis- 
siereductie [ref. 21. De ontwikkeling van deze verdikkingsmiddelen is 
momenteel gaande en biedt op termijn toepassingsmogelijkheden. Randvoor- 
waarden bij het vervangen van stoffen zijn beschreven in hoofdstuk 8. 

Hergebruik van stoffen 

In enkele situaties wordt hergebruik van kleurstoffen (drukpasta’s) 
overwogen of reeds toegepast [ref. 2,9]. Bij gangbare kleuren kan 
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6.4.2 

rechtstreeks hergebruik plaatsvinden. Bij minder gangbare kleuren kan de 
kleur "versneden" of tot zwart opgemengd worden. Bij versnijding wordt, in 
combinatie met andere kleurstoffen (nieuw of gebruikt), de benodigde kleur 
samengesteld. Om dit hergebruik te ondersteunen is inmiddels 
programmatuur op de markt. 
Volledig hergebruik zou in de gemiddelde situatie bij procesmodule D 
leiden tot een kleurstofemissiereductie van ruim 70% [ref. 91. 

Procesgeïntegreerde maatregelen 

Van de maatregelen genoemd in Q 6.2.2 en 6.3.2 zijn de volgende ook van 
toepassing bij drukprocessen (geldt niet voor pigmentdruk): 
1. tegenstroomwassen van het substraat. Dit kan in bedrijfsspecifieke 

2. thermosolfixatie toepassen bij polyestersubstraten of mengsels hiervan. 
situaties leiden tot een waterbesparing van ongeveer 25 % ; 

Gebruik van carriers is hierdoor overbodig. 

Meting Dastaverbruik 

Meting van het pastaverbruik per positie (kleur) is mogelijk [ref. 21. Dit 
verbruik kan, gecombineerd met de nog te bedrukken hoeveelheid substraat, 
de pasta-aanmaak aansturen c.q. regelen. In de praktijk zal dit alleen bij 
grote runs van toepassing kunnen zijn. Tijdens een run dient er namelijk 
drukpasta bijgemaakt te worden. 
Voordeel van deze methode ten opzichte van bijvoorbeeld een runrestre- 
gistratie (6 6.4.1) is, dat gemeten wordt in de praktijksituatie van dat 
moment. Procesparameters zoals bijvoorbeeld de kleurstofopname van het 
mbstraat, kunnen per run namelijk sterk verschillen. Volledige reductie van 
de overmaat leidt in de gemiddelde situatie (bijlage 4) tot een kleurstofemis- 
siereductie van 28 % . In bedrijfsspecifieke situaties kan dit percentage 
oplopen tot ruim 35% [ref. 21. 

Vermindering waterverbruik spoelen 

Door het reinigen van sjablonen en rakels efficiënter uit te voeren, kan de 
hoeveelheid spoelwater gereduceerd worden. Voor het reinigen van 
sjablonen en rakels zijn in een aantal gevallen reeds waterzuinige technieken 
ontwikkeld waarmee het waterverbruik bij spoelen met 50 tot 75% kan 
worden gereduceerd. Deze technieken zijn echter niet in alle gevallen 
toepasbaar. 
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Minimalisatie systeeminhoud 

6.4.3 

Naar verwachting zal op korte termijn (eind 1993) een nieuw pomp- en 
rakelsysteem voor een rotatiedrukmachine worden geïntroduceerd [ref. 91. 
Hierdoor wordt een reductie van de systeeminhoud bij deze machines van 
circa 3 kg per positie gerealiseerd. Bij een rotatiedrukkerij zou hierdoor een 
kleurstofemissiereductie van circa 27 % (restpastaminimalisatie) gerealiseerd 
worden. Het nieuwe systeem zal daarnaast de systeeminhoud grotendeels 
terugpompen waardoor hergebruik hiervan mogelijk is. Hierdoor kan een 
extra emissiereductie gerealiseerd worden van circa 1,5 kg per positie, 
ofwel 13% bij een rotatiedrukkerij die drukpasta's hergebruikt. Ruim 50% 
van de drukmachines in Nederland bestaat overigens uit rotatiedrukmachines 
[ref. 21. 

Behandeling van deel- en/of eindstromen 

Zuivering afvalwater 

Evenals bij de modules VD en VC, behoort membraanfiltratie van deel- 
edof eindstromen afkomstig van module D tot de mogelijkheden. Ten 
aanzien van geconcentreerde deelstromen, restpasta en overmaten, zullen de 
membranen naar verwachting snel vervuilen [ref. 4,211. Bij zuivering van 
de totale afvalwaterstroom uit D zal minder snel vervuiling optreden. 
Zuivering van deze stroom kan leiden tot een emissiereductie van 
kleurstoffen tot 99 % . 
Aangezien bij het bedrukken van textieldoek veelal colloïdaal-disperse 
kleurstoffen (o. a. pigment en disperse) toegepast worden, kan zuivering 
door middel van coagulatie/flocculatie ook een geschikte techniek zijn. Voor 
enkele opgeloste kleurstoftypen (b.v. metaalcomplexe en zure) kan ook 
coagulatie/flocculatie [ref. 81 een redelijk geschikte techniek zijn. 
Bij zuivering (chemisch-fysisch) van de totale afvalwaterstroom uit de 
module D is een kleurstofemissiereductie met 80% mogelijk [ref.2,4,5,6,8]. 
Na zuivering kan, met name bij membraanfiltratie, hergebruik van water 
overwogen worden. Tot 70 % waterbesparing wordt in specifieke bedrijfs- 
situaties aangegeven [ref. 21 als zijnde mogelijk. 
Zowel bij membraanfiltratie' als bij een chemisch-fysische zuiveringstech- 
niek ontstaan aanzienlijke hoeveelheden slib. In de gemiddelde situatie (zie 
bijlage 4) van procesmodule D bedraagt deze hoeveelheid 200 tot 700 ton 
per bedrijf per jaar. 

x inclusief verdere concentratie bijvoorbeeld d.m.v. indamping 
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Kleurstofconcentraten afvoeren als chemisch afval 

6.5 

De restpasta en de aangemaakte overmaat kunnen separaat opgevangen en 
afgevoerd worden als chemisch afval. Hierdoor wordt de emissie in de 
gemiddelde situatie bij D beperkt met ruim 70%. Indien ook het spoelwater 
wordt afgevoerd, kan de emissiebeperking in deze situatie oplopen tot bijna 
90 % . De kleurstofemissieproblematiek wordt echter verschoven naar de 
verwerker van het afval. In de gemiddelde situatie ontstaat per bedrijf 
jaarlijks circa 522 m3 restpasta (inclusief 230 m3 overmaat) en 2.300 m3 
spoelwater. De rest, zo’n 43.000 m3, is waswater. Ten behoeve van de 
opslag van de concentraten (restpasta’s) dient dan ook een aanzienlijke 
buffercapaciteit gerealiseerd te worden. Tevens dient de afzet goed 
gestructureerd te verlopen. 
Om de af te voeren hoeveelheid chemisch afval te beperken kan, naast edof 
in combinatie met bron- en procesgeïntegreerde maatregelen (6 6.4.1 en 
0 6.4.2), verdere concentrering van kleurstofconcentraten, b. v. door middel 
van indamping, overwogen worden. De optie van indamping is hierna 
beschreven. 

Indammn kleurstofconcentraten 

De opties met betrekking tot het indampen van kleurstofconcentraten zijn 
reeds beschreven in 5 6.3.3 [ref. 8,141. 
Indampen van de restpasta en de overmaat leidt tot een kleurstofemissie- 
reductie in de gemiddelde modulesituatie van ruim 72 % . De hoeveelheid 
slib die na indampen resteert en als chemisch afval afgevoerd moet worden, 
bedraagt hierbij circa 25 ton per jaar. Dit dient nog in de praktijk 
geverifieerd te worden en kan dus hoger uitvallen. 

Maatregelen bij het aanbrengen van een backinglaag 

Maatregelen die mogelijk toepasbaar zijn bij de procesmodule BL hebben 
met name betrekking op emissiereductie van latexachtig materiaal, 
carbamaten en zink. De maatregelen zijn van toepassing voor 
tapijtbedrijven. Bij deze bedrijven is de afvalwaterlozing uit de 
procesmodule BL reeds (gedeeltelijk) gesaneerd. De hierna beschreven 
maatregelen worden derhalve veelal toegepast of kunnen in 
bedrijfsspecifieke situaties een verbetering vormen. 
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6.5.1 Bronmaatregelen 

Hergebruik van stoffen 

De latex die opgebracht wordt als precoat, kan hergebruikt worden. 
Bedrijven, waarvan de produktie niet volcontinu is, kunnen de voorraadbak 
bij de machine afdekken met folie. Hierdoor wordt de houdbaarheid [ref. 21 
van de precoat verlengd tot maximaal 4 dagen. 
Bij enkele bedrijven is een waterzuivering geïnstalleerd. Het afgescheiden 
slib wordt in een enkele situatie hergebruikt. Hierdoor wordt afvoer van dit 
slib naar een reguliere deponie (C3) beperkt of voorkomen. 

Vervanging van stoffen 

Er zijn momenteel vulcanisatiedispersies op de markt die slechts een geringe 
hoeveelheid zink bevatten. Toepassing van zo’n dispersie kan de zinklozing 
beperken. Voor zover bekend zijn nog geen vulcanisatiedispersies 
beschikbaar vrij van de milieubezwaarlijke dithiocarbamaten. 

6.5.2 Procesgeïntegreerde maatregelen 

Uit de onderzoeken [ref. 2,8] zijn geen procesgeïntegreerde maatregelen 
afgeleid. De lozing is grotendeels reeds gesaneerd door toepassing van 
fysisch-chemische zuivering en inzamelen van concentraten gevolgd door 
afvoer naar een verwerker. 

6.5.3 Behandeling van deel- en/of eindstromen 

Afvoer naar een verwerker 

Het vrijkomende water kan volledig afgevoerd worden naar een verwerker, 
waar het door middel van fysisch-chemische zuivering verder verwerkt kan 
worden. 

Zuivering afvalwater 

Het vrijkomende afvalwater kan efficiënt chemisch-fysisch gezuiverd 
worden. Voor een aantal bedrijven is dit de stand der techniek. 
De hoeveelheid slib die na zuivering ontstaat, is in de gemiddelde bedrijfssi- 
tuatie zo’n 150 ton. Bij een enkel bedrijf wordt dit slib hergebruikt, anders 
wordt het naar een reguliere stortplaats (C3) afgevoerd (mits het zinkgehalte 
dit toelaat). Hergebruik van slib is overigens moeilijk in verband met de 
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6.6 

6.6.1 

vereiste specificaties van de latex. In een enkele situatie vindt volledig 
hergebruik van water plaats. 

Maatregelen finishen 

Stoftoetsing (hoofdstuk 8) van de toegepaste chemicaliën bij finishprocessen 
zal moeten leiden tot vervanging of sanering met bbt van de meest milieube- 
zwaarlijke stoffen. De maatregelen die hierna zijn beschreven, hebben 
betrekking op emissiereductie van finishchemicaliën die met behulp van een 
foulard (voor een spanraam) worden opgebracht. Deze emissie vindt 
nagenoeg volledig plaats in de vorm van concentraten (restbaden inclusief 
overmaten). Daar waar finishprocessen zijn geïntegreerd in overige 
veredelingsprocessen zal een individuele beoordeling van de situatie moeten 
plaatsvinden. 

Bronmaatregelen 

Hergebruik van stoffen 

Na het einde van een run kunnen de geconcentreerde resten worden 
verzameld, opgeslagen en hergebruikt. Deze maatregel is van toepassing op 
houdbare finishbaden, waaronder brandvertragende’ en rot-, mot- en 
schimmelwerende procesbaden. Emissiereducties in bedrijfsspecifieke 
situaties tot meerdere tientallen procenten zijn hierdoor mogelijk [ref. 21. 
Volgens opgave van een grote chemicaliënleverancier [ref. 21 zijn er 
inmiddels motwerende middelen op de markt met een zeer hoge fixatiegraad 
(tot 100%). Toepassingen hiervan zijn vooralsnog niet goed in beeld. 

Alternatieve applicatietechnieken 

Veel finishes kunnen als schuim worden opgebracht. Daarnaast kunnen 
minimumapplicatie-technieken mogelijk worden toegepast. 

Runrestregistratie 

Registratie van resten na een run met terugkoppeling naar de aanmaak en de 
produktie, bij herhalingsopdrachten, leidt tot minimalisatie van de overmaat. 
Emissiereducties, in bedrijfsspecifieke situaties, tot circa 10% zijn mogelijk 
[ref. 21. 

Y mits geen katalysator is toegepast 
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6.6.2 

6.6.3 

Procesgeïntegreerde maatregelen 

Plaatsen verdringingslichaam 

In de foulardbak kan een verdringingslichaam worden geplaatst. De inhoud 
van de bak, en dus het restbad, kan hierdoor met circa 50% worden 
gereduceerd. Bij veel bedrijven is dit principe reeds doorgevoerd. 

Verbruiksmeting 

Het verbruik aan finishchemicaliën tijdens een run kan gemeten worden. 
Hierdoor is het mogelijk om tijdens grotere runs (deze komen relatief veel 
voor bij F) finishbad bij te maken, zodanig dat een nauwkeurige afstemming 
op de benodigde hoeveelheid in de produktie plaatsvindt. 
De overmaat aan finishbad kan hierdoor geëlimineerd worden, waardoor een 
emissiereductie in de gemiddelde situatie bij F van naar schatting 5 à 10% 
gerealiseerd kan worden. 

Behandeling van deel- en/of eindstromen 

Ten aanzien van de zuivering van het vrijkomende water uit de finishpro- 
cessen kan geen algemeen statement worden geformuleerd, doordat er veel 
verschillende stoffen met sterk verschillende eigenschappen worden 
gebruikt. Zuivering zal per bedrijf als maatregel kunnen worden bekeken. 

Concentraten afvoeren als chemisch afval 

Door afvoeren van concentraten (inclusief spoelwater) kan de afvalwater- 
emissie van finishchemicaliën uit de foulards geëlimineerd worden. Deze 
optie kan worden toegepast bij chemicaliën die niet geloosd mogen worden 
(zie hoofdstuk 4). Voor chemicaliën waarbij geen lozingsrestricties gelden, 
geldt ook dat gestreefd moet worden naar een minimalisatie van de 
afvalwaterstroom door brongerichte maatregelen en good housekeeping. 
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7 FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MOGELIJKE SANERINGS- 
MAATREGELEN 

In dit hoofdstuk wordt een indicatie gegeven van de financiële gevolgen van 
de mogelijke saneringsmaatregelen van het textielveredelingsafvalwater . De 
saneringsmaatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 6. 

Per procesmodule zijn de maatregelen uitgewerkt, waarbij de jaarlijkse 
kosten en baten zijn geïnventariseerd. De jaarlijkse kosten zijn opgebouwd 
uit een variabel deel (arbeid, energie, afvalstoffen etc.) en een vast deel 
(afschrijving en rente en onderhoud). De cijfers zijn met name afkomstig uit 
de RIZA-studie [ref. 21 en het afvalwateronderzoek uitgevoerd in opdracht 
van de KRL [ref. 3-61 en de VNTF [ref. 7-81. De uitgangspunten van de 
kostenberekeningen zijn in bijlage 6 weergegeven. 

De jaarlijkse kosten zijn, waar mogelijk, omgerekend naar modulespecifieke 
kengetallen [ref. 2,10,11], dat wil zeggen getoetst aan de gemiddelde 
omvang van een module binnen een bedrijf. Deze kengetallen zijn in 
bijlage 4 weergegeven. In tabel 7.1 zijn de gemiddelde waarden hiervan 
samengevat. Zoals eerder vermeld zijn deze waarden indicatief bedoeld. 
Voor individuele bedrijven kan de situatie sterk variëren. 

Het gemiddelde aantal machines of processen aanwezig per module is als 
volgt [ref. 21: 
- discontinu verven : 7,O machines/bedrijf; 
- continu verven 1,7 machinedbedrijf; 
- drukken : 3,2 machinedbedrijf; 
- aanbrengen backinglaag: 1,7 machinedbedrijf; 
- finishen : 4,O machinedbedrijf. 
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Procesmodule 

Tabel 7.1. Modulespecifieke kengetallen (gemiddelde waarden) 

Produktie 
(gemiddeld per 
b e d r i j f )  

Voorbehandelen 

Verven 
discontinu 

Verven continu 

Drukken 

Aanbrengen 
backinglaag 

Finishen 

pm 

400 ton/jaar 

2.100 ton/jaar 

1 .a00 ton/jaar 

5.000 ton/jaar 

1.300 ton/jaar 

Lozing (gemiddeld per bedr i j f  met module) 

vui 1 last  m e c i f i e k e  water 

pm 

35.000 m3/jaar 

110.000 m3/jaar 

46.000 m3/jaar 

2.500 m3/jaar 

7.000 m3/jaar 

pm pm 

1.000 vel jaar  400 kg/ j aar’ 

3.300 ve/jaar 2.600 kgijaar’  

4.000 ve/jaar 4.800 kg/jaar’ 

pm 125 ve/jaar 

3.300 vel jaar  pm 

Naast een opgave van jaarlijkse kosten per module, worden tevens de kosten 
en baten (mits mogelijk) per ton veredeld substraat, per kg emissiereductie 
edof  per m3 water opgegeven. De in tabel 7.1 en bijlage 4 aangegeven 
gemiddelde waarden voor produktie-omvang , waterverbruik etc. , kunnen 
per bedrijf sterk afwijken. Dit geldt eveneens voor de mogelijke financiële 
gevolgen. 
Met betrekking tot de gegevens weergegeven in tabel 7.1 en bijlage 4 dient 
opgemerkt te worden dat deze enigszins afwijken van hetgeen vermeldt in 
de voorgaande studie [ref. 21. De gegevens in deze studie zijn met name 
gebaseerd op 8 geauditeerde modelbedrijven, terwijl in dit rapport een 
vertaalslag is gemaakt naar de totale bedrijfstak. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van informatie uit overige studies en informatiebronnen [ref. 3-1 i].  
De karakteristieken (produktie, waterlozing, vuillast en kleurstofemissie 
en verbruik) zijn in dit rapport over het algemeen ruim 30% lager als 
beschreven in de literatuur [ref. 21. Daarnaast moet ten aanzien van de 
lozingsheffing geanticipeerd worden op een aanzienlijk kostenstijgingen in 
de nabije toekomst ten gevolge van stikstof- en fosfaatverwijdering op de 
rwzi’s. Bij de berekeningen is uitgegaan van het huidige gemiddelde tarief 
van f 65,OO. De verwachting is dat dit de komende 5 jaar ongeveer 10% per 
jaar zal stijgen. Dit geldt overigens eveneens voor de tarieven voor de 
verwerking van afvalstoffen, in het bijzonder chemisch afval. 

Per maatregel zijn de financiële gevolgen gespecificeerd in bijlage 7. In dit 
hoofdstuk wordt volstaan met een beknopte weergave hiervan. Elke 
paragraaf wordt afgesloten met een samenvatting van de resultaten. 
In de berekeningen zijn geen kosten opgenomen voor grondstofverlies. Wel 
worden deze kosten en de kosten ten gevolge van de lozingsheffing in de 
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7.1 

7.1.1 

7.1.2 

huidige situatie in de modules VD, VC en D aan het begin van elke 
paragraaf en in de samenvatting van de resultaten weergegeven. 

Voorbehandeling 

Ten gevolge van de stoffentoetsing (hoofdstuk 8) kunnen milieubezwaarlijke 
stoffen vervangen moeten worden. De financiële gevolgen hiervan kunnen 
momenteel niet worden ingeschat. Dit geldt eveneens voor de brongerichte 
maatregelen. 

Bronmaatregelen 

Vervanging van stoffen 

Vervanging van chloorb,aekloog in de discontinubleekprocessen door een 
enkelvoudige peroxydebleek zal voor chemicaliën (peroxyde, natronloog, 
waterglas) neerkomen op verhoging van de kosten f 6,OO tot f 10,OO per 
1 .O00 liter bleekbad [ref. i] .  Omgerekend per kilogram gebleekt weefsel 
levert dit een kostenverhoging van f 0,45 tot f 0,80. Bij een hoge 
witheidsgraad (meer dan 76 % Berger) wordt een dubbele peroxydebleek 
nodig; hiervoor zullen de meerkosten ten opzichte van hypochloriet f 0,60 
tot f 0,95 per kg weefsel bedragen (meerkosten circa 40%). 

Procesgeïntegreerde maatregelen 

Standbad 

Het indampen tot 30% loog van waswater van het merceriseren (3% loog) 
kost, zonder toepassing van restwarmte en besparingen op looggebruik, 
f 40,OO per m3 behandeld waswater [ref. 13. 

Tegenstroomwassen 

Bij toepassing van tegenstroomwassing kan tot circa 25 % water bespaard 
worden [ref. 21. Hierdoor wordt per kilogram substraat 5 tot 10 liter water 
bespaard, ofwel maximaal f 0,Ol. Tevens zal deze maatregel leiden tot een 
vermindering van de vuillast [ref. 151 en tot energiebesparing. Dit kan niet 
worden gekwantificeerd omdat de relatie "geloosd volume en vuillast" niet 
eenduidig vastligt. 
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7.1.3 

7.1.4 

Afscheiding. behandeling en hergebruik 

De kosten en baten voor afscheiding, behandeling en hergebruik van water 
uit de voorbehandeling (b. v. merceriseerspoelwater) zijn zeer bedrijfsspeci- 
fiek. Deelstroomafscheiding is namelijk sterk afhankelijk van de constructie 
van de technische installaties, terwijl hergebruiksmogelijkheden sterk 
afhankelijk zijn van de activiteiten die het bedrijf uitvoert. 

Behandeling van deel- en/of eindstromen 

Zoals vermeld in 8 6.1.3, zal behandeling van het afvalwater afkomstig uit 
de voorbehandelingsprocessen niet altijd noodzakelijk zijn. 
Neutralisatie van het afvalwater met behulp van rookgassen wordt bij enkele 
bedrijven toegepast. Een kostedbatenanalyse van deze maatregel is niet 
gemaakt. 

Biologische zuivering van het voorbehandelingsafvalwater kan plaatsvinden. 
De lozing uit de voorbehandeling bedraagt zo’n 4.000 ve per jaar voor een 
middelgroot textielbedrijf [ref. 21. De lozingsheffing bedraagt hierbij circa 
f 250.000,OO [ref. 161. 
Per bedrijf kan in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder een afweging 
gemaakt worden tussen lozing op de riolering of zuivering van het 
vrijkomende afvalwater in eigen beheer. 

Samenvatting van de resultaten 

In de volgende tabel zijn de resultaten van de paragrafen 7.1.1 t/m 7.1.3 
samengevat. 
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Tabel 7.2. Overzicht f inanc ië le  gevolgen maatregelen voorbehandeling 

7.2 

7.2.1 

ûmschri jving maatregel 

Bron: 
- inkoopbeleid - hergebruik sterkmiddelen 
- vervanging chloorbleekloog 

door waterstofperoxyde 

Procesgeïntegreerd: 
- standbad merceriseren 
- tegenst romassen 
- afscheiding, behandeling 

en hergebruik 

Behandeling deel-/eindstroom: 
- a fva lwaterneut ra l i sa t ie  
- b io log ische behandeling 

Discontinu verven 

Emissiereductie 

o l i ë n  ruw katoen 
CMC, PVA 
t o t  100% NaHClO 

natronloog 
t o t  25% water, ve 
ve, d iverse 
hu lps to f fen  

f 70% ve 

Financiële gevolgen per kg 
veredeld substraat: 

kosten baten 

pm 
pm 

f 0,45 - f 0,95 

pm 

Pm 

pm 

pm 
pm 

pm 
f 0,Ol 

pm 

pm 

De maatregelen die in 8 6.2 zijn beschreven, hebben met name betrekking 
op de reductie van kleurstofemissies naar het afvalwater. De kosten zijn, 
voor zover van toepassing, per kilogram kleurstofemissiereductie èn per 
kilogram veredeld substraat berekend. Voor zuivering van afvalwater zijn de 
kosten ook per m3 behandeld water berekend. 
De kosten ten gevolge van de lozingsheffing en "verlies" aan kleurstoffen in 
de gemiddelde module VD zijn: 

- lozingsheff ing: r e s t v l o t :  
(à  f 65,OO) waswater: 

t o t a a l  per jaar  

- grondstof: r e s t v l o t :  
(à  f 40,001 waswater: 

t o t a a l  per jaar  

Bronmaatregelen 

Good housekeeDing 

500 ve f 32.500,OO 
500 ve f 32.500,OO + 

f 65.000,OO 

340 kg k leurs to f  f 13.600,OO 
60 kg k leurs to f  f 2.400,OO + 

f 16.000.00 

De financiële gevolgen van good housekeeping zijn vrij sterk afhankelijk 
van bedrijfsspecifieke situaties. Zo kan implementatie van een milieuzorg- 
systeem in een slecht georganiseerd bedrijf zeer ingrijpend zijn, terwijl in 
een ander bedrijf hier nog slechts kleine verbeteringen mee te realiseren 
zijn. 



-94- 

7.2.2 

Voor de coördinatie van het milieuzorgsysteem zal iemand binnen de 
organisatie verantwoordelijk gesteld moeten worden. Hier kan ook de 
kleurstoffenregistratie worden ondergebracht. 
Het voorkomen van morsverliezen leidt tot investeringen in apparatuur, met 
name in de aanmaakkeuken (doseerkranen, weegapparatuur etc.). De 
jaarlijkse kosten van een goed opgezette chemicaliënaanmaak bedragen bijna 
f 60.000,OO bij een gemiddelde module (tabel 7.1) [ref. 21). 

Vervanging van stoffen 

De financiële gevolgen van de vervanging van kaliumdichromaat door 
bijvoorbeeld waterstofperoxyde zijn niet beschreven. De vervanging behoort 
namelijk tot de stand der techniek. 

Toepassen van reactiefkleurstoffen met een hogere fixatiegraad leidt tot een 
rendementsverbetering van 15 tot 20% en een vermindering van het kleur- 
stoffenverbruik (circa 1 %). De reactiefkleurstoffen zelf zijn echter duurder 
dan de oudere typen (ca. f 20,00/kg, [ref. 2,9]). Overall (kosten minus 
baten) leidt dit, bij een gemiddelde module, tot kosten van circa f 2000,OO 
per jaar. 
Wel moet rekening gehouden worden met additionele kosten voor het 
omstellen van recepturen (schatting kosten f 2.500,OO per receptuur inclusief 
aanvullende testen met betrekking tot echtheden e.d.). Mogelijk kunnen deze 
werkzaamheden gecombineerd worden met onderzoek naar een betere 
vertaalslag tussen lab en praktijk [ref. 321. 

Procesgeïntegreerde maatregelen 

Hergebruik water 

Hergebruik van koel- erdof waswater als proceswater kan tot een 
waterbesparing met 40 % leiden. Reductie van de geloosde kleurstofvracht 
vindt echter niet plaats. Deze maatregel is essentieel indien het water 
verdergaand gesaneerd dient te worden, doordat ook de dimensionering van 
de zuiveringsapparatuur wordt beïnvloed. Besparingen in de vorm van water 
en energie kunnen overigens ruim f 2.000,OO bedragen per machine. De 
kosten voor wijziging in de constructie van de apparatuur en voor ponip- 
energie en onderhoud zijn ingeschat op circa f 6.000,OO per jaar per 
machine (bijlage 7). 
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ODtimalisatie Drocesomstandigheden 

7.2.3 

Optimalisatie van procesomstandigheden door middel van o.a. meet- en 
regeltechniek is bij één bedrijf aangetroffen. De effecten hiervan zijn 
omgerekend [ref. 21 naar een gemiddelde situatie in module VD, waarbij is 
uitgegaan van een vervangingsinvestering (bijlage 7). De kosten worden met 
name veroorzaakt door extra investeringen ten opzichte van bestaande 
apparatuur en bedragen circa f 80.000,OO per machine, hetgeen resulteert in 
een jaarlijks kostenniveau van f 12.500,OO. Besparingen worden met name 
gerealiseerd ten aanzien van arbeid (f 105.000,OO per jaar). De totale 
jaarlijkse besparingen, minus kosten, in de gemiddelde modulesituatie 
(7 machines), bedragen bijna f 30.000,OO. 

HT-verven 

HT-verven wordt reeds veel toegepast. De HT-verfapparatuur is qua 
investering zo’n 1,5 à 3 maal duurder dan bijvoorbeeld een haspelkuip 
(f 2OO.000,OO [ref. 1-21). Overschakeling op HT-verven zal dan ook met 
name plaatsvinden bij vervanging van apparatuur. 

Behandeling deel- en/of eindstromen 

Zuivering afvalwater 

Zuiveren van het vrijkomende water bij discontinue verfprocessen door 
middel van membraanfiltratie (microfiltratie, nanofiltratie en verdere 
indikking van concentraat) leidt bij de gemiddelde situatie in de module 
(140 m3 afvalwater per dag) tot bijna f 4OO.000,OO aan jaarlijkse kosten 
[ref. 2,4,6,8]. Hiervan wordt zo’n f 2OO.000,OO door rente en afschrijving 
bepaald. De besparing op de lozingsheffing bedraagt bijna f 60.000,OO per 
jaar [ref. 2,4]. 
De kosten minus baten bedragen f 9,OO à f 10,OO per m3 behandeld 
afvalwater. Per kilogram kleurstofemissiereductie bedragen de kosten minus 
de baten ruim f 800,OO. 

Wordt alleen de restvlot door middel van membraanfiltratie gezuiverd (circa 
60 m3/dag) dan bedragen de jaarlijkse kosten, uitgaande van de gemiddelde 
situatie, bijna f 250.000,00. Hierbij zijn geen kosten opgenomen om de 
restvlot van het overige water te scheiden. Deze kosten kunnen aanzienlijk 
zijn. De baten, reductie lozingsheffing, bedragen zijn f 30.000,OO per jaar. 
De kosten minus de baten per m3 behandeld afvalwater bedragen zo’n 
f 15 ,OO; per kilogram kleurstofemissiereductie ruim f 600,OO. 
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7.2.4 

Zuivering door middel van coagulatieKiocculatietechnieken is beperkt 
toepasbaar [ref. 2,4,5,6,8]. De jaarlijkse kosten die hiermee gemoeid zijn, 
bedragen ruim f 200.000,00, bij zuivering van de totale afvalwaterstroom 
uit de procesmodule. De baten zijn hierbij f 30.000,OO (reductie lozings- 
heffing). 
Bij chemisch-fysische zuivering van alleen de restvlot bedragen de 
kosten circa f 115.000,OO en de baten bijna f 15.000,OO. 
De kosten (minus baten) per m3 chemisch-fysisch behandeld afvalwater 
bedragen respectievelijk bijna f 5 ,O0 (totale deelstroom VD) en f 7 '00 
(restvlot). Per kilogram kleurstofemissiereductie zijn deze waarden 
respectievelijk f 530,OO en f 350,OO. 
Hergebruik van gezuiverd water is in de berekeningen niet meegenomen. In 
bedrijfsspecifieke situaties kan hergebruik tot zo'n 70 % plaatsvinden 
[ref. 171. 

Samenvatting van de resultaten 

In de tabel 7.3 op de volgende pagina zijn de resultaten van de paragrafen 
7.2.1 t/m 7.2.3 samengevat. 



l abe l  7.3. Overzicht f i nanc ië le  gevolgen maatregelen verven d iscont inu  

72 % 

Omschrijving maatregel 

f 285;OO 

Bron: 
- verbetering chemical iënaamak 
- centrale chemica l iënreg is t ra t ie  
- vervanging kaliundichromaat 
- reac t ie f  k leu rs to f fen  met hogere 

- maximale rungrootte 

Procesgeïntegreerd: 
- hergebruik water 
- op t ima l isa t ie  procesomstandigheden 
- Hl-verven 

Behandeling deel-/eindstroom: 
- membraanf i l t rat ie eindstroom VD 
- membraanf i l t rat ie r e s t v l o t  
- coagu la t ie / f loccu la t ie  eindstroom VD 
- coagu la t ie / f loccu la t ie  r e s t v l o t  

f i xa t iegraad 

I 
Huidige s i t u a t i e  

Totaal lozingsheff ing en gronds to fver l ies  

Emissiereductie 

Kosten per ton  veredeld substraat: Kosten per kg emissie': 

f 205,OO f 205,OO 

1,5 % 

100 % K,Cr,O, 

3 %  
10 % 

t o t  40 % water 

100 % c a r r i e r s  
7 %  

99% 
84% 
85 % 

Financiële gevolgen: 

per ton  verede 

kosten 

f 140,OO 
Pn 
Pn 

f 10,oo 
f 25,OO 

f 105,OO 
f 280,OO 

Pn 

f 970,OO 
f 595,OO 
f 520.00 

subst raat 

baten 

< f 5,OO 
Pn 
Pn 

f 5,OO 
f 25,OO 

f 50,OO 
f 355,OO 

pn 

f 145,OO 
f 75,oo 
f 75,oo 
f 40,OO 

per kg emissii 

kosten 

f 9.400,OO 

f 355,OO 
f 250,OO 

f 4.020,OO 
Pn 

f 980,OO 
f 710,OO 
f 615,OO 
f 395,OO 

A u c t i e  

baten 

f 40,OO 
Pn 

f 190,OO 
f 265,OO 

f 5.055,OO 
Pn 

f 150,OO 
f 90,OO 
f 85,OO 
f 50,OO 

met betrekking t o t  k leurs to f fen ,  t e n z i j  anders vermeld 
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7.3 

7.3.1 

Continu verven 

De maatregelen die getroffen kunnen worden bij continue verfprocessen zijn 
gedeeltelijk reeds in 8 6.7.2 (discontinue processen) uitgewerkt. De 
financiële gevolgen van deze maatregelen zullen in deze paragraaf derhalve 
niet nader worden toegelicht. 
De kosten ten gevolge van lozingsheffing en "verlies" aan grond- en 
kleurstoffen in de huidige (gemiddelde) situatie per bedrijf (bijlage 4) zijn: 

- lozingsheffing: restbaden: 100 ve 
(à f 65,OO) overmaat: 65 ve 

waswater: 3.125 ve 

f 6.500,OO 
f 4.225,OO 
f 203.775,OO + 

totaal  per jaar f 214.500,OO 

- grondstof: restbaden: 330 m3 kleurstofconcentraat" f 99.000,OO 
overmaat: 220 m3 kleurstofconcentraat' f 66.000,00 
waswater: 1.274 kg kleurstof à f 40,OO f 50.960,OO + 

totaal  per jaar f 215.960,OO 

Bronmaatregelen 

Good housekeeiiing 

Ook bij continue verfprocessen zijn de kosten van good housekeeping 
maatregelen veelal niet te becijferen daar ze te bedrijfsafhankelijk zijn. Dit 
geldt onder andere voor de implementatie van een milieuzorgsysteem, met 
als onderdeel daarvan een centraal binnen het bedrijf georganiseerde 
stofregistratie. 
De kosten van een goed opgezette chemicaliënaanpak (doseerapparatuur, 
mengers, wegers etc.) zijn echter wel ingeschat (zie ook bijlage 7, [ref. 21). 
Deze bedragen voor een gemiddelde situatie in module VC (tabel 7.1 .) 
f 50.000,00 à f 60.000,OO per jaar. 

Vervanging van stoffen 

Vervanging van kaliumdichromaat (K2Cr207) door b. v. waterstofperoxyde 
(H202) is de 'stand der techniek'. Toepassing van reactiefkleurstoffen met 
een hogere fixatiegraad is echter een vrij recente ontwikkeling. Bij de 
gemiddelde situatie in module VC leidt vervanging van de oudere typen tot 
een jaarlijkse kostenpost van ruim f 10.000,OO. De besparingen bedragen 
jaarlijks bijna f 30.000 ,O0 . 

I 0  Grondstoffen in een kleurstofconcentraat bij continuverven hebben een waarde van f f 0,30 per liter [ref. 81 
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Wel moet ook rekening gehouden worden met additionele kosten voor het 
omstellen van recepturen. Zie ook 6 7.2.1. 

Outimalisatie ouschaling 

De opschaling van laboratoriumschaal naar de produktie kan verbeterd c. q. 
geoptimaliseerd worden. De kosten hiervan kunnen bestaan uit investeringen 
in nieuwe laboratoriumapparatuur waarmee, in relatie tot de produktie, 
reproduceerbaar geverfd kan worden. Baten zullen met name op het vlak 
van kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie liggen. Daarnaast kunnen 
runresten worden beperkt. De kosten en baten kunnen vooralsnog niet 
worden ingeschat aangezien het hier recente ontwikkelingen betreft waarvan 
nog geen resultaten bekend zijn. 

Runrestadministratie 

Runrestadministratie (registratie van kleurstofresten na afloop van een run) 
met terugkoppeling van de produktie kan plaatsvinden in de bestaande 
situaties. Centrale coördinatie en beheersing van het systeem is noodzakelijk 
om reducties te realiseren. De kosten hiervoor (in de vorm van arbeid) 
bedragen voor een gemiddelde situatie zo’n f 15.000,Oo a f 20.000,OO. De 
baten, ten gevolge van reductie kleurstofverbruik en lozingsheffing , 
bedragen zo’n f 60.000,Oo per jaar. Het kan noodzakelijk zijn om een 
informatiesysteem te installeren. De kosten hiervan zijn in de bovenstaande 
bedragen niet opgenomen. 

Procesgeïntegreerde maatregelen 

Tegenstroomwassen 

Tegenstroomwassen is voor de huidige generatie continue verfmachines de 
stand der techniek. De jaarlijkse waterbesparing (bijlage 7) bedraagt 
gemiddeld 25 % . 

Toepassen kieurstofoubrengaggrerzaat (KOA) 

De toepassing van een KOA is alleen bekend in de tapijtveredeling [ref. 21 
als vervanging van een foulard (vervangingsinvestering). 
De kosten worden met name veroorzaakt door kapitaalskosten. 
De totale jaarlijkse kosten bedragen voor één machine zo’n f 50.000,OO. De 
baten, in de vorm van reductie van het kleurstofverbruik en de lozings- 
heffing, bedragen voor één machine circa f 2.000,Oo per jaar. 
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Plaatsen verdringingslichaam 

7.3.3 

Het plaatsen van een verdringingslichaam in een foulardbak vindt bij veel 
bedrijven reeds plaats. Indien bij de opbouw van de continue verfmachine 
reeds rekening is gehouden met de plaatsing van een verdringingslichaam, 
dan zijn de kosten (investering) beperkt, f 6.000,OO à f 7.000,OO per 
lichaam. Is de plaatsing echter niet vooraf voorzien, dan kunnen de kosten 
een factor 10 hoger zijn doordat ingrijpende constructiewijzigingen 
noodzakelijk zijn [ref. 21. 
Plaatsing van verdringerlichamen in de tapij tveredeling zal eveneens tot 
hogere kosten leiden aangezien de machinebreedte hier ongeveer een 
factor 2 groter is. 
De besparingen ten gevolge van een verdringerlichaam bedragen gemiddeld 
per jaar zo’n f 15.000,OO per machine (bijlage 7). 

Thermosolfixatie 

Thermosolfixatie bij polyestersubstraten of mengsels hiervan is de stand der 
techniek, en is niet verder uitgewerkt. 

Behandeling deel- en/of eindstromen 

Zuivering afvalwater 

Membraanfiltratie, inclusief indampen van het concentraat, van het 
vrijkomende afvalwater uit de procesmodule VC leidt in de gemiddelde 
situatie (1,7 machine) tot een jaarlijkse kostenpost van circa f 900.000,OO. 
De baten ten gevolge van lozingsheffingreductie bedragen hierbij ongeveer 
f 200.000,OO per jaar. Hergebruik van effluent is in de berekening niet 
meegenomen. 
Per m3 behandeld afvalwater zijn de kosten minus de baten derhalve circa 
f 6,50 en per kilogram kleurstofemissiereductie f 275,OO. 

De restbaden en de overmaat zouden kunnen worden afgescheiden en door 
middel van membraanfiltratie worden behandeld, waarbij het concentraat 
niet wordt ingedampt maar wordt afgevoerd. De jaarlijkse kosten in de 
gemiddelde situatie bedragen dan circa f 60.000,00, de baten circa 
f 10.000,OO. De kosten minus de baten bedragen hierbij circa f 95,OO per 
m3 behandeld kleurstofconcentraat; per kilogram emissiereductie f 45 ,OO. 

Coagulatie-/flocculatietechnieken kunnen wellicht in enkele specifieke 
situaties worden toegepast. De kosten en baten zijn hiervoor niet nader 
uitgewerkt, maar liggen lager dan voor membraanfiltratie [ref. 81. 
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Kleurstofconcentraten afvoeren als chemisch afval 

7.3.4 

Ten behoeve van het afvoeren van kleurstofconcentraten (restbaden) dient op 
het bedrijfsterrein buffercapaciteit gerealiseerd te worden. In de gemiddelde 
situatie wordt ervan uitgegaan dat hiervoor f 80.000,00 geïnvesteerd moet 
worden (bijlage 7). De jaarlijkse kosten worden echter met name veroor- 
zaakt door de verwerkingstarieven voor chemisch afval. Bij de berekening is 
uitgegaan van f 50,ûO/ton (indicatief verbrandingstarief AVR). Deze 
tarieven zullen naar verwachting echter sterk blijven stijgen [ref. 221. De 
totale jaarlijkse kosten bedragen in de gemiddelde situatie (afvoer van circa 
550 ton/jaar) ongeveer f 300.000,00; de reductie van de lozingsheffing (de 
baten) bedraagt circa f 1O.o00,00. 

Afvoer naar verwerkers van chemisch afval met uitgebreide afvalwater- 
zuiveringsfaciliteiten kost circa f 200,00/ton. De totale jaarlijkse kosten in 
de gemiddelde situatie bedragen dan ongeveer f 150.000,OO. 
De lozingsheffingreductie bedraagt circa f 1O.O00,00 per jaar [ref. 81. 

IndamDen kleurstofconcentraten 

Het indampen van kleurstofconcentraten en het afvoeren ervan kost f 150,OO 
à f 200,00 per ton in de gemiddelde situatie [ref. 8,141. De totale kosten 
bedragen bijna f 100.O00,OO per jaar, terwijl de jaarlijkse besparing op de 
lozingsheffing circa f 1O.O00,00 bedraagt. Uitgangspunt hierbij is een vaste 
installatie op locatie, waarbij geen kosten opgenomen zijn voor: 
- transport van kleurstofresten naar de buffertank; 
- civiele werkzaamheden; 
- aanleg utilities; 
- eventuele voorzieningen voor afvoer van lucht, condensaat en opslag van 

de indamprest. 

De financiële gevolgen van het indampen met een mobiele installatie kunnen 
pas ingeschat worden na voorafgaand overleg vanuit de bedrijven of 
branche-organisaties . 

Samenvatting van de resultaten 

In de tabel op de volgende pagina zijn de resultaten van de paragrafen 7.3.1 
t/m 7.3.3 samengevat. 



Tabel 7.4. Overzicht f inanc ië le  gevolgen maatregelen verven cont inu 

Huidige s i t u a t i e  

Lozingsheff ing en grondstofver l ies kleurstofconcentraten 
Totaal loz ingshef f ing en grondstofver l ies 

Omschrijving maatregel 

Kosten per t o n  veredeld substraat : Kosten per kg emissie’: 

f 85,OO f 135,OO 
f 205,OO f 165,OO 

Bron: 
- verbeter ing chemical iënaamak 
- cent ra le  chemical iënregis t ra t ie  
- vervanging k a l i d i c h r o m a a t  
- react ieve k leurs to f fen  met hogere 

- op t ima l isa t ie  opschaling 
- runrestadmin is t ra t ie  

Procesgeïntegreerd: 
- tegenstroomwassen 
- toepassen KOA 
- plaatsen verdringingslichaam 
- thermosol f ixat ie  

Behandeling deel-/eindstroom: 
- menbraanf i l t ra t ie  eindstroom VC 
- membraanfi l trat ie restbad en 

- restbad en overmaat afvoeren a l s  

- restbad en overmaat afvoeren a l s  

- indampen kleurstofconcentraten 

f i xa t iegraad 

overmaat 

chemisch a f v a l  (AVR) 

chemisch a f v a l  (geen AVR) 

Emissiereductie ’ 

1 %  

100 % K,Cr,O, 

10 x 
pn 
19 X 

25 % water 
7 %  

22 % 
10077 c a r r i e r s  

5 9 %  
50 % 

51 % 

51 % 

51% 

Financië le  gevolgen: 

per t o n  veredeld substraat 

kosten 

f 25,OO 

f 5,OO 

f 10,oo 
pn 

< f 5,OO 
f 40,OO 

< f 5,OO 

f 430,OO 
f 30,OO 

f 145,OO 

f 65,OO 

f 45.00 

baten 

< f 5,OO 

f 15,OO 

f 30,OO 
pn 

f 15,OO 
e f 5,OO 

f 10,oo 

f 90,OO 
f 5,OO 

f 5,OO 

f 5,OO 

f 5.00 

per kg emissiereductie 

kosten 

f 1.085,OO 

45,OO 

35,OO 
pn 

485,OO 
5,OO 

350,OO 
50,OO 

225,OO 

105,OO 

75.00 

baten 

f 

f 

f 

f 
f 

f 
f 

f 

f 

f 

40,OO 

105,OO 
pn 
125,OO 

20,oo 
45,OO 

75,oo 
5,OO 

10,oo 

10,oo 

10.00 

’ m.b.t. k leurstof fen,  t e n z i j  anders vermeld 
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7.4 

7.4.1 

Drukken 

Een aantal maatregelen die bij drukprocessen getroffen kunnen worden, is 
reeds gedeeltelijk in 0 7.2 en 0 7.3 uitgewerkt. De financiële gevolgen van 
deze maatregelen zullen derhalve in deze paragraaf slechts beknopt worden 
weergegeven. 

De kosten ten gevolge van lozingsheffing en "verlies" aan grond- en 
kleurstoffen in de huidige (gemiddelde) situatie per bedrijf (bijlage 4) zijn: 

- lozingsheffing: restpasta: 800 ve 
(à f 65,OO) overmaat: 500 ve 

spoeiwater: 300 ve 
waswater: 2.400 ve 

f 52.000,OO 
f 32.500,OO 
f 19.500,OO 
f 156.000,00+ 

totaal  per jaar f 260.000,OO 

- grondstof: restpasta: 322 m3 kleurstofconcentraat" f 322.000,OO 
overmaat: 220 m3 kleurstofconcentraat' f 230.000,OO 
spoelwater: 768 kg kleurstof à f 40,OO f 30.720,OO 
waswater: 576 kg kleurstof à f 40,OO f 23.040,00+ 

totaal  per jaar f 605.760,OO 

Bronmaatregelen 

Good housekeeDing 

De financiële gevolgen van de implementatie van een milieuzorgsysteem 
(inclusief centraal georganiseerde stoffenregistratie) worden vanwege de 
sterke afhankelijkheid van de bedrijfsspecifieke situatie, niet ingeschat. 
De kosten voor een goed opgezette chemicaliënaanmaak bedragen in de 
gemiddelde situatie in procesmodule D (bijlage 7, [ref. 31) circa f 50.000,OO 
à f 60.000,OO per jaar. Besparingen worden gerealiseerd in termen van 
reductie van het kleurstofverbruik en lozingsheffing en bedragen jaarlijks 
circa f 2.000,OO. 

Vervanging van stoffen 

Toepassen van een alternatief verdikkingssy steem is in ontwikkeling en kan 
verscheidene kostenposten reduceren (bijlage 7). Voor één bedrijfssituatie 
met drie drukmachines is becijferd dat de besparingen op kunnen lopen tot 
ruim f 80.000,OO per jaar [ref. 21. 

I 1  Grondstoffen in een kleurstofconcentraat bij drukken hebben een waarde van f f 1,-- per kg [ref. 2.91 
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7.4.2 

Hierbij dient te worden bedacht dat de ingezette verdikkingsmiddelen de 
stoftoetsing kunnen doorstaan en ook op andere wijze geen nadelige effecten 
met zich mee mogen brengen. De mogelijke toepassing zal dan ook zeer 
zorgvuldig moeten worden afgewogen. 

Hergebruik van stoffen 

Restpasta's en overmaten kunnen (gedeeltelijk) "rechtstreeks" hergebruikt 
worden of tot zwart opgemengd en hergebruikt worden. Beide mogelijkhe- 
den zijn in twee bedrijfssituaties becijferd [ref. 21. De jaarlijkse kosten 
bedragen in beide situaties, omgerekend naar een gemiddelde module, 
ongeveer f 20. o00 ,00 en worden hoofdzakelijk veroorzaakt door extra 
handling (arbeid) en kapitaalkosten. 

Reducties van kleurstofverbruik en vuillast vormen de grootste besparingen. 
Afhankelijk van de hoeveelheid restpasta die hergebruikt kan worden, 
variëren de jaarlijkse besparingen van circa f 30.000,OO tot f 225.000,OO in 
de gemiddelde situatie bij een rotatiedrukkerij met nagenoeg volledig 
hergebruik. 
In dit laatste geval dient echter extra geïnvesteerd te worden in 
drukapparatuur (aangepaste pomp en rakel) en een informatiesysteem 
[ref. 91. Uitgaande van een totaal investeringsbedrag bij de gemiddelde 
situatie van circa f 200.000,OO bedragen de jaarlijkse kapitaalskosten ruim 
f 30.000,OO. De arbeidskosten zullen hierbij met circa f 80.000,00 
toenemen tot f 90.000,Oo. De totale jaarlijkse kosten komen hierdoor op 
ongeveer f 140.000,00 (bij 'volledig' hergebruik). 

Procesgeïntegreerde maatregelen 

Tegenstroomwassen en thermosolfixatie zijn reeds uitgewerkt in 0 7.3.2. 
Beide maatregelen hebben geen betrekking op emissiereductie van 
kleurstoffen. 

Metinmastaverbruik 

De kosten voor meting van het pastaverbruik en terugkoppeling naar de 
produktie zijn sterk afhankelijk van de mate van automatisering die wordt 
gewenst. Voor de gemiddelde situatie wordt uitgegaan van een te investeren 
bedrag van f 880.000,OO [ref. 21. Volgens Centrum TNO Textiel kan dit 
bedrag mogelijk aanzienlijk lager uitvallen. De totale jaarlijkse kosten 
worden hier met name bepaald door rente en afschrijving en bedragen 
derhalve f 175.000,OO (zie bijlage 7). Eliminatie van de overmaat leidt tot 
besparingen op het kleurstofverbruik en de lozingsheffing, jaarlijks circa 
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f 90.000,OO. Bij kleine runlengten zullen besparingen echter niet of 
nauwelijks optreden omdat de runduur te beperkt is voor het bijmaken van 
drukpasta. 

Minimalisatie systeeminhoud 

Minimalisatie van de systeeminhoud van het pomp- en rakelsysteem van een 
rotatiedrukmachine kan tot een besparing leiden van f 25.000,Oo per jaar 
per rotatiedrukmachine [ref. 91. De jaarlijkse kosten bedragen per rotatie- 
drukmachine (10 posities) f lO.OO0,OO à f 15.000,OO. 
De weergegeven cijfers zijn nog zeer indicatief, omdat het systeem (nog) op 
de markt geïntroduceerd moet worden. 
Extra voordelen ten aanzien van het terugpompen van de systeeminhoud en 
hergebruik daarvan zijn uitgewerkt in 0 7.4.1 (hergebruik van stoffen). 

Behandeling van deel- en/of eindstromen 

Zuivering afvalwater 

Deelstroomzuivering van restpasta en overmaat blijkt technisch niet goed 
mogelijk [ref. 4,5,6,8,21]. Zuivering van het totaal vrijkomende water bij 
drukprocessen is in het algemeen echter wel mogelijk. 

Membraanfiltratie (inclusief indampen van het concentraat) leidt tot 
jaarlijkse kosten in de gemiddelde situatie van ruim f 750.000,ûû. De 
lozingsreductie bedraagt hierbij ruim f 230.000,OO per jaar. De netto-kosten 
(kosten minus baten, zie bijlage 7) per m3 gezuiverd afvalwater bedragen bij 
toepassing van membraanfiltratie f 11,40. Dit is in overeenstemming met 
literatuurgegevens [ref. 41. De kosten minus baten per kilogram 
kleurstofemissiereductie bedragen f 1 10,OO. 

Chemisch-fysische zuivering (coagulatieKiocculatie) van het afvalwater kost 
netto f 1,75 à f 3,70 per m3 [ref. 4,5,6,8]. In de gemiddelde situatie 
bedragen de jaarlijkse kosten hier ruim f 200.000,00, terwijl de baten 
(vermindering lozingskosten) zo’n f lOO.OO0,OO bedragen. Dit heeft 
aanzienlijke gevolgen voor de kosten minus de baten uitgerekend per m3 
behandeld afvalwater en per kilogram emissiereductie. De kosten minus de 
baten per m3 behandeld afvalwater bedragen in de gemiddelde situatie 
f 2,20; per kilogram kleurstofemissiereductie f 30,OO. 

Zowel bij membraanfiltratie als bij chemisch-fysische zuivering worden de 
jaarlijkse kosten hoofdzakelijk veroorzaakt door de noodzakelijke 
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investering en, in mindere mate, de verwerkingskosten van het slib (als 
chemisch afval). Mogelijk hergebruik van water is bij beide zuiverings- 
technieken niet meegenomen in de berekeningen. 

Kleurstofconcentraten afvoeren als chemisch afval 

De kosten van deze maatregel worden met name veroorzaakt door de 
verwerkingstarieven bij AVR (f 500,OO/ton). Uitgaande van een te 
verwerken gemiddelde hoeveelheid van 550 ton restpasta en overmaat (zie 
bijlage 7, [ref. 141) bedragen de totale jaarlijkse kosten circa f 300.000,00, 
exclusief verzameling van de concentraten. De besparingen ten aanzien van 
lozingsheffingen kunnen hierbij oplopen tot f 85.000,OO per jaar. 

Uitgaande van de verwerkingskosten (f 200,00/ton) van verwerkers van 
chemische afvalstoffen met uitgebreide afvalwaterzuiveringsfaciliteiten 
bedragen de totale kosten ruim f 130.000,OO per jaar, terwijl de besparingen 
gelijk blijven. 

Indampen kleurstofconcentraten 

Indampen van 550 ton drukpasta per jaar kost (all-in inclusief afvoer) 
f 150,OO à f 200,OO per ton [ref. 8,141, ofwel bijna f llO.OOO,OO per jaar 
bij de gemiddelde situatie in de module. De reductie van de lozingskosten 
wordt ingeschat op circa f 85.000,OO per jaar. 
Zie voor verdere opmerkingen 8 7.3.3. 

Samenvatting van de resultaten 

In tabel op de volgende pagina zijn de resultaten van de paragrafen 7.4.1 
t/m 7.4.3 samengevat. 



Tabel 7.5. Overzicht f inanc ië le  gevolgen maatregelen drukken 

Omschrijving maatregel Emissiereductie ' 

Bron: 
- verbetering chemical iënaamak - centrale chemica l iënreg is t ra t ie  
- vervanging verdikkingssysteem 

- hergebruik k leu rs to f fen  
(nog i n  onderzoek) 

Procesgeïntegreerd: 
- tegenstroonnrassen - t h e r m s o l f i x a t i e  
- meting pastaverbrui k 
- minimal isat ie systeeminhoud 

Behandeling deel-/eindstroom: 
- membraanf i l t rat ie eindstroom D 
- coagu la t ie / f loccu la t ie  eindstroom D 
- restpasta en overmaat afvoeren a l s  

chemisch a fva l  (AVR) 
- restpasta en overmaat afvoeren a l s  

chemisch a fva l  (geen AVR) 

1 %  

t o t  12 X 

14 X 
7 2  % 

25 X water 

28 % 
18 A 

100 X c a r r i e r s  

99% 
80 % 
7 2  X 

7 2  % 

- indampen k 1 eur s t of  concent r aten4 I 7 2  X 

Financiële gevolgen: 

per ton verede 

kosten 

f 30,OO 

f 0,oo 

f 15,OO 
f 75,oo 

f =,o0 
f 15,OO 

f 420,OO 
f 120,oo 
f 165,OO 

f 75,oo 

f 60,OO 

substraat 

baten 

< f 5,OO 

f 45,OO 

f 20,oo 
f 125.00 

f 50,OO 
f 30,OO 

f 130.00 
f 60,OO 
f 45.00 

f 45.00 

f 45,OO 

per kg emissii 

kosten 

f 1.175,oo 

f 

f 
f 

f 
f 

f 
f 
f 

f 

f 

0,oo 

65,OO 
40,OO 

130,OO 
35,OO 

160,OO 
55,OO 
85,OO 

40,OO 

30,OO 

x iuc t i e  ' 
baten 

f 

f 

f 
f 

f 
f 

f 
f 
f 

f 

f 

40,OO 

140,OO 

85,OO 
65,OO 

65,OO 
65,OO 

50,OO 
25,OO 
25,OO 

25,OO 

25,OO 

Huidige s i t u a t i e  I Kosten per ton veredeld substraat: I Kosten per kg emissie': 

' met betrekking t o t  k leurstof fen,  t e n z i j  anders vermeld 
toepassing bedr i j f sspec i f i ek  
a l leen  van toepassing b i j  rotatiedrukmachines (emissiereductie en f i nanc ië le  gevolgen berekend b i j  1,5 rotatiedrukmachine/bedrijf) 
z i j d e  overmaat en restpasta 
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7.5 

7.5.1 

Aanbrengen van een backinglaag 

De meeste tapij tbedrijven hebben reeds maatregelen getroffen ten aanzien 
van het afvalwater dat vrijkomt bij het aanbrengen van backinglagen 
[ref. 21. 
De financiële gevolgen hiervan zijn voor de gemiddelde situatie in de 
procesmodule BL (zie bijlage 4) in deze paragraaf uitgewerkt. 

Bronmaatregelen 

Hergebruik van stoffen 

Hergebruik van precoat is mogelijk als de voorraadbak (bij de machine) 
goed afgedekt kan worden met folie. Hiervoor dient de voorraadbak mobiel 
te zijn, zodat deze eenvoudig onder de machine vandaan gehaald kan 
worden. 
De hiervoor noodzakelijke investering is per machine circa f 4.000,OO à 
f 5.000,OO. Overige kosten worden niet gemaakt. 
De besparingen worden met name gerealiseerd in de vorm van vermindering 
van latexgebruik (125 todjaar). Daarnaast vindt besparing op het waterver- 
bruik (f 375 m3/jaar) en afvoer van bedrijfsafval (30 todjaar) plaats. 
Reductie van lozingsheffing vindt niet plaats omdat de inhoud van de 
precoatbak nu reeds wordt afgevoerd als bedrijfsafval. De jaarlijkse kosten 
zijn verwaarloosbaar, de besparingen bedragen bijna f 90.000,OO per jaar. 

Hergebruik van zuiveringsslib vindt slechts op beperkte schaal plaats, 
aangezien veelal niet aan de vereiste specificaties kan worden voldaan. 

Vervanging van stoffen 

De toepassingsmogelijkheden van vulcanisatiedispersies met een laag 
zinkgehalte zijn nog niet geheel bekend. Ook vervanging van 
dithiocarbamaten door minder milieubezwaarlijke stoffen lijkt nog niet 
mogelijk. De financiële gevolgen kunnen derhalve (nog) niet worden 
ingeschat. 
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7.5.2 

7.5.3 

Behandeling van deel- en/of eindstromen 

Afvoer naar een verwerker 

Afvoer van het vrijkomende water bij het aanbrengen van een backinglaag 
wordt bij één bedrijf toegepast. Dit is financieel haalbaar doordat de afstand 
het bedrijf naar de verwerker slechts enkele kilometers bedraagt. Voor de 
overige bedrijven is deze maatregel niet zinvol. 

ZuiverinP restbaden en smelwater 

Zuivering van de vrijkomende restbaden en het vrijkomende spoelwater 
bestaat uit een coagulatie/flocculatietechniek, gevolgd door een sedimentatie- 
unit waarin het slib wordt afgescheiden. Ongeveer 80% van het vrijkomende 
water wordt als proceswater hergebruikt. 
De capaciteit van de installatie zal 2.500 à 5.000 m3 per jaar (0,5-1 m3/h) 
moeten bedragen. De hiervoor noodzakelijke investering bedraagt ruim 
f 300.000,00. 
Naast kapitaalslasten worden de kosten met name veroorzaakt door arbeid, 
energie en chemicaliën. Totaal bedragen de jaarlijkse kosten circa 
f 100.000,00. 
De jaarlijkse besparingen worden met name veroorzaakt door reductie van 
de lozingsheffing, circa f 60.000,00 per jaar. De kosten minus de baten 
bedragen f 15,00 à f 20,00 per m3 behandeld afvalwater in de gemiddelde 
situatie in module BL. 

Samenvatting van de resultaten 

In de tabel op de volgende pagina zijn de resultaten van de paragrafen 7.5.1 
en 7.5.2 samengevat. De financiële gevolgen zijn uitgedrukt per ton 
veredeld substraat (= tapijt) en per kg emissiereductie van latexachtig 
materiaal en zink. 



Tabel 7.6. Overzicht f inanc ië le  gevolgen maatregelen b i j  aanbrengen backinglaag 

per ton  t a p i j t  

kosten baten 

< f 5,OO f 20,oo 
pn pn 

pn pn 

pn pn 
pn pn 

f 20,oo f 10,oo 

Omschrijving maatregel 

per kg emissiereductie 

kosten bat en 

pn pn 

pn pn 
pn pn 

f 10,oo- f 5,OO 
f 525,OO f 305,OO 

Bron: 
- hergebruik precoat 
- hergebruik zu iver ingss l ib  
- loog-zinkhoudende vu lcanisat ied ispers ie  

t oepassen 

Behandeling deei-/eindstroom: 
- afvoer afvalwater EL naar verwerker 

- doelmatige chemisch-fysische zu iver ing 
van afvalwater BL 

Emissiereductie 

0 %  
0 %  

60 % z ink 
O % la tex  

100 % la tex  
100 % z ink 
t o t  100 % la tex  
t o t  100 % z ink I 

c 

P 
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7.6 

7.6.1 

Finishen 

Stoftoetsing van de toegepaste chemicaliën is uitgewerkt in hoofdstuk 8. De 
financiële gevolgen van de maatregelen die hieruit voortvloeien 
(bijvoorbeeld vervanging van stoffen) kunnen momenteel niet ingeschat 
worden. 
Een toelichting op de maatregelen die in deze paragraaf zijn uitgewerkt, is 
beschreven in 8 6.6. Specifieke aandacht gaat uit naar brandvertrager en 
rot-, mot- en schimmelwerende middelen. Voor de uitwerking van de 
financiële gevolgen wordt verwezen naar de literatuur [ref. 21. 

Bronmaatregelen 

Hergebruik van stoffen 

Houdbare restbaden kunnen na de run worden verzameld en opgeslagen. Per 
foulard is hiervoor een investering van circa f 50.000,OO noodzakelijk 
[ref. 21. De overige kosten zijn beperkt. 
Besparingen ontstaan ten gevolge van een reductie van het chemicaliënver- 
bruik en de lozingsheffing. Beide zijn echter sterk afhankelijk van de 
bedrijfsspecifieke situatie. 
Bekend is [ref. 21 dat de reductie van de lozingsheffing ruim f 30.000,OO 
per jaar kan bedragen, terwijl de reductie op het chemicaliënverbruik hierbij 
van bijna niets (rot-, mot- en schimmelwerend) tot ruim f 15.000,OO 
(brandvertrager) kan bedragen. 

Runrestregistratie 

Minimalisatie van de aangemaakte overmaat (6 4.6) door middel van 
runrestregistratie brengt geen of nauwelijks kosten met zich mee. 
Investeringen zijn niet of nauwelijks noodzakelijk, terwijl de uit te voeren 
werkzaamheden veelal binnen de normale bedrijfsvoering passen. 
Besparingen bestaan ook hier in hoofdzaak uit vermindering van het 
verbruik aan chemicaliën en de geloosde vuillast. 
Per foulard kan de reductie van de lozingsheffing f l O . o 0 0 , 0 0  à f 15.000,OO 
per jaar bedragen. 
Reductie van het chemicaliënverbruik kan leiden tot besparingen van enkele 
honderden guldens (rot-/mot-/schimmelwerend) tot enkele duizenden guldens 
(brandvertrager) per jaar. 
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7.6.2 

7.6.3 

7.6.4 

Procesgeïnt egreer de maat regelen 

Plaatsen verdringingslichaam 

Plaatsing van een verdringingslichaam in de foulardbak kost ongeveer 
f 10.O00,OO. In specifieke situaties, waarbij de constructie van de machine 
eenvoudige montage niet toelaat, kunnen deze kosten een factor 10 hoger 
zijn. De besparingen, in totaal ruim f 30.000,OO per foulard per jaar, 
bestaan met name uit reductie van de lozingsheffing. 

Verbruiksmeting 

De kosten voor het meten van het verbruik van chemicaliën aan de machine 
kunnen niet worden aangegeven. Voor zover bekend, wordt dit [ref. 21 
(nog) niet toegepast. Besparingen worden gerealiseerd in de vorm van 
vermindering van het chemicaliënverbruik en reductie van de lozingsheffing. 
Deze besparingen kunnen per foulard oplopen tot f 10.000,oO à f 15.000,OO 
per jaar. 

Behandeling van deel- en/of eindstromen 

Zoals reeds is aangegeven in 0 6.6.3 is zuivering van het vrijkomende 
afvalwater uit procesmodule F afhankelijk van de samenstelling en de 
hoeveelheid. Met andere woorden, te bedrijfsspecifiek voor een algemene 
benadering. 

Concentraten afvoeren als chemisch afval 

In de onderzochte bedrijfssituaties [ref. 23 blijkt dat per foulard jaarlijks 
zo’n 4 à 5 ton restbad kan ontstaan met brandvertragers en rot-, mot- en 
schimmelwerende middelen. Momenteel zijn de baten voor opvang en 
afvoer hiervan hoger als de kosten [ref. 21. Op termijn zullen de kosten 
voor afvoer en verwerking [ref. 221 naar verwachting echter sterk (blijven) 
stijgen en kan afvoer en verwerking kostenintensief worden. 

Samenvatting resultaten 

In de tabel op de volgende pagina zijn de resultaten van de paragrafen 7.6.1 
t/m 7.6.3 samengevat. In de tabel zijn bedrijfsspecifieke gegevens vertaald 
naar de capaciteitskarakteristiek van één foulard (zie bijlage 7). De emissie- 
reducties zijn echter bedrijfsspecifiek weergegeven. 
De financiële gevolgen zijn uitgedrukt per ton veredeld substraat en per 
kilogram emissiereductie van brandvertragers (bv) en rot-, mot- en 
schimmelwerende middelen (rms) in bedrijfsspecifieke situaties. 



Tabel 7.7. Overzicht f i n a n c i ë l e  gevolgen maatregelen f in ishen (per fou lard)  

Omschrijving maatregel I/ 
Bron: 
- hergebruik restbaden 

- runres t reg is t ra t ie  

Emissiereductie 

(t.o.v. m a x i m ;  z i e  
b i j l a g e  4) 

max. 75 X bv 
max. 40 X rms 

10 X bv 
10 X rms 

Procesgeïntegreerd: 
- plaatsen verdringingsl ichaam 

- verbruiksmeting 

Behandeling deel-/eindstroom: 
- concentraten afvoeren a l s  

chemisch a f v a l  I 34 X rms 

kosten 

max. 50 X bv 
max. 50 X rms 

10 X bv 
10 X rms 

54 X bv 

baten 

Financiële gevolgen: 

per ton veredeld substraat 

f 30,OO 

< f 5,OO 

f 5,OO 

pn 
pn 

f 35,OO 

f 170,OO 

f 65,OO 

f 100,oo 

f 35,OO 

f 70,OO 

per kg emissiereductie 

kost en 

f 15,OO 
f 500,OO 
f 5,OO 
f 75,oo 

< f 5,OO 
f 65,OO 

pn 
pn 

f 20,oo 
f 685,OO 

baten 

f 75,oo 
f 2.835,OO 
f 215,OO 
f 4.400,OO 

f 65,OO 
f 1.335,OO 
f 115,OO 
f 2.335,OO 

f 45,OO 
f 1.375,OO 
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7.7 Totale kosten saneringsmaatregelen 

Uit de tabellen 7.3 t/m 7.7 kan worden afgeleid dat concentraatinzameling 
en verwerking op grond van de kosten per kg verwijderde kleurstof relatief 
laag zijn in verhouding tot voor but maatregelen normaal te achten 
inspanningsniveau van f 100,OO tot f 400,OO per kg verwijderde 
verontreiniging. De zuivering van was- en spoelwater bij continue processen 
kan in de gemiddelde modulesituatie op basis van de kosten per kg 
verwijderde kleurstof, eveneens als een haalbare zuiveringstechnische 
voorziening op grond van but te worden aangemerkt. Gezien de grote 
spreiding in concentratie en vracht van de kleurstoffen in het afvalwater is 
niet op voorhand voor alle situaties aan te geven of deze maatregelen 
realiseerbaar zijn. Dit zal moeten geschieden op grond van individueel op te 
stellen saneringsplannen. Daarnaast kan de vraag of de totale lasten die de 
zuivering van kleurstofhoudend afvalwater met zich meebrengt de 
draagkracht van de branche niet te boven gaat, niet zonder verdere bedrijfs- 
economische evaluatie beantwoord worden. Wel kan op basis van de 
beschikbare gegevens een indruk worden verkregen van het kosteneffect van 
de voorziene maatregelen op de korte en middellange termijn. 

In tabel 7.8 zijn de kleurstofemissies per deelstroom weergegeven. 
Uitgaande van de kosten van maatregelen zoals die op grond van de diverse 
onderzoeken en inventarisaties naar voren zijn gekomen, kan globaal een 
inschatting worden gemaakt van de kosten op korte en middellange termijn 
en de invloed hiervan op de netto milieulasten zoals weergegeven in 
hoofdstuk 2 ,  tabel 2.6 .  

Tabel 7.8. Kleurstofconcentratie en -vracht deelstromen 

Procesmodule 

verven discontinu ( V D )  

verven continu (VC)  

drukken ( D )  

to taa l  

Deelstroom 

restv lot  
waswater 

rest bad* ) 
waswater 

res tpas t a  
spoel water**) 
waswater 

Kleurstofvracht 

[ton/jaarl [%I 

14,5 6,9 

32 15,2 
31 14,8 

93 4 4 , 3  
21 10,o 
16 7.6 

285 

*) 
**) 

inclusief een geringe hoeveelheid spoelwater 
to ta le  spoelwater ( inc lusief  afgevoerde concentraat) 
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Bij de berekening van de totale kosten voor maatregelen zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd. 

Maatregelen VD (zie tabel 7.3): 
- behandeling restvlot en waswater door middel van membraanfiltratie 

Maatregelen VC (zie tabel 7.4): 
- membraanfiltratie eindstroom 

f 275,OO per kg emissiereduktie; 
- restbad en overmaat M concentratie afvoeren als chemisch 

afval naar AVR 
f 45,OO per kg emissiereduktie). 

f 830,OO per kg emissiereduktie. 

Maatregelen D (zie tabel 7.5): 
- membraanfiltratie instroom 

f 110,OO per kg emissiereduktie; 
- restbad en overmaat afvoeren als chemisch afval AVR 

korte termijn f 60,OO en middellange termijn f 5,OO per kg 
emissiereduktie. 

Op basis van deze kosten per kg emissiereduktie zijn in tabel 7.9 de totale 
jaarlijkse kosten voor kleurstofverwijdering berekend. 



Tabel 7.9. Geprognotiseerde j a a r l i j k s e  mi l ieukosten voor de t e x t i e l i n d u s t r i e .  

restbad en overmaat 

eindstroom (waswa- 
t e r  + 25 % spoel- 
water 

restbad (restpasta 
+ 75 % spoelwater) 

32 

21 

109 

1.404.000,OO concentre- 
ren m.b.v 
membraan- 
f i l t r a t i e  + 
afvoer AVR 

afvoer naar 
AVR 

97,5l’ 

Procesmodu 1 e 

Verven d i s -  
con t i  nu 

Verven con- 
t i n u  

Druk ken 

behandelde deel-  k leu rs to f -  
stroom vracht 

[ton/ jaar1 

o p t i e  1: beh; 

maat regel  

d e l e n  CE 

r educ - 
t i e  
[%I 

O 

O 

O 

- 

delen coi 

reduc - 
t i e  [%I 

- 

- 
99 

en spoelwater :ent r a  ten, 

kosten 
Cf ,001 2, 

mtraten,  wa 

kosten 
Cf ,00/kgI2’ 

t o t a l e  kosten 
[ f  ,001 

Cf. 001 

830,OO 13.968.900,OO res t  v 1 o t 

waswater 

e i  nds t room 

membraan- 
f i l t r a t i e  

geen 

geen 

geen membraan- I f i l t r a t i e  
99 275,OO 8.439.750,OO 

45,OO 97,5” 45,OO 1.404.000,OO 
ren  m.b.v 
mem- braan- 
f i 1 t r a t  i e  
en afvoer I 

c 
c 
F 110,oo 2.286.900,OO membraan- 

f i l t r a t i e  
99 

97,5” 60,OO 5,OO 531.375,OO 
+af voeren 
naar AVR 

7.780.500,OO I t o t a a l  t o taa l  26.630.925,OO 

concentraatbad 90% reductie. Spoelwater i s  10% van emissie en wordt voor 75% afgevoerd naar AVR. Samen 97,5% 

Voor opgave kosten zie:  verven discontinu; tabel  7.3. 
verven continu; tabel  7.4. 
drukken; tabel  7.5. 
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1991 (CES) 

Het effect van geprognotiseerde jaarkosten op de milieulasten is 
weergegeven in tabel 7.10. 

optie 1 (Tabel 7 . 9 )  
I 

Tabel 7.10. Effect  milieukosten i n  X van de toegevoegde waarde (op basis van 1990) [ f , O O *  miljoen] 

abc. 

1500 *) 
35.0 

15,5 

2,7 

Toegevoegde waarde 

netto mil ieulasten 

water totaal  

w.v.eigen investering 
maatregelen 

X t . w .  abs abs. X t . w .  

2,3 7 , 7  42,7 2.8 

1,0 7 1  7 23,2 1,5 

0,18 7 , 7  10,4 0 ,7  

nieuwe s i t u a t i e  
(korte termijn) 

o t i e  2 ( tabel 7 . 9 )  

termijn) 

abs. X t . w .  

24,8 27.5 1,8 

*) Toegevoegde waarde Wvo-plichtige bedrijven textielveredeling en tapi j t indust r ie  waarde op basis 
schatting KRL en VNTF 

Uit tabel 7.10 kan worden afgeleid dat de stijging van de netto milieulasten 
ten gevolge van maatregelen op korte termijn voor het compartiment water 
stijgen van 2,3 tot 2,8 in % van de toegevoegde waarde). De lasten voor 
eigen maatregelen stijgen hierdoor van 0,18 tot 0,7 in % van de 
toegevoegde waarde. 
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8 

8.1 

STOFFEN AANPAK 

Aanpak implementatie stoffenaanpak 

Eén van de aanbevelingen in het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek 
van de textielveredelingsindustrie" van 1988 is dat de textielveredelings- en 
tapijtbedrijven de waterkwaliteitsbeheerder moeten voorzien van gegevens 
betreffende de hulpstoffen (exclusief kleurstoffen) die gebruikt worden. De 
gegevens moeten inzicht geven in de mogelijke bezwaarlijkheid van de 
stoffen voor het aquatische milieu. Stoffen die als "bezwaarlijk" voor het 
aquatische milieu worden geclassificeerd, zullen door de bedrijven 
vervangen moeten worden door "niet-bezwaarlijke" . Als geen goede 
vervangers beschikbaar zijn, dienen de bedrijven saneringsplannen op te 
stellen om de lozing van deze stoffen te reduceren gebruik makend van de 
beste bestaande technieken (bbt). 
Voor het beoordelen van individuele stoffen op milieubezwaarlijkheid is 
door RIZA een beoordelingsschema ontwikkeld, waarmee voor het 
aquatische milieu meest bezwaarlijke stoffen geselecteerd kunnen worden 
(bijlage 9). 

Om de aangesloten bedrijven te kunnen voorzien van gegevens betreffende 
de milieuhygiënische eigenschappen van hulpstoffen, hebben de branche- 
organisaties van de textielveredelingsindustrie (KRL) en de tapijtindustrie 
(VNTF) milieudatabanken opgezet om gegevens van de in Nederland 
gebruikte hulpstoffen te verzamelen en te toetsen. Om deze gegevens te 
verkrijgen werden alle producenten en leveranciers door de databanken 
aangeschreven. De databank van de textielveredelingsindustrie is de Textiel 
Milieu Databank (TMD) en wordt beheerd door de brancheorganisatie KRL. 
De databank van de tapijtindustrie is de Stichting Milieudatabank 
Nederlandse Tapijtindustrie (SMNT) en wordt beheerd door de branche- 
organisatie VNTF. In de statuten van de databanken is de vertrouwelijkheid 
van de opgeslagen gegevens geregeld. RIZA heeft vrije toegang tot beide 
databanken. De adressen van de databanken zijn vermeld in bijlage 8. 

Volgens EG-Richtlijn 91/ 155/EEG moet op veiligheidsinformatiebladen een 
rubriek zijn opgenomen met eco(toxico)logische informatie van een produkt, 
echter de exacte invulling is vooralsnog vrijgelaten. Ook de EG regelgeving 
op het gebied van gevaarlijke stoffen en preparaten is nog niet zover dat 
voldoende gegevens over de milieuhygiënische eigenschappen van produkten 
beschikbaar komen. Een overzicht van de EG regelgeving op dit gebied is 
weergegeven in bijlage 10. 
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Om uit deze impasse te komen is najaar 1992 nader overleg opgestart tussen 
vertegenwoordigers van de producenten van hulpstoffen (vertegenwoordigd 
door brancheorganisatie TEGEWA (dekking > 90% van de markt)), de 
textielveredelings- en tapijtindustrie, de waterkwaliteitsbeheerders en RIZA. 
Uit dit overleg bleek dat de producenten van hulpstoffen toch bereid zijn om 
bepaalde milieuhygiënische gegevens van de produkten aan de milieu- 
databanken van de textielveredelings- en tapijtindustrie te leveren, echter 
géén gegevens over samenstelling en eigenschappen van individuele stoffen 
van de produkten. De chemicaliënproducenten zijn van mening dat het 
verstrekken van gegevens zoals samenstelling hun bedrijfsbelang in sterke 
mate schaadt. Wel is men bereid dergelijke informatie aan RIZA, dat een 
centrale adviesfunctie heeft, te verstrekken onder strikte geheimhouding. 

Hiertoe is tussen TEGEWA en RIZA een overeenkomst afgesloten met de 
volgende inhoud: 
1 .  Verstrekken van de volgende gegevens van alle produkten aan de 

milieudatabanken: 
- acute toxiciteit voor aquatische organismen, 
- afbreekbaarheid, 
- bacterie-inhibitie (invloed van een produkt op de werking van een 

rwzi) . 
2. Verstrekken van vertrouwelijke informatie aan RIZA met name gegevens 

over milieubezwaarlijke componenten van de produkten. 

Omdat het de primaire verantwoordelijkheid van de textielveredelingsbe- 
drijven en tapijtfabrieken is om aan te geven welke stoffen geloosd worden 
en of deze milieubezwaarlijk zijn, zal RIZA het onder 2. vermelde voor een 
tiideli-ike Deriode uitvoeren. 
Omdat, gezien het gevoerde overleg tussen gebruikers en leveranciers, 
verwacht mag worden dat een stringente uitvoering van de stoffenaanpak 
pas over enkele jaren mogelijk is, wordt door tussenkomst van het RIZA 
thans voorkomen dat de waterkwaliteitsbeheerders bij gebrek aan adequate 
informatie over de schadelijkheid van hulpstoffen de toelaatbaarheid van de 
lozing voor het aquatisch milieu niet in voldoende mate kunnen beoordelen. 

Op grond van de overeenkomst tussen TEGEWA en RIZA kan ten behoeve 
van de uitvoering van de stoftoetsing de volgende procedure worden 
vastgesteld : 
- De milieudatabanken voeren op grond van de onder punt 1 vermelde 

gegevens een voorlopige toetsing uit gebaseerd op het RIZA toetsings- 
schema. De gegevens en het toetsingsresultaat zoals overlegd in een 
aanvraag zijn openbaar en kunnen worden gebruikt ten behoeve van de 
vergunningprocedures. 
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- Het RIZA voert met de haar ter beschikking staande vertrouwelijke 
gegevens, zoals bedoeld onder punt 2, een aanvullende toetsing uit. In 
een aantal gevallen kan het voorkomen dat een produkt dat door de 
databanken als "niet-bezwaarlijk" is geclassificeerd, toch als 
"bezwaarlijk" moeten worden beschouwd op grond van de eigenschappen 
van individuele componenten van het produkt (gebruik makend van de 
vertrouwelijke gegevens die door de leveranciers aan RIZA zijn 
verstrekt). RIZA zal dan de milieudatabanken adviseren het toetsings- 
resultaat aan te passen zonder vertrouwelijk gegevens te vermelden en de 
leverancier hiervan in kennis stellen. 
Het RIZA evalueert op grond van de verkregen gegevens de uitvoering 
van de stoffenaanpak. 

28 mei 1993 zijn alle producenten en leveranciers van hulpstoffen 
aangeschreven om de afspraken met TEGEWA ten uitvoer te brengen. Deze 
brief en het RIZA beoordelingsschema met toelichting zijn weergegeven in 
bijlagen 8 en 9. 
Met TEGEWA is afgesproken dat door de chemicaliënleveranciers gestreefd 
wordt om vóór 1 oktober 1993 de gegevens van de hulpstoffen aan de 
milieudatabanken en RIZA te leveren. Met deze gegevens zal door de 
databanken en RIZA vóór 1 januari 1994 de beoordeling worden uitgevoerd 
volgens het RIZA beoordelingsschema zoals weergegeven in bijlage 9. Het 
resultaat is dat per 1 januari 1994 de milieudatabanken van alle hulpstoffen 
datasheets produceren met erop de feitelijke gegevens en het resultaat van 
de beoordeling: "niet bezwaarlijk", "bezwaarlijk" of "niet toetsbaar door 
onvoldoende gegevens". 
Vanaf 1 januari 1994 kunnen alle Wvo-plichtige bedrijven dus de 
beschikking hebben over de milieuhygiënische gegevens van de produkten 
en het toetsingsresultaat indien ze zich hebben aangesloten bij één van de 
milieudatabanken (wat voor alle bedrijven mogelijk is). 
Indien een bedrijf zich niet wenst aan te sluiten bij één van de 
milieudatabanken, heeft hij de gelegenheid om zelf de vereiste gegevens te 
verzamelen, te toetsen volgens het bij de vergunning gevoegde toetsingsche- 
ma en te overleggen aan de betreffende waterkwaliteitsbeheerder (acute 
toxiciteit, afbreekbaarheid en bacterie-inhibitie van elke hulpstof). 

a. Indien de gegevens volledig zijn, moet het bedrijf zelf (of door tussen- 
komst van één van de milieudatabanken) een beoordeling uitvoeren met 
behulp van het RIZA beoordelingsschema. Dit schema met toelichting 
(zoals gegeven in bijlage 9) zal door de waterkwaliteitsbeheerders aan de 
bedrijven verstrekt moeten worden. 
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RIZA zal eventueel op verzoek van de waterkwaliteitsbeheerders nagaan 
of produkten op grond van gegevens waarover RIZA beschikt als 
"bezwaarlijk" moeten worden aangemerkt. 

b. Indien de gegevens onvolledig zijn, moet de waterkwaliteitsbeheerder dit 
aan het betreffende bedrijf melden met het verzoek binnen 1 maand de 
ontbrekende gegevens en de resultaten van de toetsing te leveren. Indien 
binnen deze termijn de gegevens niet verstrekt worden, moeten de 
produkten als "niet toetsbaar door onvoldoende gegevens worden 
aangemerkt en beschouwd worden als waren ze "bezwaarlijk". 

Inhoud saneringsplan milieubezwaarlijke produkten 

Voor produkten die na beoordeling (zoals weergegeven in bijlagen 8 en 9) 
als "bezwaarlijk" of "niet toetsbaar door onvoldoende gegevens" zijn 
geclassificeerd, moet door het bedrijf een saneringsplan worden opgesteld 
om aan te geven hoe deze produkten uit het afvalwater verwijderd kunnen 
worden. Het bedrijf dient hiervoor de volgende procedure te volgen: 

1. Bekeken zal moeten worden of er vervangende produkten op de markt 
zijn die als "niet bezwaarlijk" zijn geclassificeerd en die voldoen in het 
produktieproces waar ze worden ingezet. Hiervoor zal het bedrijf overleg 
moeten voeren met zijn leverancier(s) die in het algemeen de kennis 
hebben om te beoordelen of er goede alternatieve produkten zijn of op 
korte termijn op de markt verwacht worden. De leverancier weet op 
grond van welke criteria zijn produkt(en) als "bezwaarlijk" zijn geclassi- 
ficeerd omdat de databanken (voor wat betreft de niet-vertrouwelijke 
gegevens) en RIZA (voor wat betreft de vertrouwelijke gegevens) de 
motivering van "bezwaarlijkheid" aan de betreffende leverancier 
meedelen. Indien "bezwaarlijke" produkten vervangen kunnen worden 
door "niet bezwaarlijke" produkten dient dit binnen 2 jaar na het van 
kracht worden van de vergunning te worden gerealiseerd. 

2. Indien er geen "niet bezwaarlijke" vervangende produkten voorhanden 
zijn, zal het produkt of de "bezwaarlijke" component van het produkt 
verwijderd moeten worden uit het afvalwater gebruik makend van beste 
bestaande technieken (bbt) . 
Het bedrijf kan hierbij bronmaatregelen toepassen (zoveel mogelijk 
vermijden dat het produkt in het afvalwater komt), procesgeïntegreerde 
maatregelen en zuivering van het afvalwater (deelstroom of eindstroom). 
Implementatie van betreffende maatregelen zal in principe binnen 2 jaar 
na het van kracht worden van de vergunning dienen te worden 
gerealiseerd. 
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8.3 Consequenties stoffenaanpak voor vigerende Wvo-vergunningen 

Alle Wvo-plichtige bedrijven kunnen op 1 januari 1994 over de gewenste 
informatie met betrekking tot de stoftoetsing beschikken. Doordat pas op 
1 januari 1994 bekend zal zijn welke produkten als "bezwaarlijk" moeten 
worden beschouwd, zal het voor de bedrijven niet eerder mogelijk zijn een 
ontvankelijke aanvraag in te dienen. 

Hierdoor ontstaat de volgende situatie. 
Voor bedrijven die over een tijdelijke Wvo-vergunning beschikken, maar 
die niet kunnen voldoen aan de uitvoering van het saneringsplan voor 
milieubezwaarlij ke produkten is een gedoogsituatie ontstaan. Met ingang van 
1 januari 1993 kan dit beëindigd kan worden door het overleggen van de 
gevraagde gegevens. Het opstellen van een saneringsplan voor vervanging 
dan wel zuivering van de als milieubezwaarlijk geselecteerde produkten kan 
pas na deze datum plaatsvinden en valt daardoor nagenoeg samen met de 
datum waarop in verband met het expireren van de tijdelijke vergunningen 
een nieuwe aanvraag dient te worden ingediend. Op grond van de Wet 
milieubeheer dient uiterlijk 6 maanden voor de expiratiedatum van 1 juli 
1994 dus uiterlijk 1 januari 1994 een nieuwe aanvraag te worden ingediend 
(was op grond van de WABM 30 november 1993). Het zal duidelijk zijn dat 
op deze datum een saneringsplan echter niet gereed kan zijn. Het verdient 
dan ook aanbeveling de indiening van een dergelijk plan binnen een half 
&r M het van kracht worden van de per 1 juli 1994 te verlenen vergunning 
te verlangen. 
Implementatie van het plan zal binnen 2 jaar na het van kracht worden van 
de vergunning dienen te worden gerealiseerd. 

Een aantal bedrijven beschikt nog niet over een rechtsgeldige 
Wvo-vergunning. Het is uit oogpunt van rechtsgelijkheid wenselijk dat ook 
deze bedrijven uiterlijk op de voornoemde datum over een vergunning 
beschikken. 

Samengevat betekent dit dat het gewenst is dat alle Wvo-plichtige bedrijven 
op grond van de thans geldende termijnen zoals opgenomen in de Wet 
milieubeheer zo moedi? mogelijk na 1 januari 1994 een (nieuwe) aanvraag 
indienen. 

Bij deze aanvraag dienen voor alle hulpstoffen die gebruikt worden de 
veiligheidsinformatiebladen te zijn bijgevoegd aangevuld met 
milieuhygiënische gegevens (zoals aangegeven in bijlagen 8 en 9) en het 
toetsingsresultaat . 
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8.4 Aanmelding nieuwe of vervangende hulpstoffen 

Na implementatie van de stoffenaanpak in Wvo-vergunningen zoals in 
vorige hoofdstukken aangegeven is, zal regelmatig de situatie ontstaan dat 
een bedrijf een nieuwe of vervangende hulpstof wil gebruiken. Het bedrijf 
zal dan bij één van de milieudatabanken kunnen informeren of gegevens 
over het produkt al in het bestand aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, 
kan het bedrijf zijn leverancier verzoeken de vereiste informatie te verstrek- 
ken aan de milieudatabanken en RIZA. Hij kan hiervoor gebruik maken van 
de brief zoals weergegeven in bijlage 8. Indien het bedrijf geen gebruik wil 
maken van een milieudatabank zal hij deze informatie op andere wijze 
moeten verkrijgen. 
Nadat het bedrijf de informatie heeft verkregen en het produkt (door het 
bedrijf of één der milieudatabanken) getoetst is, kunnen de volgende 
situaties ontstaan: 

1 .  Het produkt is geclassificeerd als "niet bezwaarli-ik". In dit geval kan 
volstaan worden met een meldings- en goedkeuringsprocedure aan c. q. 
door de waterkwaliteitsbeheerder. Voorwaarde is dat eventuele emissie- 
eisen die in de vergunning zijn opgenomen niet door het gebruik van het 
produkt overschreden worden. In het geval van een "niet bezwaarlijk" 
produkt moet het bedrijf de volgende gegevens verstrekken aan de 
waterkwaliteitsbeheerder: handelsnaam produkt, milieuhygiënische eigen- 
schappen van het produkt (acute toxiciteit, afbreekbaarheid, bacterie 
inhibitie), een opgave van de datum van het in gebruik nemen van het 
produkt, een beschrijving van het proces waar het produkt gebruikt wordt 
en een opgave van de hoeveelheid van het produkt die geloosd wordt met 
het afvalwater. 
Met deze gegevens zal de waterkwaliteitsbeheerder eventueel na advies 
gevraagd te hebben aan RIZA, beoordelen of het gebruik van de hulpstof 
kan worden toegestaan. In het algemeen zal het gebruik van als "niet 
bezwaarlijk" geclassificeerde produkten worden toegestaan. Mocht de 
restlozing tot onaanvaardbare concentraties in het oppervlaktewater 
leiden, dan zijn verdergaande maatregelen nodig (zie hoofdstuk 5). 
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2. Het produkt is geclassificeerd als "bezwaarli-ik". Indien het produkt ter 
vervanging is van een ander "bezwaarlijk" produkt zijn er 2 
mogelijkheden: 
- Het vervangende produkt is bezwaarlijker dan het al in gebruik zijnde 

produkt. In dit geval wordt het nieuwe produkt afgewezen. 
- Het vervangende produkt is minder bezwaarlijk dan het in gebruik 

zijnde produkt. In dit geval zal procedure zoals beschreven onder 1. 
gevolgd worden. Hierbij moet worden opgemerkt dat (zuive- 
rings)technische voorzieningen die aanwezig waren om met bbt het in 
gebruik zijnde produkt uit het afvalwater te verwijderen, minimaal 
hetzelfde rendement moet hebben voor het vervangende produkt . 
Indien het produkt niet ter vervanging is van een bestaand produkt, zal 
het produkt worden afgewezen indien "niet bezwaarlijke" alternatieven 
bestaan. Indien deze niet bestaan zal door het bedrijf een nieuwe 
aanvraag voor vergunning moeten worden ingediend, omdat het 
gebruik van een dergelijk "bezwaarlijk" produkt een wezenlijke 
verandering in de afvalwatersituatie met zich meebrengt. In dit geval 
zullen voorzieningen getroffen moeten worden om het produkt niet 
met te lozen afvalwater in contact te laten komen edof  om het produkt 
uit het afvalwater te verwijderen met toepassing van bbt. 

3. Het produkt is als "niet toetsbaar door onvoldoende gegevens" 
geclassificeerd. 
In dit geval zal het bedrijf ervoor moeten zorgen dat alsnog aanvullende 
gegevens verstrekt worden zodat beoordeling mogelijk wordt. Indien deze 
gegevens niet verstrekt worden, dient het produkt te worden afgewezen 
door de waterkwaliteitsbeheerder. Indien wel voldoende gegevens 
verstrekt zijn zodat getoetst kan worden, worden al naar gelang de 
uitkomst van de toetsing procedure 1 of 2 gevolgd. 
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9 DISCUSSIE 

In het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek van de textielverede- 
lingsindustrie" uit 1988 is voor wat betreft de emissiebeperking van 
milieubezwaarlijke stoffen gekozen voor een twee sporen aanpak, te weten: 
- de stoffenaanpak voor toetsing van hulpstoffen en vervanging c.q. 

verwijdering van de milieubezwaarlijke hulpstoffen; 
- het terugdringen van de kleurstofemissies door het treffen van 

maatregelen aan de bron, procesgeïntegreerde maatregelen edof 
zuiveringstechnische maatregelen. 

Bij uitvoering van de stoffenaanpak zullen hulpstoffen die als milieu- 
bezwaarlijk worden aangemerkt vervangen moeten worden door niet- 
bezwaarlijke. Indien er geen vervangende produkten op de markt zijn, zal 
de emissie van deze produkten dienen te worden teruggedrongen met behulp 
van de beste bestaande technieken (bbt). Indien het produkten betreft die 
slechts zijn toegelaten onder voorwaarde dat ze niet geloosd worden, zullen 
deze afvalwaterstromen dienen te worden ingezameld en afgevoerd als 
chemische afval. Naast een stofintrinsieke toetsing kan door de waterkwali- 
teitsbeheerder ook nog een plaatsafñankelijke toetsing worden uitgevoerd om 
te beoordelen in hoeverre de na doorvoering van mogelijke maatregelen 
resterende emissie op oppervlaktewater vanuit waterkwaliteitsoverwegingen 
toelaatbaar is. 
De in het CUWVO-rapport van 1988 voorziene stoffenaanpak is, zij het met 
de nodige vertraging in verband met niet voorziene problemen, inmiddels 
conform de indertijd gemaakte afspraken in gang gezet. 

Kleurstoffen hebben gezien de produkttechnische eisen die aan dergelijke 
stoffen worden gesteld een overwegend grote persistentie. Daarnaast heeft 
een aantal kieurstofgroepen toxische eigenschappen voor het aquatisch 
milieu. Derhalve dienen kleurstoffen als "relatief schadelijk" te worden 
aangemerkt. De saneringseisen zullen ingevolge de beleidsuitgangspunten 
dan ook dienen te worden geformuleerd op basis van de best uitvoerbare 
technieken (but). Selectie en vervanging van de meest bezwaarlijke 
kleurstoffen is gezien het ontbreken van ecotoxicologische gegevens, het 
grote aantal en produkttechnische eisen ten aanzien van persistentie 
praktisch niet uitvoerbaar. Om deze redenen is gekozen voor zuivering van 
de kleurstofhoudende afvalwater(deel)stromen, waarbij een reductie van de 
kleurstofemissie met 90 % dient te worden nagestreefd. Het streven naar 
90% kleurstofreductie heeft geen betrekking op de reductie van de totale 
vracht aan kleurstoffen vanaf een bepaalde nulsituatie. Het 90% criterium is 
gebaseerd op de stand der techniek voor maatregelen volgens but. Primair 
moet de kleurstofemissie worden geminimaliseerd door middel van de 
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basisinspanning (bronmaatregelen, good housekeeping), waartoe ook het 
terughouden van kleurstofconcentraten (restbaden en restpasta’s) wordt 
gerekend. Ook een (kleine) hoeveelheid water die nodig is om overschotten 
aan concentraten te verzamelen, moet zoveel mogelijk worden teruggehou- 
den, tenzij technieken worden gebruikt die een vergelijkbaar resultaat 
opleveren. 
Daarna dient te worden bezien in hoeverre door maatregelen op grond van 
but de kleurstofemissie met het afvalwater (restvlot, waswater, spoel- en 
schrobwater) kan worden gereduceerd. De 90 % kleurstofreduktie is dus 
indicatief en kan afhankelijk van de te treffen maatregelen en voorzieningen 
in de specifieke bedrij fssituatie hoger of lager uitvallen. 

In het CUWVO-rapport van 1988 wordt geconstateerd dat de financiële 
haalbaarheid van de mogelijk te treffen zuiveringstechnische voorzieningen 
gezien de hoogte van de kosten in relatie tot de toegevoegde waarde bij de 
bedrijfstak onzeker blijft. Daarnaast wordt geconstateerd dat ten gevolge van 
de benodigde financiële inspanning de concurrentiepositie op de Europese 
markt kan verslechteren indien de maatregelen in de omliggende landen 
hiermee geen gelijke tred houden. 

Uit gegevens van het CBS (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.2, tabel 2.6) en de 
door de branche begrootte toegevoegde waarde (toegespitst op bedrijven die 
Wvo-plichtig zijn) kan worden afgeleid dat de netto milieukosten in de 
textielindustrie voor wat betreft het compartiment water op basis van cijfers 
uit 1991 circa 1 % bedragen van de toegevoegde waarde. Door het terughou- 
den van kleurstofconcentraten zullen deze kosten met circa f 7,78 miljoen 
stijgen met tot een niveau van circa 1,5% van de toegevoegde waarde. Door 
indampen van drukpasta’s kunnen deze kosten beperkt worden tot circa 
f 2 miljoen, waardoor de milieulasten op een niveau komen van 1,2 % van 
de toegevoegde waarde. In de literatuur [ref. 31,341 wordt een drempel- 
waarde van 1 % gehanteerd voor stijging van de milieukosten, waarbij geen 
nadelige effecten te verwachten zijn voor de bedrijfstak. Hoewel onderkend 
moet worden dat de branche thans (1993) zowel nationaal als internationaal 
in een moeilijke positie verkeert, kan mede op basis van deze indicatieve 
cijfers worden geconcludeerd dat dit niet het gevolg is van de tot nu toe 
getroffen en op korte termijn te realiseren milieumaatregelen. Op grond van 
de huidige inzichten zullen bij uitvoering van de middellange termijnmaatre- 
gelen de milieukosten voor het compartiment water echter kunnen verdubbe- 
len tot verdrievoudigen tot een niveau van 2 tot 3% van de toegevoegde 
waarde. 
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Op grond van het hiervoor geschetste inspanningsbeginsel kan worden 
gesteld dat de maatregelen en voorzieningen tot terughouding van kleurstof- 
concentraten op grond van de geprognotiseerde kosten en de invloed hiervan 
op de totale milieukosten tot maatregelen op grond van but gerekend mogen 
worden. De totale lasten zijn echter niet homogeen gespreid over de WVO- 
plichtige bedrijven en zijn sterk afhankelijk van de specifieke bedrijfssitua- 
ties. Met name bij de inzameling en verwerking van grotere hoeveelheden 
kleurstofconcentraten afkomstig van drukpasta’s kan dit in een beperkt 
aantal gevallen een knelpunt opleveren. In dergelijke gevallen kan een iets 
ruimere tijdsfasering ruimte scheppen om de verontreiniging eerst door 
brongerichte maatregelen zoveel mogelijk te beperken. Inzameling en afvoer 
van kleinere hoeveelheden kleurstofconcentraten (tot circa 100 m3/jaar) kan 
direct of op zeer korte termijn gerealiseerd worden en dient gerekend te 
worden tot maatregelen op grond van good housekeeping. Voor hoeveelhe- 
den groter dan 100 m3 per jaar kan het noodzakelijk zijn infrastructurele 
maatregelen te treffen. Voor de doorvoering van deze maatregelen wordt op 
technische gronden een uitvoeringstermijn voorzien van maximaal 2 jaar. 

Met name door gebrek aan gegevens uit de praktijk in zowel technisch als 
economisch opzicht kon in het CUWVO-rapport van 1988 geen zekerheid 
worden gegeven over de haalbaarheid van de zuiveringstechnische maatrege- 
len. Anders dan voor maatregelen op basis van good housekeeping werd dan 
ook nader onderzoek aanbevolen op zowel centraal bedrijfstakniveau als bij 
de individuele bedrijven naar de mogelijke saneringsmaatregelen van 
kleurstofhoudende afvalwaterstromen. Dit onderzoek is inmiddels afgerond 
en de technologische mogelijkheden en de hieruit voortvloeiende financiële 
gevolgen zijn beschreven in de hoofdstukken 6 en 7. 

Ten aanzien van de financiële inspanning die in zijn algemeenheid voor 
maatregelen op grond van de best uitvoerbare technieken (but) wordt 
gehanteerd kan het volgende worden opgemerkt. 
Voor zuurstofbindende stoffen, die een relatief geringe mate van milieu- 
bezwaarlijkheid bezitten wordt oxidatief biologisch zuiveren als maatregel 
op grond van but beschouwd. 
Voor andere dan zuurstofbindende stoffen wordt de mate van inspanning 
ingevolge but mede afhankelijk gesteld van de milieubezwaarlijkheid van de 
stoffen. Indien zware metalen als referentie worden gekozen kan op grond 
van de hiervoor te treffen maatregelen, nadat de mogelijke bronmaatregelen 
zijn getroffen, uitgegaan worden van een inspanningsniveau van circa 
f 100,O tot f 4O,00 per kg verwijderd metaal. Gezien de hiervoor 
geschetste milieubezwaarlijkheid van kleurstoffen, waarbij is aangegeven dat 
maatregelen op grond van but vereist zijn, kan een dergelijk inspannings- 
niveau per kg verwijderde kleurstof eveneens tot de (zuiverings)maatregelen 
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op grond van but kunnen worden aangemerkt. De kosten van maatregelen 
op grond van but dienen echter ingevolge de beleidsuitgangspunten bij 
normaal renderend bedrijf de draagkracht niet te boven gaan. 

De maatregelen om kleurstoffen te verwijderen uit afvalwater(dee1)stromen 
door zuiveringstechnische maatregelen zijn mede ten gevolge de kapitaal- 
slasten, de energiekosten en de afzet van het hierbij ontstane (chemisch) 
afval relatief duur. Uit het door de branches uitgevoerde onderzoek kan 
worden afgeleid dat deze maatregelen met name bij discontinue verfproces- 
sen gemiddeld f 800,OO per kg verwijderde kleurstof bedragen (circa f 10,OO 
tot f 15,OO per m3). Bij continu verfprocessen kan deze situatie, afhankelijk 
van de concentratie aan kleurstoffen in het afvalwater, gunstiger zijn 
(f 200,OO tot f 400,oO per kg verwijderde kleurstof). Hier kunnen 
verdergaande zuiveringsmaatregelen, mede in combinatie met hergebruik 
van water, op termijn mogelijk perspectief bieden. 
Het nemen van procesgeïntegreerde maatregelen en het zuiveren van 
kleurstofhoudende deel- en/of eindstromen (restvlot, was- en spoelwater) 
vereist op individueel bedrijfsniveau de nodige aanpassingen, zowel in de 
infrastructuur (riolering, opslag e.d.) als in de uitvoering (doorvoering 
preventieopties, hergebruik afvalwater, keuze zuiveringsapparatuur, 
dimensionering) . 

Op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten kan worden begroot dat 
de kosten voor terugdringing van de kleurstofemissies met circa 90% uit 
restvlot en was- en spoelwater op basis van membraantechnologie voor de 
branche van de textielveredelingsindustrie een orde grootte van f 25 miljoen 
zullen bedragen. Hierdoor zullen de milieulasten voor het compartiment 
water toenemen tot 2 à 3% van de toegevoegde waarde. 

Bij studies naar de draagkracht van bedrijfstakken [ref. 31,341 wordt voor 
de jaarlijkse milieukosten een drempelwaarde gehanteerd van 1 % van de 
toegevoegde waarde. Bij hogere kostenstijging wordt de situatie in de sector 
merkbaar beïnvloed en dient een analyse van de marktpositie plaats te 
vinden. De relatie tussen de draagkracht van de branches bij normaal 
renderende bedrijven en de reëel te achten inspanning voor milieumaatrege- 
len zal gezien de hiervoor gestelde uitgangspunten, voor de maatregelen op 
middellange termijn nog nader geëvalueerd dienen te worden. 
Om deze redenen wordt voor de opzet en doorvoering van de mogelijke 
maatregelen een termijn van 5 jaar voorzien. 

Door het terughouden van concentraten en behandeling van kleurstofhouden- 
de deelstromen ontstaan geconcentreerde afvalstromen die andere milieu- 
compartimenten zullen belasten. Ook zal in een aantal gevallen primaire 
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energie nodig zijn om kleurstofconcentraten en eventueel te vormen zuive- 
ringsslib verder te verwerken. Het zal duidelijk zijn dat alleen bij schone 
produktieprocessen en preventieve maatregelen geen nieuwe afvalstromen 
worden gevormd. Naar verwachting zullen echter pas op de langere termijn 
nieuwe (preventieve) technieken ter beschikking kunnen komen. Een groot 
deel van de emissies is derhalve bij de huidige stand van de produktietech- 
nieken onvermijdbaar. Terugdringing van emissies uit het ene milieucom- 
partiment zal dan ook onvermijdbaar een belasting vormen voor een ander 
milieucompartiment. In het kader van het doelgroepenoverleg kunnen de 
maatregelen en de effecten hiervan nader geëvalueerd worden. 

Aangezien het doelgroepenbeleid voor de branche van de textielveredeling 
en de tapijtindustrie pas in de loop van 1994 zijn beslag zal krijgen en er 
derhalve nog geen integrale milieutaakstelling (IMT) en implementatieplan 
beschikbaar is, zal bij de vergunningverlening op grond van de WVO zo veel 
mogelijk geanticipeerd moeten worden op dit overleg. Aangezien het op 
grond van het doelgroepenoverleg op te stellen IMT en implementatieplan 
mede zal zijn gebaseerd op de stand der techniek zoals deze in de CUWVO- 
richtlijn is vastgelegd, behoeft dit geen probleem te vormen. 
Van de termijnen die in de CUWVO-richtlijn worden voorzien kan 
gemotiveerd worden afgeweken, indien door cumulatie van normen het 
treffen van alle milieumaatregelen tegelijkertijd financieel onhaalbaar is. De 
integrale milieutaakstelling moet echter steeds worden gehaald. Het is 
mogelijk dat in de afweging van het totale pakket aan milieumaatregelen een 
andere tijdsfasering noodzakelijk is, dan thans wordt voorzien. 
Voor de maatregelen c.q. voorzieningen die nu beschikbaar en realiseerbaar 
zijn, is deze fasering niet van belang en kan de uitvoeringsverplichting 
direct in de te verlenen vergunningen op grond van de WVO worden 
vastgelegd. Het betreft in dit geval de navolgende maatregelen: 
- selectie en vervanging c. q. terughouding van als milieubezwaarlijk 

geselecteerde stoffen; 
- terughouden uit het afvalwater van kleinere hoeveelheden kleurstof- 

concentraten (< 100 m3/jaar); 
- preventieve maatregelen op basis van procesgeïntegreerde voorzieningen. 

De korte termijnmaatregelen (< 2 jaar) omvatten de terughouding uit het 
afvalwater van grotere hoeveelheden kleurstofconcentraten (restbaden en 
restpasta’s in hoeveelheden > 100 m3/jaar). Voor de inzameling en afvoer 
van grotere hoeveelheden kan het op financieel/economische gronden 
gewenst zijn dat zuiveringstechnische voorzieningen (met name concentratie- 
technieken) worden geïnstalleerd. Ook kan het in het kader van de integrale 
milieutaakstelling (met name afvalstoffen en energie) gewenst zijn dat meer 
nadruk wordt gelegd op preventieve maatregelen om de verplaatsing van 
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afvalstromen naar andere milieucompartimenten te voorkomen. Voor 
uitvoering van deze maatregelen kan het derhalve, mede tegen de 
achtergrond van het doelgroepenoverleg, gewenst zijn in de te verlenen 
Wvo-vergunningen de mogelijkheid open te houden om de uitvoeringstermij- 
nen nader te faseren edof  de aard van de maatregelen te bezien. 

De uitvoering van de korte termijn maatregelen zullen bij doorvoering van 
de in de CUWVO aanbevelingen opgenomen realisatietermijn van 2 jaar na 
het van kracht worden van de vergunningen (1 juli 1994), uiterlijk 1 juli 
1996 dienen te zijn gerealiseerd. Aangezien het doelgroepenoverleg in 1994 
zijn beslag zal krijgen lijkt er voldoende tijd aanwezig om bij het opstellen 
van het implementatieplan deze maatregelen te betrekken. Overigens kan het 
uit oogpunt van waterkwaliteit of op grond van de bescherming van de 
doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (artikel 1 lid 5 
van de WVO) gewenst zijn directe uitvoering te geven aan de terughouding 
van kleurstofconcentraten, zoals bij het gebruik van kleurstoffen die 
organische oplosmiddelen bevatten. In de praktijk wordt dit bij een aantal 
bedrijven op grond van de milieubezwaarlijkheid c.q. verstoring van de 
goede werking van de communale zuiveringsinstallatie dan ook reeds 
doorgevoerd. 
Het wordt uit oogpunt van de concurrentiepositie van de Nederlandse 
textielveredelings- en tapijtindustrie wenselijk geacht dat de eisen die thans 
nationaal worden geformuleerd gelijke tred houden met die in de ons 
omringende landen. 
De maatregelen die voortkomen uit het nationaal gevoerde beleid worden 
ingebracht in de internationale overlegkaders. Afstemming van het internati- 
onaal gevoerde beleid op het in Nederland gevoerde beleid zoals dit is 
verwoord in de beleidsnota’s dient plaats te vinden in deze internationale 
overlegkaders. Voor industriële emissies zijn hierbij met name het IRC en 
PARCOM overleg van belang. Op dit moment vindt in PARCOM in de 
werkgroep Industriële Sectoren (Indsec) overleg plaats om te komen tot een 
harmonisering van de te treffen maatregelen c.q. lozingseisen voor de 
textielveredelingsindustrie. Het in Nederland gevoerde beleid kan echter 
afwijken van het gevoerde beleid in de ons omringende landen. In 
Nederland staat de emissieaanpak voorop hetgeen betekent dat de 
beschreven aanpak van maatregelen aan de bron, procesgeïntegreerde 
maatregelen en eindzuivering dient te worden doorlopen. Voor kleurstoffen 
betekent dit dat deze niet primair voor verwerking in een rwzi of biologi- 
sche zuivering in aanmerking komen. In Duitsland wordt eveneens een 
verbod op de lozing van niet gebruikte of verbruikte resten van hulp- en 
kleurstoffen voorzien. In België wordt volstaan met limitatieve lozingseisen, 
waarbij geen kleur in het afvalwater aanwezig mag zijn. De keuze in de 
uitvoering van de maatregelen wordt daar aan de industrie overgelaten. 
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De financiële inspanning die voortvloeit uit de te treffen maatregelen in de 
ons omliggende landen zal in sterke mate worden beïnvloed door de in te 
voeren maatregelen en de fasering ervan. Uiteraard worden de kosten van 
de maatregelen eveneens in belangrijke mate beïnvloed door het 
heffingenniveau op de lozing van verontreinigende en schadelijke stoffen. 
Op grond van de uit de EG-richtlijn voortvloeiende eisen en termijnen voor 
de behandeling van stedelijk afvalwater kan verwacht worden dat bij 
stringente uitvoering van de richtlijn het heffingenniveau en de kosten voor 
maatregelen bij de industrie binnen enkele jaren op een gelijkwaardig niveau 
zullen liggen als dat in Nederland. Bij de beoordeling van de 
financieel/economische haalbaarheid van de mogelijke zuiveringsmaatregelen 
op de middellange termijn dient deze situatie, gezien de gevoelige 
concurentiepositie van de textielveredelings- en tapijtindustrie, meegewogen 
worden. 
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10 

10.1 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Conclusies 

Bij de mogelijkheden tot het terugdringen van emissies met het afvalwater 
van verontreinigende en milieubezwaarlijke stoffen kan onderscheid worden 
gemaakt tussen bronmaatregelen, maatregelen op basis van good 
housekeeping en zuivering van afvalwater. Uitgaand van de te 
onderscheiden deelstromen kunnen de navolgende conclusies en 
aanbevelingen worden getrokken. 

10.1.1 Stoffentaetsing 

- Door uitvoering van de stoffentoetsing kan de lozing van als 
milieubezwaarlijk geselecteerde hulpstoffen met het afvalwater worden 
voorkómen dan wel beperkt door vervanging van deze stoffen door 
minder milieubezwaarlijke of door sanering met toepassing van beste 
bestaande technieken (bbt). 

10.1.2 Voor behandeling 

- De verontreiniging van het afvalwater in de voorbehandeling (ontsterken 
en reinigen, merceriseren, perkamenteren, bleken) bestaat in overwegen- 
de mate uit zuurstofbindende stoffen. 

- Het bij de voorbehandeling vrijkomende afvalwater kan worden 
gezuiverd in eigen beheer dan wel door afvoer hiervan op de riolering 
naar een communale zuiveringsinstallatie. 

- Bij afvoer naar een communale zuiveringsinstallatie van afvalwater uit de 
voorbehandeling kunnen uit oogpunt van de bescherming van de 
doelmatige werking van de zuiveringsinstallatie dan wel bescherming van 
de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn. Dit is met name het geval bij het gebruik 
van natronloog bij het merceriseren en het bleken met behulp van 
hypochloriet en bij de lozing van grote hoeveelheid sulfaat. 

- In principe is vervanging van hypochloriet in bleekprocessen door 
waterstofperoxyde mogelijk. 
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10.1.3 

- Het gebruik van hypochloriet in het bleekproces dient in verband met de 
vorming van milieubezwaarlijke organische chloorverbindingen te worden 
beperkt tot die situaties waarin dit uit produktietechnische overwegingen 
onvermijdbaar is (blekingsgraad hoger dan 76" Berger en bleking 
polyacry lonitril) 

- De eventueel noodzakelijke maatregelen zijn afhankelijk van de individu- 
ele lozingssituatie en kunnen bestaan uit pH correctie van het te lozen 
afvalwater edof loogterugwinning bij een te grote zoutlast (chloride erdof 
sulfaat) edof het gebruik van waterstofperoxyde in plaats van 
chloorbleekloog, en zullen in individueel overleg met de waterkwaliteits- 
beheerder dienen te worden vastgesteld. 

Verf- en drukprocessen 

Alperneen 

- De belangrijkste emissies worden veroorzaakt door kleurstoffen die 
vrijkomen bij verf- en drukprocessen en de hierbij ingezette hulpstoffen. 

- Gezien het persistent karakter en de toxische efkcted van een aantal 
kleurstofgroepen is terughouding aan de bron uit milieuhygiënisch 
oogpunt gewenst. 

- De lozing van kleurstofconcentraten (restbaden en restpasta's) is op 
relatief eenvoudige wijze te beëindigen door inzameling en verwerking 
hiervan in eigen beheer of bij derden. 

- De verontreiniging ten gevolge van verf- en drukprocessen zal primair 
moeten worden voorkomen door brongerichte maatregelen (preventieve 
maatregelen, procesaanpassingen). 

- Door terughouding van kleurstofconcentraten aan de bron kan een 
gemiddelde emissiereduktie bereikt worden van circa 50%. 

- Voor zover de verontreiniging van afvalwater met kleurstoffen door 
maatregelen aan de bron niet vermijdbaar is, zal de emissie door 
zuivering van kleurstofhoudend afvalwater met behulp van 
(procesgeïntegreerde) zuiveringstechnische voorzieningen op basis van de 
best uitvoerbare technieken (but) beperkt dienen te worden. 
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- Bij kleurstofhoudend afvalwater kan onderscheid worden gemaakt tussen 
de lozing van kleurstofconcentraten (drukpasta’s en restbaden), 
spoelwater, restvlotten en waswater. Uit oogpunt van de saneringsmo- 
gelijkheden dient onderscheid te worden gemaakt tussen continue en 
discontinu processen. 

- Door middel van membraantechnologie kan kleurstofhoudend afvalwater, 
vanuit technisch oogpunt gezien, in vrijwel alle gevallen gezuiverd 
worden met een kleurstofverwijderingsrendement van 90 % . 

- De beoordeling van de haalbaarheid van zuiveringstechnische maatregelen 
voor kleurstofhoudend afvalwater zal, gezien de grote variaties in 
concentraties en vracht, dienen te geschieden op basis van een individueel 
afvalwatersaneringsplan per bedrijf. 

- In individuele gevallen kunnen de gemiddelde zuiveringskosten voor de 
verwijdering van kleurstof uit het afvalwater het uitgangspunt voor 
maatregelen op grond van but (circa f 400,00 per kg verwijderde 
kleurstof op individueel bedrijfsniveau) ver te boven gaan. Afhankelijk 
van de te verwijderen kleurstofvracht kan dit leiden tot zodanig hoge 
kosten dat zuivering van kleurstofhoudend was- en spoelwater in 
specifieke situaties niet haalbaar is. 

- Dit impliceert echter wel dat de restlozing dan op aanvaardbaarheid dient 
te worden getoetst en afhankelijk van de uitkomst van deze toetsing de 
financiële inspanning naar boven kan worden bijgesteld. 

- Indien de restlozing, na mogelijke bronmaatregelen en terughouding van 
concentraten, uit oogpunt van de te lozen kleurstofvracht erdof de 
schadelijkheid van de verontreinigende componenten aanvaardbaar wordt 
geacht kan volstaan worden met maatregelen op grond van good 
housekeeping. 

- Toetsing van de bezwaarlijkheid van de restlozing dient plaats te vinden 
op basis van doelmatige verwerking hiervan op de rwzi en de effecten 
van de restlozing op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. 

- Voor kleurstofconcentraten die milieubezwaarlijke stoffen bevatten zoals 
bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld mot-, rot- en schimmelwerende 
middelen) zal de behandelingswijze moeten plaatsvinden door 
terughouding en afvoer van de restbaden als chemisch afval dan wel door 
toepassing van de beste bestaande technieken (bbt), waarbij een nullozing 
dient te worden nagestreefd. 
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Discontinu verven 

- De emissies bij discontinue verfprocessen worden veroorzaakt door de 
lozing van niet bruikbare verfbaden, restvlot, waswater en voor 
reinigingsdoeleinden ingezet spoelwater. Naast kleurstoffen welke 
vrijkomen bij de verfprocessen kan het afvalwater verontreinigd zijn met 
hulpstoffen (o.a. carriers) en zouten. 

Restvlotten en waswater 

- De mate waarin het restvlot verontreinigd is, is sterk afhankelijk van de 
fixatiegraad van de ingezette verfstoffen en de aard van het te behandelen 
substraat. Het restvlot wordt na fixatie van de kleurstof in het algemeen 
tezamen met het was- edof koelwater geloosd op de riolering. 

- Indien waswater weinig is verontreinigd met kleurstof kan dit worden 
afgesplitst om te worden ingezet als spoel- en schrobwater (reinigings- 
doeleinden) en zo mogelijk hergebruikt als proceswater. 

- Zuivering of hergebruik (reconditionering) van restvlot kan geschieden na 
separate opvang met of zonder het waswater (afhankelijk van de 
verontreinigingsgraad) . 

- Membraantechnologie is vanuit technisch oogpunt gezien een geschikte 
techniek om dit afvalwater te zuiveren. 

- De toepassing van membraantechnologie voor de zuivering van restvlot 
en waswater kan op basis van de gemiddelde kosten vooralsnog niet 
algemeen als en maatregel op grond van but worden aangemerkt. 

- Beoordeling van de praktische haalbaarheid van maatregelen tot zuivering 
van waswater bij discontinue verfprocessen dient gezien de mogelijke 
verschillen in maatregelen op bedrijfsniveau te geschieden op basis van 
een nader saneringsplan per individueel bedrijf. 

Continu verven 

Terughouden kleurstofconcentraten 

- De beperking van de emissie van kleurstof ten gevolge van de lozing van 
concentraten dient te geschieden door inzameling en afvoer dan wel 
verwerking van restbaden. 
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- Bij de reiniging van apparatuur kan door de inzet van reinigingstech- 
nieken met een laag waterverbruik (hoge drukreiniging), of technieken 
die een vergelijkbaar resultaat opleveren eveneens gekomen worden tot 
een geconcentreerde afvalwaterstroom die te zamen met de concentraten 
kan worden ingezameld en verwerkt. 

- In de huidige situatie is in een aantal bedrijven met relatief kleine 
hoeveelheden overschot aan kleurstofconcentraten de terughouding en 
afvoer reeds gerealiseerd. Deze maatregel dient te worden gerekend tot 
de maatregelen op grond van good housekeeping. 

- De hoeveelheid kleurstofconcentraten is sterk afhankelijk van de interne 
bedrijfsvoering (planning), het aantal ingezette verfbaden en de 
rungrootte. Er is een tendens tot verdere toename van het aantal 
kleurstofconcentraten door toename van het aantal wisselingen in kleur en 
produkt en verkleining van de rungrootte. Hier staat tegenover dat ten 
gevolge van preventie (zoals geautomatiseerde verfaanmaak in 
verfkeuken) en verbetering van de logistiek de hoeveelheid van de 
kleurstofconcentraten kan worden beperkt. 

- Om afvoer en verwerking als chemisch afval van grotere hoeveelheden 
kleurstofconcentraten en daarmee de financiële consequenties te 
beperken, zal naast maatregelen op basis van preventieve opties de 
hoeveelheid beperkt kunnen worden door concentratietechnieken. 

- Naar verwachting kan eveneens chemisch-fysische zuivering door middel 
van coagulatie/flocculatie bij verwerking van een aantal typen kleurstof- 
concentraten worden ingezet. 

- Voor de verwerking van kleurstofconcentraten is het noodzakelijk de 
restbaden terug te houden uit de totale afvalwaterstroom, separaat op te 
slaan in een buffertank en separaat te behandelen. Hiervoor kunnen 
nadere infrastructurele voorzieningen met name in de rioleringssituatie 
van de bedrijven noodzakelijk zijn. 

- Inzameling en verwerking van resten concentraten kunnen ook bij grotere 
hoeveelheden, eventueel na verdergaande concentrering, ondanks de 
relatief hoge kosten voor afvoer als chemische afvalstoffen gezien de 
kosten per kg teruggehouden kleurstof als een maatregel op grond van 
but worden aangemerkt. 

- Voor de realisering van deze maatregelen wordt op technische gronden 
een termijn van twee jaar voldoende geacht. 
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Waswater continue ve@rocessen 

- De hoeveelheid waswater kan worden beperkt door tegenstroomwassing. 

- Membraantechnologie is vanuit technisch oogpunt gezien een geschikte 
techniek om dit afvalwater te zuiveren. 

- De kosten voor verwerking en afvoer van het bij membraanfiltratie 
vrijkomende concentraat zijn in belangrijke mate bepalend voor de kosten 
per kg verwijderde kleurstof. 

- Voor een doelmatige toepassing van membraantechnologie zullen vooraf 
infrastructurele maatregelen zoals scheiding deelstromen, reducering en 
eventueel hergebruik van proceswater en verwerking van het te 
verkrijgen concentraat als (chemisch) afval in beschouwing dienen te 
worden genomen. 

- Toepassing van membraantechnologie voor de behandeling van waswater 
bij continue wasprocessen en afvoer van het ontstane concentraat als 
(chemische) afvalstof kan op basis van de gemiddelde kosten per kg 
verwijderde kleurstof als een maatregel op grond van but worden 
aangemerkt. 

- Beoordeling van de praktische haalbaarheid van maatregelen tot zuivering 
van waswater bij continue verfprocessen dient gezien de mogelijke 
verschillen in maatregelen op bedrijfsniveau te geschieden op basis van 
een nader saneringsplan per individueel bedrijf. 

- Voor de realisering van deze maatregelen wordt op technische gronden 
een termijn van vijf jaar voldoende geacht. 

Drukken 

Terughouden kleurstofconcentraten (restpasta’s) 

- De terughouding van restpasta’s dient te geschieden door inzameling van 
restpasta’s direct aan de bron. 

- Bij de reiniging van leidingen, opslagtanks en apparatuur kan door de 
inzet van reinigingstechnieken met een laag waterverbruik (voorspoeling 
met hoge drukreiniging) eveneens gekomen worden tot een geconcen- 
treerde afvalwaterstroom die tezamen met de restpasta’s kan worden 
ingezameld en verwerkt. 
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- Het terughouden van restpasta’s uit het afvalwater kan bij kleinere 
hoeveelheden (tot circa 100 m3/jaar) direct dan wel op korte termijn 
worden gerealiseerd door opvang en afvoer naar een verwerker van 
afvalstoffen. Dergelijke maatregelen dienen te worden gerekend tot 
maatregelen op basis van good housekeeping. 

- De mogelijkheden om op korte termijn deze afvalstroom te elimineren 
door preventieve opties zijn beperkt tot vermindering ervan door betere 
planning (logistieke maatregelen) en procesoptimalisatie. Op termijn 
lijken technologische aanpassingen, met name automatisering van de 
kleurkeuken en verbeterde druktechnieken, die thans ook met behulp van 
subsidie door de overheid via de programma’s van de NOVEM 
onderzocht worden, op middellange termijn perspectief te kunnen bieden. 

- Restpasta’s op basis van watergedragen kleurstoffen en verdikkings- 
middelen vertegenwoordigen een hoge vervuilingswaarde . Door 
terughouding van deze pasta’s kan tevens een aanzienlijke besparing 
worden bereikt op de verontreinigingsheffing. 

- Inzameling en verwerking van restpasta’s als (chemische) afval kan, met 
name indien de inzameling gepaard gaat met een aanzienlijke reductie 
van de vervuilingswaarde van het afvalwater, tegen relatief lage kosten 
per kg teruggehouden kleurstof plaatsvinden. 

- Terughouden en verwerken van restpasta’s als (chemische) afval kan ook 
bij grotere hoeveelheden, al dan niet na verdergaande concentrering, 
ondanks de relatief hoge kosten voor afvoer als chemische afval, gezien 
de kosten per kg teruggehouden kleurstof als een maatregel op grond van 
but worden aangemerkt. 

- Bij grotere hoeveelheden restpasta’s kan het noodzakelijk zijn dat 
inzamelings-, opslag- en verwerkingsfaciliteiten worden geïnstalleerd, 
alvorens daadwerkelijke opvang en verwerking c.q. afvoer naar een 
verwerker kan worden gerealiseerd. 

- Voor de realisering van deze maatregelen wordt op technische gronden 
een termijn van twee jaar voldoende geacht. 
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10.1.4 Finish- en latexbaden 

- Indien resten van finishingbaden zijn verontreinigd met milieubezwaarlij- 
ke stoffen dienen ze te worden beschouwd en verwerkt als chemisch 
afval. 

- Restbaden van backingchemicaliën mogen niet worden geloosd maar 
dienen te worden verwerkt in eigen beheer of afgevoerd naar een 
verwerker. 

10.1.5 Kleurstofmeting 

- Uit oogpunt van handhaving en controle van de gewenste reductie van 
kleurstoffen is het gewenst te beschikken over een methode om de 
effectiviteit van de maatregelen tot kleurstofterughouding te kunnen 
verifiëren. 

- Bepaling van de kleur en de concentratie aan kleurstoffen in afvalwater 
en op basis hiervan berekening van het rendement van kleur(st0f)verwij- 
dering is nog niet mogelijk gebleken. Verder onderzoek is noodzakelijk 
om betrouwbare analyse- en berekeningsmethoden vast te stellen. 

- Zolang nog geen goedgekeurde bepalingsmethodiek beschikbaar is kan de 
in dit rapport opgenomen methodiek voor kleurstofmeting indicatief 
gehanteerd worden. 
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10.2 

10.2.1 

Aanbevelingen 

Stoffenaanpak 

- Bij de vergunningaanvraag dient de voor de stoftoetsing relevante 
informatie en de uitkomst van de toetsing op basis van het 
toetsingsschema te worden overgelegd. 

- De lozing van de op grond van de stoffentoetsing als milieubezwaarlijk 
geclassificeerde chemicaliën dient binnen een periode van 2 jaar na het 
van kracht worden van de vergunning te worden beëindigd. 

- Stoffen welke op grond van gebrek aan gegevens niet toetsbaar zijn 
dienen eveneens beschouwd te worden als milieubezwaarlijk. 

- Beëindiging van de lozing van als milieubezwaarlijk geselecteerde stoffen 
kan geschieden door; 
- vervanging van de stoffen door niet-milieubezwaarlijke. 
- maatregelen op grond van bbt aan de bron (waaronder inzameling en 

afvoer van deelstromen). 
- zuivering van de betreffende afvalwater(dee1)stroom door middel van 

maatregelen op grond van bbt. 

10.2.2 Voor behandeling 

- Het gebruik van hypochloriet voor het bleken dient zoveel als mogelijk 
beëindigd te worden. 

- Indien het gebruik van hypochloriet op technische gronden niet 
vermijdbaar is (blekingsgraad hoger dan 76" Berger en bleking 
polyacrylonitril) , wordt aanbevolen in de vergunningvoorwaarden het vrij 
chloor gehalte in de deelstroom van de voorbehandeling te limiteren op 
0,5 mg/l (om verdere vorming van organochloorverbindingen tegen te 
gaan). 

- Indien het gebruik van chloorbleekloog op grond van produkteisen niet 
vermijdbaar is verdient het aanbeveling in de vergunning een onderzoeks- 
verplichting op te nemen naar de aard en omvang van de gevormde 
organische chloorverbindingen (AOX) in de betreffende deelstroom van 
de voorbehandeling. 
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- De lozing van AOX dient gezien de milieubezwaarlijkheid van dergelijke 
verbindingen te worden beperkt door het stellen van restrictieve 
voorwaarden ten aanzien van de te lozen concentratie en vracht. 

- De noodzaak tot het treffen van maatregelen ter beperking van zoutlozin- 
gen (chloride en sulfaat) dienen te worden beoordeeld uit oogpunt van de 
bescherming van de doelmatige werking van de zuiveringsinstallatie 
(art. 1, lid 5 WVO) en de bescherming van de kwaliteit van het 
ontvangende oppervlaktewater. 

10.2.3 Verf- en drukprocessen 

Algemeen 

- De uitwerking van zuiveringstechnische maatregelen voor de behandeling 
van kleurstofhoudend afvalwater dienen gericht te zijn op de situatie na 
doorvoering van de mogelijke brongerichte maatregelen en good 
housekeeping. 

- Indicatief kan worden gesteld dat bij een kleurstofgehalte tot 10 mg/l (en 
een bijbehorende kleurstofvracht tot circa 1 O0 kg/jaar) aanvullende 
zuiveringstechnische maatregelen de uitgangspunten van but kunnen 
overschrijden. In die situaties kan volstaan worden met bronmaatregelen 
en good housekeeping. 

Discontinu verven 

- Binnen twee jaar na het van kracht worden van de vergunning dient een 
saneringsplan te worden opgesteld gericht op het terugdringen met 90 % 
van de kleurstofemissies met was- en spoelwater . 

- Het saneringsplan dient nadere uitwerking te geven aan de technische en 
financieel/economische haalbaarheid van de mogelijke maatregelen op 
basis van membraantechnologie dan wel aan maatregelen met een gelijk- 
waardige rendement. Het plan dient gericht te zijn op doorvoering van de 
maatregelen binnen een periode van 5 jaar na het van kracht worden van 
de vergunning. 

- Restvlot, was- erdof spoelwater waarvan uit het te overleggen sanerings- 
plan blijkt dat dit niet of nauwelijks is verontreinigd met kleurstoffen en 
niet binnen de uitgangspunten van but (kosten per kg verwijderde 
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kleurstof) kan worden behandeld kan mits hergebruik niet mogelijk is, 
worden geloosd. 

Continu verven 

- De lozing van kleurstofconcentraten dient uiterlijk binnen 2 jaar na het 
van kracht worden van de vergunning, of zoveel eerder als mogelijk is, 
te zijn beëindigd. Dit geldt ook voor een (kleine) hoeveelheid water die 
nodig is om overschotten aan concentraten te verzamelen. 

- Indien op grond van het in te dienen saneringsplan voor terughouding van 
kleurstofconcentraten blijkt dat deze termijn door de hiervoor te treffen 
voorzieningen niet realiseerbaar is en meer tijd vergt, kan deze termijn 
op basis van de feitelijke gegevens worden bijgesteld. 

- Indien preventieve maatregelen leiden tot een vergelijkbaar sanerings- 
resultaat als terughouding van kleurstofconcentraten, kan overwogen 
worden van de termijn van 2 jaar af te wijken en deze te verlengen met 
een periode van maximaal 1 jaar. 

- Indien preventieve opties niet binnen een termijn van maximaal 3 jaar 
kunnen leiden tot terugdringing van de kleurstofemissies ten gevolge van 
de lozingen van kleurstofconcentraten dient de uitvoeringstermijn van 2 
jaar na het van kracht worden van de vergunning voor inzameling en 
afvoer als chemisch afval gehandhaafd te blijven. 

10.2.4 Finish- en latexbaden 

- Finishingbaden die milieubezwaarlij k stoffen bevatten mogen niet worden 
geloosd (of verwerkt met de latexbaden) en dienen te worden afgevoerd 
als chemisch afval dan wel gezuiverd met behulp van de beste bestaande 
technieken (bbt). 

- Resten van latexbaden dienen te worden terughouden en separaat 
behandeld te worden met behulp van fysisch/chemisch zuivering. 
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10.2.5 Kleurstofmeting 

- Nader onderzoek is noodzakelijk om te komen tot een algemeen 
toepasbare kleurstofbepalingsmethodiek voor afvalwater. 

- Gezien het belang van de analyse en berekeningsmethoden voor de 
vaststelling van het effect van de te treffen saneringsmaatregelen op de 
kleurstofemissie en voor controle en handhaving van de vergunningsvoor- 
schriften dient deze bepaling zo mogelijk binnen 2 jaar doch uiterlijk 
binnen 5 jaar ter beschikking te zijn. 

10.2.6 Vergunning procedure 

- De thans voor een aantal bedrijven bestaande lozingssituatie dient op 
basis van een ontvankelijke aanvraag te worden vastgelegd in een 
lozingsvergunning op grond van de WVO. 

- Gezien de door de CUWVO aanbevolen geldigheidsduur van de thans 
vigerende vergunningen (1 juli 1994), verdient het uit oogpunt van 
rechtsgelijkheid aanbeveling, dat door alle bedrijven die nog niet 
beschikken over een rechtsgeldige lozingsvergunning , deze zo spoedig 
mogelijk na 1 januari 1994 wordt aangevraagd. 

- De voor een aantal bedrijven geldende gedoogsituatie, ontstaan door het 
niet (kunnen) uitvoeren van de selectie van milieubezwaarlijke stoffen 
(stoffentoetsing) zoals deze in de vigerende vergunningen zijn vastgelegd, 
kan per 1 januari 1994 beëindigd worden doordat vanaf die datum alle 
bedrijven de gegevens kunnen verkrijgen van de voor uitvoering van de 
stoffentoetsing relevante informatie. 

- Indien nog een saneringsinspanning dient te geschieden waarbij de 
eindsituatie van de emissie na sanering nog niet duidelijk kan worden 
weergegeven dient de te verlenen vergunning een tijdelijke karakter 
worden gegeven met een geldigheidsduur van 5 jaar. 

- Indien de wijze van saneringsaanpak, de daartoe noodzakelijke 
maatregelen, de uitvoeringstermijnen en de emissies na doorvoering van 
de maatregelen definitief kunnen worden vastgesteld kan een vergunning 
met onbeperkte geldigheidsduur worden verleend. 
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- Direct uitvoerbare maatregelen, zoals maatregelen op grond van good 
housekeeping en terughouden van concentraten kunnen door middel van 
middelvoorschriften in de vergunningsvoorwaarden worden vastgelegd. 

- Maatregelen op middellange termijn dienen te worden uitgewerkt in een 
saneringsplan gericht op een reductie van de emissie van kleurstoffen met 
het afvalwater (restvlot, spoelwater en waswater) door toepassing van 
best uitvoerbare technieken (but) gericht op een rendement van 90%. 

- Op grond van de beschikbare onderzoeksgegevens kan een dergelijk plan 
binnen een periode van 2 jaar na het van kracht worden van de 
vergunning overlegd worden. 

- Onderzoek naar mogelijke preventieve maatregelen tot het voorkomen 
van de emissie van kleurstoffen, met name het ontstaan van overtollige 
restbaden, dient met kracht gestimuleerd te worden. 

- Invoeren van interne bedrijfsmilieuzorg (geen onderdeel van de 
vergunningsvoorschriften) kan een bijdrage leveren aan de beperking van 
de emissies met het afvalwater. 
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12 BEGRIPPENLIJST 

Algemene voorwaarden 
In een Wvo-vergunning op te nemen algemeen geldende eisen die geen 
directe relatie hebben met de aard van de activiteiten waarop de vergunning 
betrekking heeft. 

Beste bestaande technieken (bbt) 
Die technieken, waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van 
de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden 
toegepaste [ref. 251. 

Best uitvoerbare technieken (but) 
Die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat 
wil zeggen uit kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal 
renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt 
verkregen [ref. 251. 

Doelvoorschriften 
Voorschriften die door middel van restrictieve eisen in de vorm van 
limitatieve getalswaarden de aard en omvang van een lozing begrenzen. 

Kleurstofconcentraten 
Ten behoeve van verf- en drukprocessen aangemaakte kleurstofoplossingen 
(verfbaden inclusief de onverdunde kleurstofconcentraten bij discontinue 
verfprocessen en drukpasta’s) zoals die bij verf- en drukprocessen worden 
ingezet. 

Middelvoorschriften 
Voorschriften die aangeven welke maatregelen of voorzieningen dienen te 
worden getroffen alvorens afvalwater mag worden geloosd. 

Overmaat kleurstofconcentraat 
Restbaden en restpasta’s van te veel aangemaakte edof  niet ten behoeve van 
de verf- en drukprocessen benutte kleurstofconcentraten (zie ook onder 
restbad, restpasta). 
Opmerking: De samenstelling van de overmaat is gelijk aan de 
samenstelling van het bad of de pasta bij het begin van de run. 
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Restbad 
Kleurstofconcentraten (baden en slibben van twee-fasen processen daaronder 
begrepen) die als overmaat resteren bij de aanmaak, de opslag, het transport 
en het gebruik op de machine (voor zover ze hieruit met eenvoudige 
technische middelen te verwijderen zijn). 
Opmerking: De hoeveelheid wordt bepaald door de constructie van de 
machine (systeeminhoud). Bij continue processen bestaat de systeeminhoud 
veelal uit de foulardbak (volume: 0,l - 1 m3). De samenstelling van het 
restbad is gelijk aan het bad bij de runstart. 

Restpasta’s 
Drukpasta’s bij het drukken, die als overschot resteren bij de aanmaak, de 
opslag, het transport en het gebruik op de machine (voor zover ze hieruit 
met eenvoudige technische middelen te verwijderen zijn). 
Opmerking: Bij drukken is de systeeminhoud afhankelijk van het drukproces 
en kan bestaan uit de pastapomp, de leiding naar de rakel, de rakel, het 
sjabloon, de rollenbak en de pasta-opbrenglepel. 
De samenstelling van de restpasta is gelijk aan de pasta bij de runstart. 

Restvlot 
Verfbaden die (na gehele of gedeeltelijke fixatie van de daarin aanwezige 
verfstoffen) in de eerste fase van een discontinu verfproces resteren en 
wordt geloosd. 
Opmerking: De kleurstofconcentratie in dit bad is relatief gering, het betreft 
namelijk alleen de niet door het substraat geabsorbeerde kleurstof. De 
fixatie van kleurstoffen wordt in hoofdzaak bepaald door het kleurstoftype, 
het substraat en de procesomstandigheden. 
De concentratie aan hulpstoffen is nagenoeg gelijk aan de concentratie bij 
het begin van een run. Hulpstoffen worden over het algemeen niet verbruikt 
maar kunnen gedeeltelijk aan de vezels blijven hangen. 

Saneringsplan 
Uitwerking van de mogelijke haalbaarheid van voorzieningen en 
maatregelen, in zowel technische als financieel/economische zin en de 
mogelijke realisatietermijnen, die noodzakelijk zijn om de in de middel- 
eníof doelvoorschriften van de Wvo-vergunning opgenomen eisen te 
realiseren. 

Specifieke voorwaarden 
In een Wvo-vergunning opgenomen middel erdof doelvoorschriften die tot 
doel hebben de aard, omvang en wijze van lozing van afvalwater en de 
daarin aanwezige afvalstoffen te reguleren edof te beperken. 
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Spoelwater 
Het water dat wordt gebruikt om apparatuur en leidingen te reinigen, na zo 
volledig mogelijke voorafgaande verwijdering van concentraatresten 
(restbad/pasta) . 

Uitvoeringsplan 
Tijdstermijnen waarbinnen de op grond van een saneringsplan of op andere 
wijze haalbaar gebleken voorzieningen erdof maatregelen, die noodzakelijk 
zijn om aan door de vergunningverlener in de vergunning opgenomen 
middel- erdof doelvoorschriften te voldoen, daadwerkelijk worden 
gerealiseerd. 

Waswater 
Het water dat gebruikt wordt om het veredelde substraat te ontdoen van 
verontreinigingen (inclusief kleurstoffen), die niet gefixeerd zijn op het 
substraat. 
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BIJLAGE 2 

Verfprocédés in de textielveredeling 

1 

1.1 

Verven 

Het verven heeft tot doel een binding tussen de vezel en de kleurstof te 
bewerkstelligen. Er zijn diverse chemische of fysische bindingen mogelijk, 
zoals: covalente bindingen (reactieve kleurstoffen), elektrostatische 
bindingen tussen tegengesteld geladen groepen (sulfongroepen van zure 
kleurstoffen, quarternaire stikstof van basische kleurstoffen), waterstof- 
bruggen (kuipkleurstoffen en metaalcomplexen) en fysische adsorptie 
(disperse kleurstoffen). Hieruit volgt al, dat op basis van vezeleigen- 
schappen slechts een beperkt aantal typen kleurstoffen voor die vezel 
geschikt is. 
De eerste processtap van het verfprocédé vindt plaats in de verfkeuken. Hier 
worden de gewenste kleurstoffen geselecteerd, afgewogen, gedoseerd en 
gemengd onder toevoeging van diverse chemicaliën. De toevoegingen aan 
verfstoffen, vul- of stelmiddelen genaamd, die meestal al door de 
leverancier zijn toegevoegd, bestaan uit: dextrine, dispergeermiddelen, 
tensiden en anti-schuimmiddelen. Bij het verven worden meestal ook 
chemicaliën als anorganische zouten, zuren en basen aan het verfbad 
toegevoegd. De zouten (bijvoorbeeld keukenzout) vormen het hoofdbe- 
standdeel, het gehalte overige stoffen is kleiner dan 1 procent. Door deze 
toevoegingen hecht de kleurstof zich beter aan de vezel. De hoeveelheid 
kleurstof is afhankelijk van de beoogde tint. 
De voorbehandeling van het textiel (ontsterken en reinigen) is mede 
bepalend voor de adsorptie van kleurstoffen aan vezelstoffen. 
Het verven kan plaatsvinden in discontinue en continue systemen. 

Discontinu verven 

Een bepaalde hoeveelheid vezel of weefsel (uitgedrukt in kg) wordt in de 
apparatuur in contact gebracht met een bepaalde hoeveelheid verfoplossing 
(uitgedrukt in liters). Weefsels en verfoplossing hebben een zekere 
beweging ten opzichte van elkaar. De discontinue verfmachine wordt 
getypeerd door de 'vlotverhouding', de verhouding tussen de vezel- of 
weefselmassa en het volume verfoplossing. De vlotverhouding is vooral 
afhankelijk van de kleurstof en de vezel, al oefenen ook omstandigheden als 
de temperatuur en het zoutgehalte daarop hun invloed uit. De 
vlotverhouding is een van de kenmerken van verfapparatuur en tevens van 
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1.2 

groot belang voor de emissie van kleurstof via het afvalwater. 
Tijdens het verblijf van de vezel of het weefsel in de verfoplossing gaat de 
kleurstof van de ene in de andere fase over, de oplossing raakt daardoor 
uitgeput. De uitgeputte oplossing wordt over het algemeen geloosd, met 
daarin een restant kleurstof en vrijwel alle verfhulpstoffen. meestal vindt de 
wassing ook plaats in de dezelfde reactor onder voortdurend suppleren van 
schoon waswater en afvoer van overtollig water, c.q. restbad. 
Hoe groter de vlotverhouding des te meer water met restkleurstof en 
hulpchemicaliën per kg weefsel geloosd moet worden. Aangezien de 
zoutconcentratie in het verfbad onveranderd blijft, zal de zoutlozing recht 
evenredig zijn met de vlotverhouding. 
Uit afvalwateroogpunt is het derhalve aan te bevelen machines te kiezen met 
een kleine vlotverhouding zoals de jigger. Dit is om textieltechnische 
redenen echter niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld badstof kan niet op een 
jigger, maar zal voornamelijk op een haspelkuip worden geverfd. 
Behalve de textieltechnische reden speelt de modegevoeligheid van de 
branche een belangrijke rol in de apparaatkeuze. Relatief kleine opdrachten 
(met vaak grote spoed) zullen eerder met een discontinu- dan met een 
continu-apparaat worden uitgevoerd. 

Afhankelijk van het type vezel en het type kleurstof vindt in of na het 
verfbad, een vorm van fixatie plaats om de kleurstof blijvend aan de vezel 
te hechten. Dit kan door een hitte- of stoombehandeling, door oxydatie van 
de geabsorbeerde kleurstoffen in lucht, of met chemische oxydatiemiddelen 
of door toevoeging van verfhulpstoffen. 

Continu vemen 

Bij continu verven wordt het weefsel over de volle breedte door een 
kleurstofbad, en vervolgens tussen twee afperswalsen (foulard), geleid. De 
overtollige, afgeperste, kleurstofbevattende oplossing (foulardrest) vloeit 
terug. Bij dit proces wordt een vloeistofbad gebruikt met een relatief kleine 
inhoud (50-100 1) dat continu wordt aangevuld. Ook hier is sprake van een 
soort (zeer kleine) vlotverhouding. 
De kleurstof op het doek wordt vervolgens gefixeerd. Dit kan worden 
gedaan door temperatuursverhoging (thermosolproces) of op chemische 
wijze. Het thermosolproces wordt vooral gebruikt voor disperse kleurstoffen 
op polyester, of op een combinatie van katoedpolyester. Tijdens de fixatie 
kan de verdeling van de kleurstof over de vezeltypen veranderen. De 
toegepaste temperaturen liggen rond de 200°C. Een voorbeeld van 
chemische fixatie is de oxydatie van kuip- en zwavelkleurstoffen. De reactie 
van naftol in een oplossing met een diazoniumzout kan ook als een vorm 
van chemische fixatie worden gezien. 
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2 

2.1 

2.2 

In het algemeen kan gesteld worden dat na continu verven relatief kleine 
volumen restbad (enkele tientallen liters) met een hoge rest-concentratie 
kleurstof worden geloosd. 
Na de fixatie worden de niet-gefixeerde kleurstoffen en de vul- en 
stelmiddelen uitgewassen, waarbij meestal het tegenstroomprincipe wordt 
toegepast. 

Drukmethoden 

Zeefdrukken 

Bij zeefdrukken wordt de pasta met de kleurstof door de niet-afgedichte 
openingen automatisch door het sjabloon op het textiel geperst. Het sjabloon 
bestaat uit een fijn weefsel van kopergaas, grège of nylon. Dit gaasweefsel 
rust dus op de te bedrukken stof. De plaatsen, die geen kleurstof mogen 
doorlaten, zijn met lak of hars ondoordringbaar gemaakt. Voor elke nieuwe 
kleur in een patroon is dus een afzonderlijke sjabloon nodig. Men kent 
ronde, maar ook platte sjablonen (zeven); op één machine kunnen meer 
kleuren tegelijk (soms tot 16) worden gedrukt. 

Diepdruk 

Bij het diepdrukproces (intaglioproces) wordt kleurpasta op het textiel 
gedrukt. Het patroon is in koperen walsen gegraveerd en de uithollingen 
worden met kleurpasta opgevuld (diepdruk). Het te bedrukken weefsel 
wordt door een trommel, die met rubberdoek overtrokken is, tegen de wals 
gedrukt. 

Men kan door middel van een groot aantal drukwalsen een even groot aantal 
verschillende kleuren na elkaar aanbrengen. De walsen worden door een 
tussenwals, die in een verftrog draait, van verf voorzien. De overtollige verf 
wordt hierbij weggenomen door afstrijkmessen. Om de tambour loopt eerst 
een lap vilt, daarna een zogenaamde meeloper (dit is een lap goed die dient 
om de doorgedrukte verf op te nemen) en ten slotte de te bedrukken stof. 
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2.3 Overige drukmethoden 

- Thermachroomdruk 

Bij thermachroomdruk worden de patronen eerst op papier gedrukt, 
waarbij na het passeren van warme walsen de kleurstof op het weefsel 
wordt overgebracht. 

- Reservedruk 

Reservedruk kan zowel mechanisch als chemisch worden uitgevoerd. Bij 
de mechanische reservedruk wordt het weefsel eerst bedrukt met een 
hars, die het textiel plaatselijk afdekt. Vervolgens wordt het weefsel 
geverd, waarbij de met hars bedrukte plaatsen wit blijven. 
Aan het eind van het proces wordt de hars weggewassen. Bij de 
chemische reservedruk wordt het doek eerst bedrukt met chemicaliën, 
waarop de kleurstof geen vat heeft. Evenals bij de mechanische 
reservedruk, blijven deze plaatsen het verfproces. 

- Etsdruk 

Bij de etsdruk worden de kleurstoffen door middel van chemicaliën 
geëtst. Het etsmiddel wordt plaatselijk op het reeds geverfde doek 
gebracht, waardoor de kleurstof op die plaatsen wordt vernietigd en het 
doek weer wit wordt (witets). 
Ook kan men aan het etsmiddel een kleurstof toevoegen, die ongevoelig 
is voor het etsmiddel. Hierdoor wordt tijdens het bedrukken de ene 
kleurstof weggeëtst en vervangen door de andere (bonte ets). 

- Kettingdruk 

Bij kettingdruk worden de kettingdraden vóór het weven met een patroon 
bedrukt. 
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BIJLAGE 3 

Overzicht van gebruikte hulpstoffen in de textielveredeling 
(niet uitputtend) 

Activiteit 

Voorbehandeling 

Bleken 

Grond- en hulpstof 

Organische oplosmiddelen 
Natronloog 
Zwavelzuur 
Enzymen 
Oxydatiemiddelen 
Sterkmiddelen o. a. 

Cellulosederivaat 
Carboxy Methyl Cellulose 
Poly Vinyl Alcohol 
Biociden 

Soda 
Wasmiddelen o.a. 
oppervlak-te- actieve 
stoffen, EDTA en NTA 
Prop y leenoxyde 
Ethy leenoxyde 
Polyglycolesters 
Natriumsilicaat 
Antischuimmiddelen 
Vetten, harsen, pectinestof- 
fen, eiwitten, resten van 
zaaddozen en verkoolde 
verontreinigingen 

Waterstofperoxyde 
Ammoniak 
Bisulfiet 
Hypochloriet 

Sleutelcomponent 

Hydroxyden 
Anorganische zuren 
Org . zuurstofverb. 
Oxyden 
Org . zuurstofverb. 

Gechloreerde 
aromatische KWS. 

Anorg . peroxyden 

Org. zuurstofverb. 
Org. zuurstofverb. 
Org . zuurstofverb. 

Org. zuurstofverb. 

Anorg . peroxyden 
Ammoniak 

Hypochlorieten 
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Activiteit 

Verveddrukken 

Grond- en hulpstoffen 

Kleurstoffen 
Trifenylmethaan 
Amines 
Azoverbindingen 
Anthraquinonverbindingen 
Ftalocyanine blauw/ 
Ftalocyanine groen 

Carriers 
Dimethylftalaat 
Fenolen 
Benzolaten 
Gechloreerde benzenen 

Pigmenten 
Verdikkingsmiddelen met: 
Terpentine 

White spirit 
Plantaardige gommen 
Drukpasta’ s 

Fixeermiddelen (alginaten 
zetmeelderivaten) 
Vulmiddelen o. a. 
natriumchloride 
Antischuimmiddelen o. a. 
natriumsulfaat 
Stelmiddelen o. a. 
aluminiumzouten, dextrine, 
dispergatoren, bevochtigers, 
tensiden, anorganische zou- 
ten en anti-stuifmiddelen 

~~~ 

Activiteit I Grond- en hulpstoffen 

Aanbrengen 
backinglaag 
(tapijt) 

Latex 
Bitumen 
Styreen 
Vulcanisat iemiddelen 

~ 

Sleutelcomponent 

Aromatische KWS. 
Aminen 
Aromatische KWS. 
Aromatische KWS. 
Kan enkele mg/kg 
pcb’s bevatten 

Aromatische KWS. 
Fenolen 
Aromatische KWS . 
Org . halogeenverb. 

Alifatische en 
naftenische KWS 
Org . zuurstofverb. 
Koolwaterstoffen 

Org . zuurstofverb. 

S leutelcomponent 

Alifatische KWS 

Mogelijk zink en 
dithiocarbamaten 
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Activiteit 

Finishen/ 
Appreteren 

Jrond- en hulpstoffen 

4ntistatisch maken 
Magnesiumchloride 
Polyethy leengl ycol 
Pol y alky leenox y de 

Brandvertragend maken 
Organische 
fosforverbindingen 
Halogeenverbindingen 
Antimoontrioxide 

Poly ammoniumfosfaat 
Acry lonitril 
Boraten 
Aluminiumhydroxyden 
Aramiden 
Pol yviny lalcohol 
Polyvinylchloride 
Viny lideenchloride 
Ammoniumzouten van 
fosfaat, bromide, chloride 
en sulfamaat 

Coaten (textiel) 
Polyvinylchloride 
Vinylacetaten 
Vinyl- en acetylzuur 
copolymeren 

Imm-egneredwaterafstotend 
maken 
Siliconen 
Aluminium/ zirconiumzepen 
Melamineverbindingen 

Hydroxy siloxanen 

Fluorkoolstofverbindingen 

Krimwast maken 
Harsen 
Sterke loog (Natronloog) 

ileutelcomponent 

3rg. fosforverb. 

4ntimoonverb. 

Fosfaten 
%trillen 

ûrg . halogeenverb. 
Ammoniumverb. 

Org. zuurstofverb. 
Org. azine- en 
amineverbindingen 

Org . halogeenverb. 

H ydroxyden 
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Activiteit 

Finishen/ 
Appreteren 

Grond- en hulpstoffen 

Kreukherstellend maken 
Ureum- en 
melamine formaldehyde 
Dihydroxymethy lolethy leen- 
ureum 
Siloxanen 

Lusteren 
Paraffine 

Rot-, mot- en 
schimmelwerend maken 
Gechloreerde aromatische 
koolwaterstoffen zoals: 
Permithrin 
Chlorophenylid 

Ammonia fluorsilicaten 

Sleutelcomponent 

Aminen 

Aminen 

Org. KWS. 

Gechloreerde 
aromatische koolwa- 
terstoffen 
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Parameter 

produktie 

waterlozing 

vuillast 

kleurstofverbmik 

kleurstoflozing 

BIJLAGE 4 

Modulekarakteristieken 

Eenheid Per proceslmachine In gemiddelde situatie 
(7 processedmachines) 

ton/jaar 60 400 

m’/jaar 5.000 35.000 

ve/jaar 150 1 .000 

kg/jaar 650 4.500 

kg/jaar 60 400 

De modulekarakteristieken zijn afgeleid uit een aantal referenties 
[ref. 2,7,10-121. 

Deelstroom 

restvlot 

waswater 

Voorbehandelen: pm 

Eenheid Waterlozing Kleurstoflozing Vuillast 

% van totaal 30 85 50 

% van totaal 70 15 50 

Verven discontinu 

Parameter 

produktie 

waterlozing 

vuillast 

kleurstofverbruik 

kleurstoflozing 

Eenheid Per procedmachine In gemiddelde situatie 
(1.7 processedmachines) 

todjaar 1.250 2.100 

d j a a r  65.000 110.000 

ve/jaar 1.950 3.300 

kg/jaar 14.000 25.000 

kg/jaar 1.500 2.600 

Deelstroomspecificatie : 

Verven continu 
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Deelstroom 

restbad 

overmaat 

waswater 

Deelstroomspecificatie: 

Eenheid Waterlozing Kleurstoflozing Vuillast 

% van totaal 0 3  32 3 

% van totaal 0 2  19 2 

% van totaal 9 9 3  49 95 

Parameter 

produktie 

waterlozing 

vuillast 

kleurstofverbrui k 

kleurstoflozing 

Drukken 

Eenheid 

todjaar 

m’ijaar 

veijaar 

kgijaar 

kgijaar 

Per procesimachine 

560 

14.000 

1 290 

5 200 

1 500 

In gemiddelde situatie 
(3,2 processen/machinr:< 

1 800 

46 O00 

4 000 

17 O00 

4 800 

Deelstroomspecificatie : 
- 

Deelstroom Eenheid Waterlozing Kleurstoflozing Vuillast 

restpasta % van totaal 0,7 44 20 

overmaat % van totaal O S  28 1 2 3  

spoelwater % van totaal 5 16 7,s 

waswater % van totaal 93,8 12 60 



-171- 

Parameter 

Aanbrengen backinglaag 

Eenheid Per proces/machine In gemiddelde situatie 
(4 processedmachines) 

Parameter 

waterlozing 

produktie 

waterlozing 

vuillast 

latexverbruik 

latexlozing 
(voor zuivering) 

zinkverbruik 

zinklozing 
(voor zuivering) 

m’/jaar 

Finishen 

vuillast ve/jaar 

Eenheid 

I 3.300 900 

todjaar 

m’/jaar 

ve/jaar 

todjaar 

kg/jaar 

Parameter 

verbruik: - brandvertragers 
- rotlmot-/schimmelwerend 

lozing: - brandvertragers 
- rot-/mot-/schimmelwerend 

todjaar 

kg/jaar 

Per specifiek veredeld substraat 

46 kglton 
5 kglton 

max. 3 kg/ton 
max. 0.15 kgkon 

Per proceslmachine 

3.500 

1 .500 

100 

3.500 

8.000 

7 

140 

In gemiddelde situatie 
(1.7 processedmachines) 

5 ,000 

2.500 

125 

5.000 

11.400 

10 

200 

1.300 I 350 I produktie I todjaar 

7.000 I 2.000 

Specifiek verbruik en lozing brandvertragers en rot-, mot-, en schimmel- 
werende middelen: 
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BIJLAGE 5 

In België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gestelde emissie-eisen voor 
de textielveredelingsindustrie (in mg/l, tenzij anders aangegeven) 

N.B. : een aangepaste versie van deze tabel volgt vóór 1-1 1- 1993 

BelPë Duitsland' Ver.Koninkrijk 
riool opp. water opp. water 

BZV 
czv 
TSS 
PH (-) 
T YC) 
Cd 
C r-totaal 
Cr(V1) 
Cu 
Fe 
c o  
Pb 
Mn 
Hg 
Ni 
Zn 
As 
Se 
Sn 
AI 
som (Co + Cr+Cu + Pb+ 
Mn+ Fe + Zn+ Ni) 
chloriden (g/kg,,.,) 
aktieve C1 + Br 
c1* 
N-Kjeldahl 
N-totaal 
P-totaal 
gebonden CN 
sulfaat (glkgp,,d 
sulfiet 
sulfide 
koolwaterstoffen 
aromaten 
aldehyde 
olie+vet 
PCB 
org-C1-pesticide 
org-P-pesticide 
fenol +denvaten 
detergenten non-ion 

anion. 
kation. 

acrylonitril 
petr.ether extract 
tetrachloormethaan 
tetrachlooretheen 
chloroform 
N-nitrosodipropy lamine 

1OOO 
6-12 
45 
0.05 
4 
0.3 
0.5 

1 
1 
1 
0.02 
1 
10 

10 
200 
10 

0.5 
150 

1 

500 
afwezig 
0.03 
afwezig 
30 
90% afb.124~ 
90% afb.124~ 
90% afb.124~ 

500 

30 
400 
100 
6.5-9 
30 
0.01 
1 
0.05 
0.2 
2 
0.5 
o. 1 
1 
0.02 
0.5 
5 

5 

O 

50 

5 
0. 1 

afwezig 
afwezig 

5 
afwezig 
0.003 
afwezig 
3 
10 
10 
3 
0.06 

5 

1.5 
0.5 

0.1' 
0.1+ 

25 
160 800 (max. 1500) 

30 (max. 500) 

0.5 (2) 1.0 (max. 2.0) 
0.1 (0.5) 
0.5 (2) 1.0 (max. 5.0) 
3 

1.0 (max. 2.0) 

afwezig 
0.5 (2) 
2.0 (10) 

2.0 (10) 

0.3 
10 
20 
2 

1 
1 
10 
0.1 ( i )  

20 (max. 50) 
afwezig 
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België 
riool opp. water 

Duitsland' Ver.Koninkrij k 
opp. water 

1,2,4,trichloorbenzeen 
benzeen 
latex o 
AOX 
org.C1 verb. (mgCl/]) 
PCB's afwezig 
kleur afwezig 

4 
afwezig 

0.8 
afwezig 
afwezig 

0.5 (3) 

abs. bij 436 nm 7 m-' 
abs. bij 525 nm 5 m-' 
abs. bij 620 nm 3 m-' 

* De herziene Duitse Mindestanforderungen voor de textielveredelingsindustrie worden waarschijnlqk eind 
1993 goedgekeurd. Als de tussen haakjes beschreven waarden overschreden worden in de 
afvalwaterstroom van een van de deelprocessen (ontsterken, bleken, verven, drukken, appreteren, 
backinglaag aanbrengen, centrale reiniging van vaten, ontvilten van wol) dan moeten maatregelen 
getroffen worden. 

+ Aanvullend is gesteld dat de som van deze componenten niet groter mag zijn dan 0.1 mgll. 
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BIJLAGE 6 

Uitgangspunten berekening financiële gevolgen 

Ten aanzien van de kostenevaluaties (bijlage 7) zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd. 

algemeen 
* kosten zijn exclusief B.T. W. 

vaste kosten 
* investering: - opgave modelbedrijven of leveranciers; 

- inschatting Tebodin, gebaseerd op ’DACE prijzen- 
boekje’ [ref. 231 en ervaringscijfers (incl. offertes); 

( + 20 %), engineering ( +20 %) en onvoorzien ( + 10 %), 
maar exclusief civiele kosten. Totale factor is derhalve 
(investering x 1,2 x 1’2 x 1,l =) x 1’6; 

* totaal: - additionele kosten zijn opgebouwd uit instrumentatie 

operationele kosten 
* rente: - 
* afschrijvings- 

termijn: - 
* afschrijving: - 

* onderhoud: - 

* arbeid 
uurloon: - 

aantal uren: - 

- 

- 

* energie 
kosten: - 

verbruik: - 
- 

- 

9%; 

10 jaar; 
volgens annuïteiten (volgend uit rente en afschrij - 
ving stermij n) ; 
2% van investering (indien er reden is hiervan af te 
wijken is dit onder ’diversen’ beschreven); 

voor 1 uur produktie-arbeid f 50,00; 
voor 1 uur stafarbeid f 80’00; 
opgave modelbedrijven en referenties; 
voor ’afvoer-opties’ wordt per run met 0,5 uur 
(à f 50,00) arbeid gerekend, voor ’hergebruik-opties’ 
wordt daarnaast per run met 0’5 uur (à f 80,OO) 
arbeid gerekend; 

per kWh f 0,20; 
per m3 gas f 0,40; 
opgave modelbedrijven en referenties; 
voor ’afvoer-opties’ wordt per run met 0’5 kWh 
(pompenergie) gerekend; 
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* kosten - 
water 
verbruik: - 

kleurstoffen: - 
verbruik: - 

* kosten v.e.: - 

* kosten 

verbruik: - 

Wca: - 
* afvalkosten: 

bedrijfsafval: - 

overig: - 

hoeveelheid: - 

voor 'hergebruik-opties' wordt per run met 2,5 kWh 
(pomp- en mengenergie) gerekend; 
per m3 water f 1,OO; 

berekening op basis van modelbedrijven en referenties; 

per kg kleurstof f 40,OO; 
berekening op basis van modelbedrijven en referenties; 
per vervuilingseenheid (v.e.) f 65,OO. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze kosten naar 
verwachting de komende 5 à 6 jaar sterk zullen 
toenemen (met ca. 10% per jaar); 
berekening op basis van modelbedrijven en referenties; 

per ton afval f 500,OO (opgave AVR, 1992), exclusief 
transport. Ook hier dient te worden opgemerkt dat deze 
kosten de komende jaren sterk zullen stijgen; 
per kg afval f 0,lO (naar C3-deponie); 
opgave modelbedrijven of referenties; 
berekening op basis van modelbedrijven en referenties; 

Opmerking: bij de parameters die afhankelijk zijn van het aantal runs 
wordt uitgegaan van 1 machine. 
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BIJLAGE 7 

Berekening van de financiële gevolgen van mogelijke maatregelen 

In deze bijlagen zijn de volgende berekeningen weergegeven: 

7a procesmodule: Verven discontinu 
7b procesmodule: Verven continue 
7c procesmodule: Drukken 
7d procesmodule: Aanbrengen backinglaag 
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BIJLAGE 7a Module VD 

Omschrijving: Logistiek goed opgezette chemicaliënaanmaak 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 0 %  O m’/j 
kleurstoflozing - 1 s  % -6 kglj 
vuillast - %  - velj 

Investering (I): f 320.000,00 

Kosten Baten 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
O uur à f 50.00 
O uur à f 80.00 
O m3 gas à f 0,40 
O kWh à f 0,20 
O m3 à f 1,ûû 

- ve à f 65.00 
O ton à f 500.00 
O ton à f 100,00 
O ton à f 0.00 

-6 kg à f 40,00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 

240.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

+ 

Totaal gemiddelde module f 56.400,00 f 240.00 

Totaal per machine f 8.000,00 f < 50,00 

Totaal per ton veredeld substraat f 140.00 f < 5.00 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2 

f 9.400,00 f 40,00 

Omschrijving: 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

Reactiefkleurstoffen met hogere fixatiegraad toepassen 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

0 %  
-3 % 

-0.5 % 

m’ij 

- 7 5  vel; 
-12 kg/J 

Investering (I): 

afschrijving 0,1558*1 
onderhoud 2% van I 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbmik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 
(extra kosten kleurstoffen) 

O uur à f 50,OO 
O uur à f 80,OO 
O m’ gas à f 0.40 
O kWh à f 0,20 
O m3 à f 1.00 
4 5  kg à f 40.00 
-7,5 ve à f 65,00 
O ton à f 500.00 
O ton à f 100.00 
O ton à f 0,00 
200 kg à f 20,00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Baten 

0,00 
O,@ 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 

1.800.00 
455,OO 

0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

2.255.00 f 4.000,OO f 

570,00 f 320.00 

f 10,oo f 5,00 

f 33590 f 190.00 

Referenties: 2,17 
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Omschrijving: 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing - 4 0 %  -14.000 m’/j 
kleurstoflozing - %  - kg/j 
vuillast - %  - veij 

Hergebruik koel- en waswater als proceswater 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbmik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
O uur à f 50.00 
O uur à f 80.00 
-15.000 m’ gas à f 0.40 
8.500 kWh à f 0.20 
-14.000 m’ à f 1.00 
O kg à f 40,00 
- ve à f 65.00 
O ton à f 500.00 
O ton à f 100.00 
O ton à f 0,00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine: f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2 

f 41.200.00 f 20.000,00 

5.900,00 f 2.850,00 

f 105.00 f 50,00 

f -.o0 f -.00 

Omschrijving: Optimalisatie procesomstandigheden 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

-25 % 
-7 % 

-27 % 

-8.750 m’/j 
-28 kglj 

-270 veli 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbmik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bednjfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
-2.100 uur à f 50,00 
O uur à f 80.00 
-21 .ûûû m’ gas à f 0.40 
70.000 kWh à f 0.20 
-8.750 m’ à f 1.00 
-45 kg à f 40.00 
-270 ve à f 65.00 
O ton à f 500,00 
O ton à f 100,00 
O ton à f 0,00 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 560.000,00 

Kosten Baten 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

+ 

f 112.450,00 f 141.500,00 

16.050,00 f 20.200,00 

f 280.00 f 355.00 

f 4.020.00 f 5.055.00 

Referenties: 2 
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Omschrijving: Deelstroom VD zuiveren door middel van membraanfiltratie (inclusief indampen concentraat) 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

- %  
-99 % 
-90 % 

- m’ij 
-396 kgij 
-900 ve/i 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbmik 
kleurstofverbmik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
600 uur à f 50,00 
- uur à f 80.00 
160.000 m3 gas à f 0.40 
140.000 kWh à f 0.20 
0 m’ à f i,ûû 
O kg à f 40,OO 
-900 ve à f 65.00 
45 ton à f 500.00 
O ton à f 100,OO 
O ton à f 0.00 
vervanging membranen 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 1.300.r)0,00 

Kosten 

202.540.00 
26.000,oO 
30.000,00 

64.000,00 
28.000,00 

0,00 
O W  
0.00 

22.500.00 
0.00 
0.00 

15.000,00 
0,00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2.4-6 

f 388.040,00 f 58.500,OO 

55.400,00 f 8.400,OO 

f 970.00 f 145,OO 

f 980,OO f 150.00 

Omschrijving: 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

Restvlot VD opvangen en zuiveren door middel van membraanfiltratie (inclusief indampen concentraat) 

waterlozing - 7 %  - m3/j 
kleurstoflozing -84 % -336 kg/j 
vuillast -45 % -450 veij 

Investering (I): f 850.000,00 

Kosten Baten 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbmik 
kleurstofverbmik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
400 uur à f 50.00 
O uur à f 80.00 
70.000 m’ gas à f 0.40 
65.000 kWh à f 0,20 
- m’ à f 1,00 
O kg à f 40,OO 
-450 ve à f 65.00 
35 ton à f 500.00 
O ton à f 100,O 
O ton à f 0,00 
vervanging membranen 

f 132.430,00 f 0,00 
f 17.000,00 f 0.00 
f 20.000,00 f 0.00 
f 0.00 f 0,00 
f 28.000,00 f 0.00 
f 13.000,OO f 0.00 
f 0.00 f 0.00 
f 0.00 f 0,00 
f 0,oo f 29.250.00 
f 17.500.00 f 0.00 
f 0.00 f 0,oo 
f 0.00 f 0,oo 
f 1O.o00,00 f 0,oo 
f 0,00 f 0.00 

+ 

Totaal gemiddelde module f 237.930,00 f 29.250,OO 

Totaal per machine f 34.000,00 f 4 .200.0 

Totaal per ton veredeld substraat f 595.00 f 75.00 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2.4-6 

f 710.00 f 90.00 
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Omschrijving: Restvlot VD opvangen en zuiveren door middel van coagulatielflocculatie 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

- %  
-72 % 
-23 % 

- m’lj 
-288 kglj 
-231 velj 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 
chemicaliën 

0,1558*1 
2% van I 
400 uur à f 50,O 
O uur à f 80.00 
0 m3 gas à f 0.40 
15.000 kWh à f 0.20 
- m’ à f 1.00 
O kg à f 40,00 
-230 ve à f 65.00 
50 ton à f 500.00 
O ton à f 100,OO 
O ton à f 0.00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2.4-6.7-8 

f 113.160,00 f 14.950.00 

16.200,00 f 2.100,00 

f 285.00 f 40.00 

f 395,oo f 50,00 

Omschrijving: 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing - %  - m’lj 
kleurstoflozing -85 % -340 kg/j 
vuillast -45 % -450 ve/j 

Deelstroom VD zuiveren door middel van coagulatielflocculatie 

Investering (I): f 400.000,Oo 

Kosten Baten 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbniik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
600 uur à f 50,00 
- uur à f 80.00 
O m’ gas à f 0.40 
40.000 kWh à f 0.20 
O m3 à f 1.00 
O kg à f 40,00 
-450 ve à f 65,00 
100 ton à f 500,00 
O ton à f 100,00 
O ton à f 0.00 
chemicaliën 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

+ 

Totaal gemiddelde module f 208.320,00 f 29.250.00 

Totaal per machine f 29.800 ,00 f 4.200,00 

Totaal per ton veredeld substraat f 520,00 f 75.00 

Totaal per kg emissiereductie f 615.00 f 85,00 
~ ____ 

Referenties: 2.4-6.7-8 
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BIJLAGE 7b Module VC 

Omschrijving: Logistiek goed opgezette chemicaliënaanmaak 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

0 %  
-2 % 

- %  

O m’lj 
-52 kglj 

- vel1 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
O uur à f 50.00 
O uur à f 80.00 
O m’ gas à f 0,40 
O kWh à f 0.20 
o m3 à f 1.00 
-26 kg à f 40.00 
- ve à f 65.00 
O ton à f 500,00 
O ton à f 100,OO 
O ton à f 0.00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2 

f 56.400,00 f 1.040,00 

33.000,00 f 600.00 

f 25.00 f < 5 , 0 0  

f 1.085,00 f 40.00 

Omschrijving: Reactiefkleurstoffen met hogere fixatiegraad toepassen 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

0 %  
-10 % 
-2 % 

O m’ij 
-260 kglj 
-66 veij 

Investering (I): 

afschrijving 0,1558*1 
onderhoud 2% van I 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 
(extra kosten kleurstoffen) 

O uur à f 50,00 
O uur à f 80,00 
O m3 gas à f 0.40 
O kWh à f 0,20 
O m3 à f 1,00 
-575 kg à f 40.00 
-66 ve à f 65,00 
O ton à f 500,00 
O ton à f 100,OO 
O ton à f 0,OO 
575 kg à f 20,OO 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 0,00 

Kosten 

0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,oo 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

11.500,OO 
0,oo 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module f 11.500.00 f 27.290,00 

Totaal per machine f 6.750.00 f 16.050,OO 

Totaal per ton veredeld substraat f 5 m  f 15 ,O0 

Totaal per kg emissiereductie f 45 .o0 f 105,OO 

Referenties: 2.17 
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Omschriivina: Runrestadministratie 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 0 %  O m’lj 
kleurstoflozing -19 % -494 kglj 
vuillast -19 % -627 velj 

Investering (I): f 0,00 

Kosten Baten 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbmik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
125 uur à f 50,00 
125 uur à f 80,00 
O m’ gas à f 0.40 
O kWh à f 0,20 
O m ’ à f 1 . 0 0  
-494 kg à f 40.00 
-627 ve à f 65,00 
O ton à f 500.00 
O ton à f 100,00 
O ton à f 0.00 

Totaal gemiddelde module f 16.250.00 f 60.515.00 

Totaal per machine f 9.550 ,00 f 35.600,00 

Totaal per ton veredeld substraat f 10,00 f 30.00 

Totaal per kg emissiereductie f 35,00 f 125,OO 

Referenties: 2 
~ ~ ~ ~~ ____ 

Omschrijving: Tegenstroomwassen 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

-25 % 
0 %  
- %  

27.500 m’lj 
O kglj 
- veli 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

O, 1558*I 
2% van 1 
O uur à f 50.00 
O uur à f 80.00 
O m’ gas à f 0.40 

-27.500 m3 à f 1 ,00 
O kg à f 40,OO 
- ve à f 65,OO 
O ton à f 500,00 
O ton à f 100.00 
O ton à f 0,00 

- k W h  à f 0,20 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2,17 

f 0.00 f 27.500,00 

0.00 f 16.200,OO 

f 0,00 f 15.00 

f -.o0 f -.o0 



Omschrijving: Toepassen kleurstofopbrengaggregaat (KOA) 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 0 %  m’ij 
kleurstoflozing -1 % -182 kglj 
vuillast -0,3 % -10 velj 

Investering (I): f 500.m,00 

Kosten Baten 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrij fsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
O uur à f 50,OO 
O uur à f 80.00 
O m3 gas à f 0,40 
O kWh à f 0,20 
o m3 à f 1.00 
-182 kg à f 40,OO 
-10 ve à f 65,00 
O ton à f 500,00 
O ton à f 100,OO 
O ton à f 0.00 

Totaal gemiddelde module f 87.900,00 f 3.430,00 

Totaal per machine f 5 1.700,00 f 2.O00,OO 

Totaal per ton veredeld substraat f 40,00 f 5-00  

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2 

f 485,OO f 20.00 

Omschniving: Plaatsen verdringingslichaam 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

0 %  
-22 % 

-0.7 % 

O m’lj 
-572 kg/j 
-22 veli 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

O, 1558*I 
2% van I 
O uur à f 50.00 
O uur à f 80.00 
O m3 gas à f 0,40 
O kWh à f 0,20 
O m’ à f 1,00 
-572 kg à f 40,OO 
-22 ve à f 65,OO 
O ton à f 500,OO 
O ton à f 100,OO 
O ton à f 0.00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2 

f 1.974,OO f 25.3 10,OO 

1.150,OO f 14.300.00 

f < 5.00 f 10,00 

f 5 ,O0 f 45.00 
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Omschrijving: 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 0 %  0 m’/j 
kleurstoflozing -99 % -2574 kglj 
vuillast -90 % -2970 velj 

Deelstroom VC zuiveren door middel van membraanfiltratie (inclusief indampen concentraat) 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0.1558*1 
2% van I 
1.800 uur à f 50.00 
O uur à f 80.00 
340.000 m3 gas à f 0.40 
440.000 kwh à f 0,20 
O m 3 à f i , 0 0  
O kg à f 40.00 
-2.970 ve à f 65.00 
320 ton à f 500.00 
O ton à f 100,00 
O ton à f 0.00 
vervanging membranen 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2.4-6 

f 2.200.000,oo 

Kosten Baten 

f 342.760.00 f 0.00 
f 44.000,00 f 0.00 
f 90.000,00 f 0.00 
f 0,00 f 0,W 
f 136.000,00 f 0,00 
f 88.000,00 f 0,W 
f 0.00 f 0.00 
f 0,00 f 0,00 
f 0.00 f 193.050.00 
f 150.000,00 f 0.00 
f 0.00 f 0.00 
f 0.00 f 0.00 
f 50.000,00 f 0.00 
f 0900 f 0.00 

+ 

f 900.760,00 f 193.050,00 

530.000.00 f 114.000,00 

f 430.00 f 90.00 

f 350,00 f 75.00 

Omschriivina: Restbaden en overmaat zuiveren door middel van membraanfiltratie (Concentraat afvoeren) 
~ ~~ 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

0 %  
-50 % 

-4.5 % 

0 m3/j 
-1.300 kglj 

-150 ve/i 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffíng 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van 1 
300 uur à f 50,00 
O uur à f 80,00 
O m3 gas à f 0,40 
5.000 kWh à f 0.20 

m3 à f 1,00 
kg à f 40,00 

-150 ve à f 65.00 
20 ton à f 50040 
O ton à f 100,OO 
O ton à f 0.00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2.4-6.7-8 

f 61.160,00 f 9.700,00 

36.000,00 f 5.700,00 

f 30.00 f 5.00 

f 50.00 f 5 .00 



Omschrijving: Kleurstofconcentraten afvoeren naar AVR 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

-0,5 % 
-51 % 

-5 % 

-550 m’/j 
-1.326 kgij 

-165 ve/i 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
200 uur à f 50.00 
O uur à f 80,00 
O m3 gas à f 0.40 
1 ,000 kWh à f 0.20 
O m3 à f 1,00 
O kg à f 40,OO 
-165 ve à f 65,OO 
550 ton à f 500,00 

ton à f 100.00 
ton à f 0.00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 80.000,00 

Kosten 

12.465,OO 
1.600,OO 

1O.o00,00 
0.00 
0.00 

2.000,00 
0.00 
0.00 
0,00 

275 .000,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Baten 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 

10.725.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2,14 

f 301.065.00 f 10.725,00 

177.100,OO f 6.300.00 

f 145.00 f 5 m  

f 225,00 f 10,00 

Omschrijving: Indampen kleurstofconcentraten 
~~ 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

- %  
-51 % 

-5 % 

- m3/j 
-1.326 kg/j 

-165 veii 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 

0,1558*1 
2% van I 
400 uur à f 50,00 
O uur à f 80,00 
50.000 m3 gas à f 0,40 
25.000 kWh à f 0,20 
O m3 à f 1,00 
O kg à f 40.00 
-165 ve à f 65.00 
20 ton à f 500,00 

ton à f 100,OO 
ton à f 0,00 

diversen 
koelwater (niet gekwantificeerd) 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

10 

Baten 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 

.725,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2,7-8,14 

f 98.950.00 f 10.725,OO 

58.200,00 f 6.300,00 

f 45.00 f 5,00 

f 75,00 f 10,00 
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BIJLAGE 7c Module D 

Omschrijving: Logistiek goed opgezette chemicaliënaanmaak 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

0 %  
-1 % 

- %  

O m’íj 
-48 kg/j 

- ve/j 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbmik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
O uur à f 50,00 
O uur à f 80.00 
O m3 gas à f 0.40 
O kWh à f 0,20 
O m’ à f 1.00 
-48 kg à f 40,00 
- ve à f 65.00 
O ton à f 500,00 
O ton à f 100,00 
O ton à f 0.00 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2.18 

f 56.400,00 f 1.920,OO 

17.650.00 f @m00 

f 30.00 f < 5.00 

f 1.175.00 f 40.00 

Omschrijving: 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing -5 % -2.300 m3/j 
kleurstoflozing -12 % -576 kg/j 
vuillast -12 % -480 ve/j 

Synthetisch verdikkingsmiddel (nader onderzoek noodzakelijk) toepassen 

Investering (I): f 0,00 

Kosten Baten 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbmik 
kieurstofverbmik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
500 uur à f 50,00 
O uur à f 80.00 
O m3 gas à f 0.40 
O kWh à f 0.20 
2.300 m3 à f 1.00 

-480 ve à f 65,00 
O ton à f 500,00 
O ton à f 100.00 
O ton à f 0.00 

-576 kg à f 40.00 

f 81.540.00 Totaal gemiddelde module f 0,OO 

Totaal per machine f 0.00 f 25.500.00 

Totaal per ton veredeld substraat f 0.00 f 45.00 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2 

f 0.00 f 140.00 



Omschrijving: 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

Pasta-overmaat als ’meng-zwart’ hergebmiken (50% van de overmaat) 

waterlozing -1.5 % -690 m’/j 
kleurstoflozing -14 % -364 kg/j 

-250 ve/j vuillast -6,25 % 

Investering (I): f 80 000.00 

Kosten Baten 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbmik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
160 uur à f 50.00 
O uur à f 80.00 
O m3 gas à f 0.40 
4.000 kWh à f 0.20 
-690 m3 à f 1.00 

-250 ve à f 65.00 
O ton à f 500,00 
O ton à f 100,OO 
O ton à f 0.00 

-364 kg à f 40,00 

Totaal gemiddelde module f 22.864,00 f 31.500,00 

Totaal per machine f 7.150,00 f 9.800.00 

Totaal per ton veredeld substraat f 15.00 f 20,00 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2.9 

f 65 ,00 f 85,00 

Omschrijving: Volledig hergebmik van restpasta en overmaat 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

-6 % 
-72 % 

-32,5 % 

-2.760 m3/j 
-3.456 kg/j 
-1.300 ve/i 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbmik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
1.800 uur à f 50,00 
125 uur à f 80,00 
O m3 gas à f 0,40 
10.000 kWh à f 0,20 
-2.760 m3 à f 1.00 

-1.300 ve à f 65.00 
O ton à f 500,00 
O ton à f 100,00 
O ton à f 0.00 

-3.456 kg à f 40,00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2.9 

f 137.160,00 f 225.500,00 

42.850.00 f 70.500,OO 

f 75,OO f 125,00 

f 40.00 f 65 ,00 
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Omschrijving: 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing -3.5 % -1.610 m3/j 
kleurstoflozing -28 % -1.344 kg/j 
vuillast -12.5 % -500 velj 

Investering (I): f 880.000.00 

Pastaverbruikmeting met terugkoppeling naar de aanmaak 

Kosten Baten 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbmik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
360 uur à f 50.00 
O uur à f 80.00 
O m3 gas à f 0,40 
O kWh à f 0,20 
-1.610 m3 à f 1 ,00 

-500 ve à f 65.00 
O ton à f 500.00 
O ton à f 100,00 
O ton à f 0.00 

-1.344 kg à f 40,W 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

f 172.704.00 f 87.870.00 

54.000,oo f 27.500,00 

f 95,00 f 50.00 

f 130.00 f 65 ,00 

Referenties: 2.9 

Omschrijving: Minimalisatie systeeminhoud (restpastareductie: 60%) 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: (uitgangspunt 1 3  rotatiedrukmachine met 10 posities) 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

4 . 4  % 
-17.6 % 

-8 % 

-184 m’/j 
-845 kg/j 
-320 ve/j 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbmik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
110 uur à f 50.00 

O uur à f 80,00 
O m3 gas à f 0.40 
O kWh à f 0,20 
-184 m’ à f 1,00 

-320 ve à f 65,00 
O ton à f 500.00 
O ton à f 100,00 
O ton à f 0,00 

-845 kg à f 40.00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 9 

f 27.475.00 f 54.784.00 

8.600,00 f 17.100,00 

f 15.00 f 30.00 

f 35.00 f 65,00 
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Omschrijving: 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

Zuivering deelstroom D door middel van membraanfiltratie (inclusief indampen concentraat) 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

0 %  
-99 % 
-90 % 

O m3/j 
-4.752 kg/j 
-3.600 ve/i 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
1 .000 uur à f 50.00 

230.000 m3 gas à f 0.40 
210.000 kWh à f 0.20 

O kg à f 40.00 
-3.600 ve à f 65.00 
550 ton à f 500,00 
O ton à f 100,OO 
O ton à f 0,00 

uur à f 80.00 

o m3 à f 1.00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 1.700.000,00 

Kosten 

264.860.00 
34.000,00 
50.000,00 

0.00 
92.000,00 
42.000,00 

0,00 
0.00 
0,00 

275.000,00 
0.00 
0.00 
0,W 
0,W 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

f 757.860,OO f 234.000.00 

236.800.00 f 7 1.150,OO 

f 420.00 f 130,OO 

f 160.00 f 50,00 

Referenties: 2.4-6 

Omschrijving: Zuivering deelstroom D door middel van coagulatie/flocculatie (inclusief slibverwerking) 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

0 %  
-80 % 
-40 % 

O m’/j 
-3.800 kg/j 
-1.600 ve/j 

Investering (I): f 500.000,Oo 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2 %  van I 
1.000 uur à f 50,00 
O uur à f 80,00 
O m3 gas à f 0,40 
45.000 kWh à f 0,20 
O m3 à f 1,00 
O kg à f 40.00 
-1.600 ve à f 65,OO 
130 ton à f 500.00 

ton à f 100.00 
ton à f 0.00 

Totaal gemiddelde module f 21 1.900,00 f 104.000,00 

Totaal per machine f 66.200,00 f 32.500,00 

Totaal per ton veredeld substraat f 120,Oo f 60,Oû 

Totaal per kg emissiereductie f 55.00 f 25,00 

Referenties: 2,4-6,7-8 
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~ 

Omschrijving: Restpasta en overmaat afvoeren als chemisch afval naar AVR 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing 
kleurstoflozing 
vuillast 

-1,2 % 
-72 % 

-32.5 % 

-552 m3/j 
-3.456 kg/j 
-1.300 ve/j 

Investering (I): 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
160 uur à f 50,00 
O uur à f 80,00 
O m3 gas à f 0,40 
800 kWh à f 0,20 
O m 3 à f í , û û  
O kg à f 40,OO 
-1.300 ve à f 65 ,O 
552 ton à f 500.00 
O ton à f 100,00 
O ton à f 0.00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2.7-8.14 

f 298.224.00 f 84.500.00 

93.200,00 f 26.400,00 

f 165,OO f 45,00 

f 85.00 f 25.00 

Omschrijving: 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing -1,2 % -552 m3/j 
kleurstoflozing -72 % -3.456 kg/j 
vuillast -32.5 % -1.300 ve/j 

Investering (I): f 80.000,00 

Restbaden en overmaat afvoeren naar verwerker (geen AVR) 

Kosten Baten 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
160 uur à f 50.00 
O uur à f 80,00 
O m’ gas à f 0,40 
800 kWh à f 0.20 
O m 3 à f  1,00 
O kg à f 40,OO 
-1.300 ve à f 65.00 
- ton à f 500,00 
O ton à f 100.00 
552 ton à f 200.00 

Totaal gemiddelde module f 132.624,00 f 84.500.00 

Totaal per machine f 41.400.00 f 26.400.00 

Totaal per ton veredeld substraat f 75.00 f 45.00 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 2.7-8.14 

f 40,00 f 25,00 
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Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

waterlozing - %  - m3/j 
kleurstoflozing -72 % -3.456 kglj 
vuillast -32,5 % -1.300 ve/j 

Investering (I): f 300.000,00 

Kosten Baten 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 

O, 1558*I 
2% van I 
250 uur à f 50,00 
O uur à f 80.00 
65.000 m’ gas à f 0.40 
25.000 kWh a f 0,20 
O m3 à f 1.00 
O kg à f 40,00 
-1.300 ve à f 65,00 
25 ton à f 500.00 
O ton à f 100.00 
O ton à f 0.00 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie 

f 108.740.00 f 84.500,00 

34.000,oo f 26.400,00 

f fj0.00 f 45 ,00 

f 30,00 f 25.00 

Referenties: 2.7-8.14 
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BLJLAGE 7d Module BL 

Omschrijving: Hergebruik van precoat 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: 

water-/zinklozing -15 % -375 m’/j 
latexlozing - %  - kg/j 
vuillast - %  - ve/j 

Investering (I): f 5.000,00 

Kosten Baten 

afschrijving 
onderhoud 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
kleurstofverbruik 
lozingsheffing 
chemisch afval 
bednjfsafval 
overig afval 
diversen 

0,1558*1 
2% van I 
50 uur à f 50.00 
O uur à f 80,00 
O m3 gas à f 0.40 
O kWh à f 0,20 
-375 m3 à f 1.00 
O kg à f 40.00 
- ve à f 65.00 
O ton à f 500.00 
O ton à f 100.00 
-30 ton à f 70.00 (sliblzuivering) 
-125 ton à f 700,00 
(reductie latexverbruik) 

Totaal gemiddelde module f 3.379,00 f 89.975.00 

Totaal per machine f 2.000,00 f 52.900,00 

Totaal per ton veredeld substraat f < 5.00 f 20,00 

Totaal per kg emissiereductie 

Referenties: 3 

f -,O0 f -,O0 

Omschrijving: 

Emissie-effecten ten opzichte van gemiddelde modulesituatie: (zonder voorzuivering: vuillast: 1 .o00 ve/jaar) 

Zuivering deelstroom BL door middel van coagulatielflocculatie (inclusief slibverwerking) 

waterlozing 
latex-/zinklozing 
vuillast 

-80 % 
-100 % 
-90 % 

-2.250 m’/j 
-1 1.400/-200 kg/j 

-900 ve/i 

Investering (I): f 320.000,00 

Kosten Baten 

afschrijving 0,1558*1 
onderhoud 2% van I 
arbeid 

energie 

waterverbruik 
latexverbruik 
lozingsheffíng 
chemisch afval 
bedrijfsafval 
overig afval 
diversen 
toevoeging chemicaliën 

350 uur à f 50.00 
O uur à f 80.00 
O m3 gas à f 0,40 
60.ûOû kWh à f 0.20 
-2.250 m3 à f 1.00 
O kg à f 40,00 
-900 ve à f 65.00 
O ton à f 500,00 
O ton à f 100,OO 
60 ton à f 70.00 

Totaal gemiddelde module 

Totaal per machine f 

Totaal per ton veredeld substraat 

Totaal per kg emissiereductie latexhink 

Referenties: 3. 5 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

+ 

f 104.956.00 f 60.750.00 

61.750.00 f 35.750,00 

f 2090 f 10.00 

f 10.00/525.00 f 5.00/305.00 
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BIJLAGE 8 

Brief van RIZA aan de producentenAeveranciers van hulpstoffen voor 
de textiel- en tapijtveredelingsindustrie, d.d. 28 mei 1993, kenmerk 
RACi5175 

In december 1988 heeft Coördinatie-commissie Uitvoering Wet veront- 
reiniging oppervlaktewateren (CUWVO) het rapport gepubliceerd ’Afvalwa- 
terproblematiek van de textielveredelingsindustrie’ . Het rapport beschrijft de 
aanpak om emissies van de textielveredelings- en tapijtindustrie te reduceren 
en geeft aanbevelingen hiervoor. Eén van de aanbevelingen is dat de 
bedrijven de waterkwaliteitsbeheerder moeten voorzien van gegevens betref- 
fende de hulpstoffen (exclusief kleurstoffen) die gebruikt worden in de 
textielveredelings- en tapijtindustrie. De gegevens moeten zodanig zijn dat de 
mogelijke bezwaarlijkheid voor het aquatische milieu kan worden bepaald. 
Stoffen die als ’bezwaarlijk’ voor het aquatische milieu worden geclas- 
sificeerd, zullen door de bedrijven vervangen moeten worden door ’niet-be- 
zwaarlijke’. Als geen goede vervangers beschikbaar zijn, dienen door de 
bedrijven saneringsplannen te worden opgesteld om de lozing van deze stof- 
fen te reduceren gebruik makend van de ’beste bestaande technieken’ (bbt). 

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) stelt dat het de verant- 
woordelijkheid van de vergunninghouder is om de waterkwaliteitsbeheerder 
te voorzien van informatie betreffende stoffen’ die geloosd worden op 
oppervlaktewater (direct of via de riolering en een rioolwaterzuiveringsin- 
stallatie) inclusief de milieueigenschappen van deze stoffen. Voor commer- 
ciële produkten (meestal preparaten: mengsels of oplossingen bestaande uit 
twee of meer stoffen) betekent dit dat informatie over de individuele 
componenten (stoffen) beschikbaar moet zijn. 

Gedurende besprekingen tussen vertegenwoordigers van de producentedleve- 
ranciers van hulpstoffen, de textielveredelings- en tapijtindustrie, en de 
waterkwaliteitsbeheerders werd duidelijk dat het niet te verwachten is dat op 
korte termijn de textiel- en tapijtbedrijven in staat zullen zijn alle benodigde 
informatie te verstrekken aan de waterkwaliteitsbeheerders. Dit zou volgens 
de WVO betekenen dat lozingen van hulpstoffen verboden moeten worden. 

I De definitie van stoffen is: 
chemische elementen en hun verbindingen, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de produktie ontstaan, 
met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit van het produkt en alle 
onzuiverheden ten gevolge van het produktieprocédé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden 
afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd. 
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Om echter te verzekeren dat de textiel- en tapijtbedrijven hun normale 
produktie kunnen voortzetten en een voor het milieu aanvaardbare oplossing 
te creëren, is besloten dat de bedrijven een voorlopige beoordeling van de 
hulpstoffen uitvoeren gebaseerd op bepaalde produkt informatie verstrekt 
door de producenteníleveranciers en dat voor een tijdelijke periode RIZA een 
aanvullende beoordeling uitvoert wat betreft de individuele componenten 
van de hulpstoffen gebruik makend van vertrouwelijke informatie die de 
producenteníleveranciers bereid zijn om aan RIZA te verstrekken. Het moet 
benadrukt worden dat dit een tijdelijke oplossing is. In deze periode zal 
bepaald worden hoe de beoordeling van hulpstoffen verder ten uitvoer moet 
worden gebracht. Hierbij moet worden opgemerkt dat RIZA de aanvullende 
beoordeling zal uitvoeren onder voorbehoud van veranderingen in 
jurisprudentie eníof wetgeving. 

Voor het beoordelen van individuele stoffen op milieubezwaarlijkheid is door 
RIZA een beoordelingsschema ontwikkeld, waarmee voor het aquatische 
milieu meest bezwaarlijke stoffen geselecteerd kunnen worden (zie bijlage 
9). 

De brancheorganisaties van de textielveredelingsindustrie (KRL) en de 
tapijtindustrie (VNTF) hebben databanken opgezet om gegevens van de in 
Nederland gebruikte hulpstoffen op te slaan en de voorlopige beoordeling 
gebaseerd op het RIZA beoordelingsschema uit te voeren (zie bijlage 9). De 
databank van de textielveredelingsindustrie is de Textiel Milieu Databank 
(TMD) en wordt beheerd door de brancheorganisatie KRL. De databank van 
de tapijtindustrie is de Stichting Milieudatabank Nederlandse Tapijtindustrie 
(SMNT) en wordt beheerd door de brancheorganisatie VNTF. In de statuten 
van de databanken is de vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens 
geregeld. RIZA heeft vrije toegang tot beide databanken. 

Op 20 november 1992 heeft overleg plaatsgevonden tussen RIZA en de 
Duitse brancheorganisatie TEGE WA als vertegenwoordiger van de 
producenten-/leveranciers van textiel- en tapij thulpstoffen. Tijdens dit overleg 
zijn afspraken gemaakt tussen RIZA en TEGE WA betreffende het voorzien 
van de databanken en RIZA van informatie2. 

Informatie over de hulpstoffen die door uw bedrijf op de Nederlandse markt worden afgezet zoals aangegeven in 
bijlage 4. 
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Alle producenten en leveranciers van textiel- en tapijthulpstoffen wordt mid- 
dels deze brief verzocht uitvoering te geven aan hetgeen afgesproken is. 

1. De producenten en leveranciers van hulpstoffen (exclusief kleurstoffen, 
optische witmakers, koel- en ketelwatertoevoegingen, en anorganische 
zouten) voor de textielveredelings- en tapijtindustrie verstrekken vóór 1 
oktober 1993 voor alle produkten de handelsnaam en de volgende gegevens 
aan RIZA, Textiel Milieu Databank, en Stichting Milieudatabank Neder- 
landse Tapijtindustrie: 
- acute toxiciteit voor aquatische organismen; 
- afbreekbaarheid; 
- bacterie-inhibitie. 

Informatie over deze parameters is weergegeven in bijlage 9. 
Voor hulpstoffen die een identieke compositie hebben en die slechts 
verschillen in het bevatten van één of meerdere ’niet-bezwaarlij ke’ stoffen 
volgens het RIZA toetsingsschema (bijvoorbeeld hulpstoffen in verschillende 
kleuren), kan volstaan worden met het verstrekken van de gegevens van één 
van deze hulpstoffen. 
De gegevens zullen op veiligheidsinformatiebladen of anderszins verstrekt 
worden. Adressen en contactpersonen zijn vermeld aan het einde van deze 
brief. 
De databanken zullen vóór 1 november 1993 een voorlopige beoordeling 
uitvoeren volgens de methodiek zoals aangegeven in bijlage 9. 
Indien één of meer van de drie bovenstaande gegevens voor een produkt 
ontbreken, zal het betreffende produkt per 1 oktober 1993 als ’niet toetsbaar 
door onvoldoende gegevens’ worden aangemerkt. Dit betekent dat zolang de 
set van gegevens niet volledig is, het produkt zal worden beschouwd als 
ware het bezwaarlijk’ . 
Indien produkten op grond van de geleverde volledige informatie als ’bezwa- 
arlijk’ voor het aquatische milieu worden aangemerkt, zal dit door de 
databanken met reden aan de desbetreffende producentedleveranciers worden 
medegedeeld. Een producent/leverancier heeft de mogelijkheid om aanvul- 
lende gegevens te verstrekken als hij van mening is dat een produkt ten 
onrechte als ’bezwaarlijk’ is aangemerkt. 

2. Aan RIZA zullen vóór 1 oktober 1993 de volgende aanvullende gegevens 
over de hulpstoffen verstrekt worden. Al deze gegevens zullen door RIZA 
strikt vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen en zullen niet aan enige 
(particuliere) databank of andere organisatie verstrekt worden. 
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I. Chemische samenstelling (chemische benamingen, CAS-nummers, 
percentage componenten), 
- OF 
* Opgave van 'gevaarlijke' stoffen met behulp van R(isico)-zinnen 

zoals aangegeven in EG-Richtlijnen 92/32/EEG en 9 1 /325/EEG. 
Alle stoffen moeten worden opgegeven die aangeduid zijn met één 
of meer van de volgende R-zinnen: 

R-45: kan kanker veroorzaken, 
R-46: kan erfelijke genetische schade veroorzaken, 
R-50: zeer giftig voor in water levende organismen, 
R-53: kan in het aquatische milieu op lange termijn schade- 

lij ke effecten veroorzaken. 
Stoffen die nog niet zijn geclassificeerd met R-zinnen moeten ook 
worden opgegeven als kan worden vermoed (bijvoorbeeld uit litera- 
tuurgegevens) dat ze ingedeeld zouden moeten worden in een 
categorie met één van bovenstaande R-zinnen. 

* De aangegeven 'gevaarlijke' stoffen moeten worden aangeduid met 
de chemische benaming en het CAS-nummer. 

* Voor detergenten kan de volgende terminologie gebruikt worden om 
bepaalde molecuulgroepen aan te geven: 
- voor acryl-, alkenyl- en alkylesters: 

c8-c14 

c12-ci8 

C1&22 

- voor polyalkenylglycolethers de graad van oxalkylering: 
8 EO, PO 

> 20 EO, PO 
6-20 EO, PO 

* Voor de aangegeven stoffen moeten ook de gehaltes in het produkt 
worden verstrekt. Dit kan met de volgende ranges: 

< 1 Y0 
1-5 % 
5-10 % 

10-20 Y0 
20-50 YO 
> 50 Y0 
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11. 

111. 

Het afzetvolume van de hulpstoffen op de Nederlandse markt in ranges 
(toníj aar): 

< 10 
10-100 

1 00- 1 O00 
> 1000 

Van individuele componenten van de hulpstoffen voor zover aanwe- 
zig: 
Indien de produktsamenstelling is gegeven: 
* Bioaccumulatie (bijv. BCF, logP-oktanol); (biologische) afbreek- 

baarheid; acute toxiciteit voor aquatische organismen. 
Indien opgave is gedaan van ’gevaarlijke’ stoffen met behulp van R- 
zinnen: 

* Voor R-53 stoffen: bioaccumulatie (bijv. BCF, logP-oktanol); (bio- 
logische) afbreekbaarheid. 

Voor R-50 stoffen: acute toxiciteit voor aquatische organismen. 
Voor beide geldt dat indien geen gegevens over bioaccumulatie bekend 
zijn het moleculair gewicht eníof de wateroplosbaarheid moeten zijn 
gegeven. 

Indien niet de chemische samenstelling van de hulpstoffen geleverd wordt 
maar een opgave van ’gevaarlijke’ stoffen (met R-zinnen) zal RIZA van elke 
producentAeverancier voor maximaal 5% van de hulpstoffen met een 
minimum van 2 stuks de exacte samenstelling (chemische samenstelling en 
percentages) opvragen ter controle van de haar verstrekte gegevens. Na 
ontvangst zal RIZA binnen 12 maanden deze gegevens over de samenstelling 
vernietigen. Permanente opslag van recepturen vindt dus niet plaats. 

De aanvullende gegevens die alleen voor RIZA bestemd zijn, zullen gebruikt 
worden om te toetsen of produkten die volgens de beoordeling van één van 
de databanken als ’niet-bezwaarlijk’ zijn geclassificeerd, toch als ’bezwaar- 
lijk’ moeten worden aangemerkt op grond van de milieubezwaarlijkheid van 
één of meer componenten. Aan de databanken zal gemeld worden welke 
produkten alsnog als ’bezwaarlijk’ moeten worden geclassificeerd met de 
reden (zonder vertrouwelijke informatie te vermelden). 

Ook zullen deze gegevens gebruikt worden om een prioriteitslijst op te 
stellen voor die produkten die het grootste afzetvolume vertegenwoordigen 
op de Nederlandse markt. Voor deze produkten zal eventueel aan de desbe- 
treffende producentAeverancier voor de individuele componenten aanvullende 
gegevens gevraagd worden. Deze gegevens zullen door RIZA gebruikt wor- 
den voor evaluatie van de beoordeling van hulpstoffen. Op termijn zal 
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worden vastgesteld of de wijze van beoordeling bij stelling behoeft. 

Indien u op grond van een eerder verzoek van de Textiel Milieu Databank 
(brief van 16 december 1991, referentie 640 CL/TU) reeds informatie heeft 
verstrekt, verzoek ik u desondanks de in deze brief gevraagde gegevens te 
leveren. Alle informatie die eerder door de Textiel Milieu Databank ont- 
vangen is, zal niet worden gebruikt voor de beoordeling van hulpstoffen en 
zal worden vernietigd. 

Met nadruk wordt erop gewezen dat de gegevens van een bepaald produkt 
van een leverancier niet gebruikt zullen worden om soortgelijke produkten 
van andere leveranciers, waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, te 
beoordelen. Van alle producenten en leveranciers wordt verwacht dat ze voor 
hun produkten de gegevens verstrekken zoals hierboven is aangegeven. 

Ik verzoek u de informatie zoals beschreven onder 1. te verzenden aan: 

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 
(MZA) 
t.a.v. ir. P. Benschop 
Postbus 17 
8200 AA Lelystad 
Tel.: 03200 - 70 542 
Fax.: 03200 - 49 21 8 

en 

en 

Textiel Milieu Databank 
t.a.v. J. van Hensbergen 
Postbus 518 
3900 AM Veenendaal 
Tel.: 08385 - 64 488 
Fax.: 08385 - 64 487 

Stichting Milieudatabank Nederlandse Tapijtindustrie 
t.a.v. D.J. Oudman 
Kronenburgsingel 8-4 1 
6831 EX Arnhem 
Tel.: 085 - 27 09 90 
Fax.: 085 - 27 02 12 

Ik verzoek u de informatie zoals beschreven onder 2. te verzenden aan het 
RIZA zoals hierboven aangegeven. 
Ook voor nadere informatie kunt u met genoemde personen contact 
opnemen. 
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BIJLAGE 9 

[sto 

Beoordelingsschema milieubezwaarlijkheid voor individuele stoffen 

Beoordelingsschema stof fen 

is er sprake van een zwarte-lijststof? b 

bewezen carcinogeen? ia c--c--I "B 

nee 

afbraak na 4 weken 
<I0 % w t t  ia 

bewezen 

chronische tox: 
log P-oktanol 4 

>4,5 

1 
4(fen) alleen nog toetsen op aquatische toxiciteit bij specifieke toepassing van de stoq 

Lozing oppervlaktewater na behandeling 
in een biol. zuiveringsinstallatie 
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Voor produkten (voor de textiel- en tapijtveredelingsindustrie) bestaande 
uit 2 of meer individuele stoffen is hieruit de volgende beoordelingsme- 
thodiek afgeleid. 

Als niet bekend is of in een produkt stoffen voorkomen die carcinogeen, 
mutageen erdof bioaccumulerend (log P-oktanol) zijn, wordt in het schema 
de 'nee'-route gevolgd. De criteria 'acute toxiciteit' en 'afbraak na 4 weken' 
worden altijd meegenomen in de beoordeling. Indien geen gegevens 
aanwezig zijn, wordt de 'ja'-route gevolgd en wordt het produkt geclas- 
sificeerd als 'niet toetsbaar door onvoldoende gegevens' en wordt het 
beschouwd als ware het 'bezwaarlijk'. Indien geen gegevens over 
chronische toxiciteit aanwezig zijn wordt de 'ja'-route gevolgd. 

Toelichting criteria 

De meeste parameters moeten bepaald zijn volgens OECD testmethoden. 
Tussen '[]'-haakjes zijn de OECD testmethoden vermeld. De criteria die 
met @ gemerkt zijn zijn alleen toe te passen op de afzonderlijke 
componenten van een produkt en niet op het produkt als geheel. 

ZWARTE-LIJSTSTOF @ 

Een stof is een zwarte-lijststof als het voorkomt op de Annex I van EG- 
Richtlijn 76/464/EEG. Deze lijst bevat thans 132 stoffen (zie appendix). 

CARCINOGENITEIT @ 

Carcinogene of kankerverwekkende stoffen zijn stoffen die zijn ingedeeld in 
categorie 1 of 2 (bron: EG-Richtlijn 91/325/EEG). 
Categorie 1: stoffen waarvan bekend is dat zij voor de mens kankerver- 

Categorie 2: stoffen die dienen te worden beschouwd als kankerver- 

Stoffen die zijn ingedeeld in één van deze categorieën hebben een R-zin R- 
45. 

wekkend zijn. 

wekkend voor de mens. 

MUTAGENITEIT @ 

Mutagene stoffen zijn stoffen die erfelijke genetische schade kunnen 
veroorzaken. Het zijn stoffen die ingedeeld zijn in categorie 1 of 2 (bron: 
EG-Richtlijn 91/325/EEG). 
Categorie 1: stoffen waarvan bekend is dat zij voor de mens mutageen 

Categorie 2: stoffen die dienen te worden beschouwd als mutageen voor de 
zijn. 

mens. 
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Stoffen die zijn ingedeeld in één van deze categorieën hebben een R-zin R- 
46. 

ACUTE TOXICITEIT 
Acute toxiciteit voor waterorganismen wordt meestal bepaald voor 3 
organismen van verschillende trofische niveaus: vissen [OECD 2031 , 
Daphnia [OECD 2021 en algen [OECD 2011 en wordt uitgedrukt als LC,, 
voor vis (concentratie waarbij 50% sterfte optreedt), EC5, voor Daphnia 
(concentratie waarbij bij 50% van de organismen een bepaald effect op- 
treedt) en IC,, voor algen (concentratie waarbij 50% inhibitie optreedt). In 
veel gevallen zijn vissen en Daphnia de gevoeligste organismen. Daarom 
moet minimaal de acute toxiciteit voor vis edof  voor Daphnia gegeven zijn. 
Indien voor meerdere organismen de acute toxiciteit bepaald is, wordt de 
laagste waarde in de beoordeling meegenomen. 
Voor individuele stoffen is de grenswaarde 0.01 mg/l. 
Voor samengestelde produkten (preparaten) is de grenswaarde 1 mg/l. 

CHRONISCHE TOXICITEIT 
Chronische toxiciteit wordt meestal voor vissen [OECD 2041 edof  Daphnia 
[OECD 2021 bepaald. De duur van de toetsen is langer dan voor acute 
toxiciteit en varieert van 2 tot 9 weken. 

LOG P-oktanol * 
Log P-oktanol (of logP,) [OECD 1071 is de logaritme van verdelingsco- 
efficiënt van een stof over de fasen n-oktanol en water. Het is een maat 
voor het bioaccumulerend vermogen van een stof. Indien log P-oktanol niet 
bekend is, kan deze geschat worden met behulp van de structuurformule van 
een stof. 

AFBREEKBAARHEID 
Stoffen die goed biologisch afbreekbaar zijn, zijn in het algemeen niet 
bezwaarlijk omdat ze snel uit het milieu verdwijnen. Stoffen die slecht 
afbreekbaar (persistent) zijn, kunnen schadelijk zijn omdat ze lange termijn 
effecten in het milieu kunnen veroorzaken. Om de afbreekbaarheid te 
beoordelen worden gegevens gevraagd betreffende directe afbreekbaarheid 
(OECD 301 testen) of inherente afbreekbaarheid (OECD 302 testen). Indien 
deze gegevens niet beschikbaar zijn, kan ook getoetst worden op de 
verhouding BZV,/CZV. 

De criteria zijn: 
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Afbreekbaarheid goed als: 

1. In degradatiestudies van 28 dagen [OECD 301 A-FJ : 
- afbraak > 70% (op DOC gebaseerde testen), 
- afbraak > 60% (op O,-depletie of CO,-ontwikkeling gebaseerde 

testen). 
Deze biodegradatieniveaus moeten worden bereikt binnen 10 dagen na 
het begin van de degradatie, hetgeen wordt gesteld als het moment 
waarop 10% van de stof is afgebroken. 

OF 
2. In die gevallen waarin gegevens over BZV, en CZV beschikbaar zijn: 

- BZV,/CZV 2 50%. 
OF 

3. Indien uitsluitend gegevens over de bio-eliminatie aanwezig zijn [OECD 
302, OECD 303 A]: 
- bio-eliminatie > 80%. 

Afbreekbaarheid slecht als:* 

1. Afbreekbaarheid onder 1. < 10%, 

2. In die gevallen waarin gegevens over BZV, en CZV beschikbaar zijn: 
OF 

- BZVJCZV < 1%, 
OF 

3.  Indien uitsluitend gegevens over de bio-eliminatie aanwezig zijn: 
- bio-eliminatie < 10%. 

BACTERIE TOXICITEIT 
Bacterie toxiciteit of bacterie-inhibitie [OECD 2091 is geen criterium in de 
algemene milieuhygiënische beoordeling van hulpstoffen en is dus niet in het 
RIZA schema opgenomen. Dit betekent dat een stof niet uitsluitend op 
grond van de toxiciteit voor bacteriën als 'bezwaarlijk' kan worden 
geclassificeerd. 
Het wordt door de waterkwaliteitsbeheerder gebruikt om in een specifieke 
situatie te toetsen of een stof of preparaat geloosd mag worden op een 
biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie zonder dat de werking ervan 
beïnvloed wordt. Gegevens over bacterieremmende werking van een stof 
worden in het algemeen gegeven in de vorm van een inhibitie concentratie. 

I Dit criterium is in het schema weergegeven als "afbraak na 2 weken <6O% na lag-fase". Het percentage kan 
verschillend zijn (50%, 60%. 70% of 80%) afhankelijk van de gebruikte testmethode. 

Dit criterium is in het schema weergegeven als "afbraak na 4 weken < 10%" en wordt gelijk beschouwd aan 
"BZV,/CZV < 1%'. 
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Meestal zijn gegeven de ICso (concentratie waarbij 50 % inhibitie optreedt) 
of de IC, (concentratie waarbij geen inhibitie optreedt). De concentratie van 
een stof in het infiuent van een RWZI moet altijd kleiner zijn dan de IC,. 
Indien alleen de IC,, gegeven is kan de IC, worden berekend: 

IC, = IC,,/lO 

Referentie: Roghair (1988), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne (RIVM), rapport 678701001. 

In het algemeen kan gesteld worden dat geen problemen te verwachten zijn 
als IC, > 1 mg/l. 
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Appendix: Annex I van EG-Richtlijn 76/464/EEG. 

*: Zwarte-lijststoffen opgenomen in de WVO. 

I *  
2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
10 
11 
12 * 
13 * 
14 
15 
16 
17 

19 
20 
21 
22 
23 * 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 * 
47 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 * 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

a 

i a  

3a 

48 

A L D R I N  
AMINO-4-CHLOROPHENOL, 2- 
ANTHRACENE 
ARSEN I C  IAND COMPOUNDSI 
AZINPHOS-ETHYL 
AZINPHOS-METHYL 
BENZENE 
DIAMINODIPHENYL,  4,4'- B E N Z I D I N E  
CHLOROTOLUENE, ALPHA- BENZYLCHLORIDE 
DICHLOROTOLUENE, ALPHA, ALPHA-BENZYLIDENECHLORIDE 
BIPHENYL 
CADMIUM IAND COMPOUNDSI 
TETRACHLOROMETHANE CARBON TETRACHLORIDE 
TRICHLOROETHANAL CHLORAL TRICHLOROACETALDEHYDE 
CHLORDANE 
CHLOROACETIC A C I D  
CHLOROANILINE, 2- 
CHLOROANILINE, 3- 
CHLOROANILINE, 4- 
CHLOROBENZENE 
CHLORO-2,4-DINITROBENZENE, 1- 
CHLOROETHANOL, 2-  
TRICHLOROMETHANE CHLOROFORM 
CHLORO-3-METHYLPHENOL, 4 -  
CHLORONAPHTHALENE, 1- 
CHLORONAPHTHALENE I A L L  ISOMERSI 
CHLORO-2-NITROANILINE,  4- 
CHLORONITROBENZENE, 2- 
CHLORONITROBENZENE, 3- 
CHLORONITROBENZENE, 4- 
CHLORO-2-NITROTOLUENE, 4- 
CHLORONITROTOLUENE [ A L L  ISOMERSI 
CHLOROPHENOL, 2-  
CHLOROPHENOL, 3-  
CHLOROPHENOL, 4 -  
CHLORO-1,3-BUTADIENE, 2- CHLOROPRENE 
CHLOROPROPENE, 3- ALLYLCHLORIDE 
CHLOROTOLUENE, 2- 
CHLOROTOLUENE, 3- 
CHLOROTOLUENE, 4- 
CHLORO-4-AMINOTOLUENE, 2- CHLORO-4-TOLUIDINE,  2-  
CHLOROAMINOTOLUENE I A L L  ISOMERSI CHLOROTOLUIDINE 
CUMAFOS 
TRICHLORO-1,3,5-TRIAZINE, 2,4,6- CYANURICCHLORIDE 
DICHLOROPHENOXYACETIC ACID,  2,4- D, 2,4- 
DDT 
DEMETON 
DIBROMOETHANE, 1,2- 
D I B U T Y L T I N C H L O R I D E  
D I B U T Y L T I N O X I D E  
D I B U T Y L T I N  SALT I A L L I  
D I C H L O R O A N I L I N E  I A L L  ISOMERSI 
DICHLOROBENZENE, 1,2- 
DICHLOROBENZENE, 1.3- 
DICHLOROBENZENE, 1,4 
DICHLORODIAMINODIPHENYL I A L L I  DICHLOROBENZIDINE 
BIS(2-CHLOROISOPR0PYL)ETHER 
DICHLOROETHANE, 1.1- 
DICHLOROETHANE, 1,2- 
DICHLOROETHENE, 1 , l -  VINYLIDEENCHLORIDE 
DICHLOROETHENE, 1,2- 
DICHLOROMETHANE METHYLENECHLORIDE 
DICHLORONITROBENZENE CALL ISOMERSI 
DICHLOROPHENOL, 2.4- 
DICHLOROPROPANE, 1,2- 
DICHLORO-2-PROPANOL, 1.3- 
DICHLOROPROPENE, 1,3- 



68 
69 
70 
71 * 
72 
73 
74 
75 
76 
77* 
78 
79 
80 
81 
82 
83 * 
84* 
85 * 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 * 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

1 O0 
101 
102 * 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
1 1 1  * 
112 
113 
114 
115 
116 
117 * 
118 * 
119 
120 
121 * 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 * 
131 
132 
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D I  CHLOROPROPENE, 2,3- 
DICHLOROPHENOXYPROPANOIC ACID,  2,4- DICHLORPROP 
DICHLORVOS 
D I  ELDR I N 
DIETHYLAMINE 
D I METHOATE 
DIMETHYLAMINE 
D I  SULFOTON 
ENDOSULFAN 
ENDRIN 
EPICHLOROHYDRINE 
ETHYLBENZENE 
FENITROTHION 
FENTHION 
HEPTACHLOR 
HEXACHLOROBENZENE 
HEXACHLOROBUTADIENE 
HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
HEXACHLOROETHANE 
ISOPROPYLBENZENE 
L I  NURON 
MALATH I O N  
METHYL-4-CHLOROPHENOXYACETIC ACID,  2- 
METHYL-4-CHLOROPHENOXYPROPANOIC ACID,  2- 

CUMENE 

MCPA 
MCPP 

MERCURY CAND COMPWNDSI 
METHAMIDOPHOS 
MEVINPHOS 
MONOLINURON 
NAPHTALENE 
OMETHOATE 
OXYDEMETON-METHYL 
PAH C6 OF BORNEFFI 
PARATHION-ETHYL 
PCB 
PENTACHLOROPHENOL 
FOXIM 
PROPAN I L 
PYRAZONE 
S I  MA21 NE 
TRICHLOROPHENOXYACETIC ACID,  2,4,5- 
TETRABUTYLTIN 
TETRACHLOROBENZENE, 1,2,4,5- 
TETRACHLOROETHANE, 1,1,2,2- 
TETRACHLOROETHYLENE 
TOLUENE 
TRIAZOPHOS 
TRIBUTYLPHOSPHATE 
TRIBUTYLTINOXIDE 
TRICHLOROFON 
TRICHLOROBENZENE I A L L  ISOMERSI 
TRICHLOROBENZENE, 1,2,4- 
TRICHLOROETHANE, 1,1,1- 
TRICHLOROETHANE, 1,1,2- 
TRICHLOROETHYLENE 
TRICHLOROPHENOL [ALL  ISOHERSI 
TRICHLOROTRIFLUOROETHANE, 1,1,2- 
T R I F L U R A L I N  
TRIPHENYLTIN  ACETATE 
TRIPHENYLTIN  CHLORIDE 
TRIPHENYLTIN  HYDROXIDE 
CHLOROETHENE 
XYLENE t A L L  ISOMERSI 
I S O D R I N  
ATRAZI  NE 
BENTAZONE 

CHLORIDAZON 

2,4,5-T 

VINYLCHLORIDE 
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BIJLAGE 10 

EG beleid gevaarlijke stoffen en preparaten 

Algemeen 

In EG-verband zijn voor gevaarlijke stoffen en preparaten een aantal 
Richtlijnen van kracht die beschrijven hoe deze moeten worden ingedeeld, 
verpakt en gekenmerkt, en hoe de kennisgeving moet worden geregeld. 
Deze Richtlijnen zijn/ worden geïmplementeerd in de nationale wetgeving, 
de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). 

In Richtlijn 67/548/EEG, laatste wijziging 92/32/EEG (d.d. 30 april 1992) 
wordt aangegeven hoe gevaarlijke stoffen die op de EG-markt verschijnen, 
moeten worden ingedeeld, verpakt en gekenmerkt, en hoe de kennisgeving 
van nieuwe stoffen moet worden geregeld. Op dit moment gebeurt dit door 
de Lidstaten afzonderlijk door middel van uiteenlopende wettelijke en 
bestuurlijke bepalingen, welke tot ongelijke mededingingsvoorwaarden 
kunnen leiden. 

Veel aandacht wordt besteed aan de kennisgeving en classificatie van 
nieuwe stoffen'. Nieuwe stoffen zijn stoffen die op de EG-markt zijn 
geïntroduceerd na 18 september 1981. Ze moeten worden aangemeld bij de 
bevoegde instanties, waarbij een gestandariseerd technisch dossier overlegd 
moet worden met relevante gegevens over de stof. Bepaalde gegevens die de 
kennisgever commercieel gevoelig acht en waarvan verspreiding hem uit 
industrieel en commercieel oogpunt schade zou kunnen berokkenen (bijv. 
samenstelling), zullen een vertrouwelijk karakter hebben en alleen bekend 
zijn aan de bevoegde instanties en de Commissie. 
Nieuwe stoffen waarvan kennisgeving is gedaan zullen worden opgenomen 
in de Elincs (European List of Notified Chemica1 Substances, thans ca. 
9000 stoffen). 

Voor bestaande stoffen hoeft een dergelijk technisch dossier niet overlegd 
te worden. Bestaande stoffen zijn alle stoffen die vóór 18 september 1981 

I De defit ie  van is: 
chemische elementen en hun verbindingen, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de produktie ontstaan, 
met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit van het produkt en alle onzuiver- 
heden ten gevolge van het produktieprocédé, doch met uitzondering van eik oplosmiddel dat kan worden afge- 
scheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd. 
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op de EG-markt zijn geïntroduceerd. Deze stoffen zijn opgenomen in de 
Einecs (European Inventory of Existing Commercial Substances, ca. 
100,000 stoffen). 

Classificatie milieugevaarlijke stoffen 

Milieugevaarlijke stoffen worden gedefinieerd als stoffen die, wanneer zij in 
het milieu terecht komen, onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor 
één of meer milieucompartimenten opleveren of kunnen opleveren. 
In de technische dossiers die van alle nieuwe stoffen moeten worden 
samengesteld, zijn gegevens opgenomen als identiteit van stof en producent, 
fysisch-chemische eigenschappen van de stof, toxicologische en ecotoxi- 
cologische gegevens van de stof. 

Belangrijkste gegevens voor milieuhygiënische beoordeling zijn: 
a. samenstelling (inclusief zuiverheid, aard onzuiverheden met inbegrip van 

isomeren en bijprodukten, percentage onzuiverheden die in significante 
hoeveelheden voorkomen, additieven met gehalte 
(PPm, %I, 

b. fysisch/chemische parameters: oplosbaarheid in water en verdeling over 

c. ecotoxicologische parameters: acute toxiciteit voor Daphnia en vis, 
n-octanol/water, 

groeiremming bij algen, inhibitie van bacteriën, biotische en abiotische 
degradatie, ab- en desorptie. 

Indien minder dan 1 ton per jaar van een stof op de EG-markt wordt 
gebracht, kan volstaan worden met een verkorte versie van het dossier: a. 
en b. volledig en een verkorte versie van c. : alleen biotische degradatie. 
Indien het gaat om minder dan 100 kg per jaar van een stof, hoeft alleen a. 
geleverd te worden. 
Voor stoffen die in grote hoeveelheden worden geproduceerd (meer dan 10, 
100 en 1000 ton per jaar per fabrikant of meer dan 50, 500 en 5000 ton 
totaal per fabrikant) moeten aanvullende gegevens overlegd worden met 
name op ecotoxicologisch gebied (bijv. chronische toxiciteit, soortaccumula- 
tie). 

Zowel voor zowel nieuwe als bestaande stoffen zullen op de verpakking de 
volgende aanduidingen verplicht zijn: 
- EG-nummer, 
- R-zinnen (R=risico) van toepassing, 
- S-zinnen (S =safety = veiligheidsaanbevelingen) van toepassing, 
- gevarenteken( s) van toepassing. 
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Voor stoffen die gevaar opleveren voor het aquatisch milieu zijn de 
volgende R-zinnen van toepassing: 

R-50: zeer toxisch voor waterorganismen, 
R-5 1 : toxisch voor waterorganismen, 
R-52: schadelijk voor waterorganismen, 
R-53: kan lange termijn effecten in het aquatisch milieu veroorzaken. 

In de appendix zijn de criteria voor deze R-zinnen weergegeven. Voor de 
combinaties R-50, R-50/R-53 en R-5 1/R-53 moet het gevarensymbool: 
’Gevaarlijk voor het milieu’ worden vermeld. 
Van alle stoffen moet het feitelijke of potentiële gevaar beoordeeld worden 
vóór 30 april 1993. 
Voor bestaande stoffen zal dit in de praktijk vaak niet mogelijk zijn, omdat 
geen classificatie gemaakt kan worden door het ontbreken van relevante 
(met name ecotoxicologische) gegevens. In principe moeten voor bestaande 
stoffen dezelfde gegevens geleverd worden als voor nieuwe stoffen, echter 
wanneer deze informatie niet beschikbaar is, hoeven fabrikanten, importeurs 
en handelaren geen aanvullend onderzoek op dieren uit te voeren. 
Voor bestaande stoffen is er op 5 april 1993 een verordening gepubliceerd 
door de EG. De kern van deze verordening is dat fabrikanten, importeurs 
en handelaren voor bestaande stoffen die in grote hoeveelheden 
geproduceerd of geïmporteerd worden gegevens leveren die ook voor 
nieuwe stoffen gevraagd worden. Echter bij gebrek aan informatie hoeven 
geen aanvullende proeven op dieren verricht te worden. Op basis van de 
gegevens stelt de Commissie regelmatig een prioriteitslijst op van die stoffen 
die bijzondere aandacht behoeven wegens hun mogelijke schadelijke effecten 
op de mens en/of het milieu. Eventueel kan in dit geval aanvullend 
onderzoek worden verlangd. Het aantal stoffen op deze lijst zal ca. 100 
bedragen. Van de stoffen die op de prioriteitslijst staan wordt vervolgens 
een risicobeoordeling gemaakt voor mens en milieu. 

Classificatie milieugevaarlij ke preparaten 

Milieugevaarlijke preparaten* worden gedefinieerd als preparaten die, 
wanneer zij in het milieu terecht komen, onmiddellijk of na verloop van tijd 
gevaar voor één of meer milieucompartimenten opleveren of kunnen 
opleveren. 

2 De defíítie van preparaten is: 
mengsels of oplossingen bestaande uit twee of meer stoffen. 
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Voor preparaten is vastgesteld dat de afzonderlijke componenten beoordeeld 
moeten worden analoog aan de Richtlijn voor stoffen. Echter de wijze van 
beoordeling van de aauatoxiciteit van preparaten is nog niet geregeld. 
Voor diverse categorieën is dit wel het geval (EG-Richtlijn inzake de 
indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten, 
88/379/EEG, 7 juni 1988). 
Waarschijnlijk zal dan net als bij de andere categorieën indeling wat betreft 
milieugevaarlijkheid plaatsvinden met behulp van de concentraties van de 
afzonderlijke milieugevaarlijke stof(fen) in het preparaat. Dit zal dan 
geformaliseerd worden in de nieuwe preparatenrichtlijn die binnen enkele 
jaren verwacht wordt. 

Veiligheidsinformatiebladen gevaarlijke stoffen en preparaten 

Voor gevaarlijke stoffen en preparaten moet volgens Richtlijn 91/ 155/ 
EEG per 8 juni 1991 aan de professionele gebruiker een standaard 
veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet, MSDS) verstrekt 
worden door de fabrikant/importeur/handelaar. Stoffen en preparaten 
worden als gevaarlijk beschouwd als ze ingedeeld zijn in één of meer geva- 
rencategorieën (dus niet op afzonderlijke R-zinnen). Zoals eerder vermeld is 
overigens bij preparaten de indeling naar bezwaarlijkheid voor het 
aquatische milieu nog niet geregeld. 
In de MSDS moeten een aantal verplichte rubrieken in worden opgeno- 
men. De informatievoorziening binnen deze rubrieken wordt ook in de 
Richtlijn aangegeven, maar heeft géén verplicht karakter. Na implementatie 
in de Wms kan één en ander wel nader verplicht worden gesteld door 
middel van Ministeriële Besluiten. Dit wordt op korte termijn niet verwacht. 
Een MSDS moet volgens Richtlijn 91/155/EEG de volgende rubrieken 
bevatten: 
1. 

2. 

Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/on- 
derneming. 
Samenstelling en informatie over de bestanddelen. 
Voor een preparaat geldt dat de volledige samenstelling niet hoeft te 
worden vermeld. Evenwel moeten gevaarlijke stoffen in de zin van 
Richtlijn 67/548/EEG worden vermeld indien zij in het preparaat 
voorkomen in een concentratie groter dan de vastgestelde grens- 
concentratie (minimaal O. 1 %). Indien de identiteit van een gevaarlijke 
stof vertrouwelijk is moet de chemische aard ervan omschreven 
worden. Voor gevaarlijke stoffen moet(en) de bijbehorende R- 
zin(nen) zijn aangegeven en indien van toepassing het gevarensym- 
bool. 

3.  Risico’s. 
4. Eerstehulpmaatregelen. 
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5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 

Brandbestrijdingsmaatregelen. 
Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat. 
Hantering en opslag. 
Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming. 
Fysische en chemische eigenschappen, o.a. oplosbaarheid in water, 
oplosbaarheid in vet, verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logpow) . 
Stabiliteit en reactiviteit. 
Toxicologische informatie. 
Ecologische informatie: 
- mobiliteit; 
- persistentie en afbreekbaarheid; 
- vermogen tot bioaccumulatie; 
- toxiciteit voor het aquatische milieu en andere gegevens inzake 

ecotoxiciteit, bijvoorbeeld gedrag in installaties voor afvalwaterzui- 
vering. 

Instructies voor verwijdering. 
Informatie met betrekking tot vervoer. 
Wettelijk verplichte informatie. 
Overige informatie, bijvoorbeeld aanbevolen toepassingen en beper- 
kingen. 

Bij wijze van uitzondering mogen de bestaande informatiesystemen van het 
type veiligheidsinformatieblad tot en met 30 juni 1993 worden toegepast. 

Samenvatting EG-beleid gevaarlijke stoffen en preparaten 

De EG heeft een aantal Richtlijnen opgesteld inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en preparaten. Voor 
stoffen is dit Richtlijn 67/548/EEG, laatste wijziging Richtlijn 92/32/EEG 
d.d. 30 april 1992. Voor preparaten is dit Richtlijn 88/379/EEG. 
De wijze van informatievoorziening door middel van veiligheidsinformatie- 
bladen is weergegeven in Richtlijn 911 155/EEG. 

Stoffen 
- Voor nieuwe stoffen (geïntroduceerd op de EG-markt na 18 september 

1981) zijn fabrikanten, importeurs en handelaren verplicht om aan de 
Europese Commissie en de bevoegde instanties een standaard dossier te 
leveren, waarin gegevens zoals chemische samenstelling, fysisch-chemi- 
sche eigenschappen en (eco)toxicologische gegevens zijn opgenomen. 
Met deze gegevens vindt beoordeling plaats o.a. op milieu- 
bezwaarlijkheid. Dit wordt uitgedrukt door middel van de zogenaamde R- 
zinnen. De beoordeling moet plaatsvinden vóór 30 april 1993. 
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Voor nieuwe stoffen die in een hoeveelheid van minder dan 1 ton per 
jaar op de EG-markt worden gebracht, hoeven de meeste ecotoxicolo- 
gische gegevens niet geleverd te worden. Voor deze stoffen vindt geen 
beoordeling op aquatoxiciteit plaats. 
Voor nieuwe stoffen die in grote hoeveelheden op de EG- markt worden 
gebracht (vanaf 10 todfabrikadjaar of vanaf 50 todfabrikant) 
moeten aanvullende gegevens overlegd worden o .a. op ecotoxicologisch 
gebied. 
Voor bestaande stoffen die in de Einecs (Europese inventaris van 
bestaande commerciële stoffen) zijn opgenomen moeten (eco)toxico- 
logische gegevens over de eigenschappen van de stoffen die in grote 
hoeveelheden geproduceerd worden verstrekt worden. Echter indien 
gegevens ontbreken hoeft echter geen aanvullend onderzoek met dieren te 
worden verricht. 

Preparaten 
Voor preparaten is vastgesteld dat de afzonderlijke componenten beoordeeld 
moeten worden analoog aan de Richtlijn voor stoffen. De uiteindelijke 
beoordeling van het preparaat (bijv. op carcinogeniteit of acuut letale 
effecten) geschied met behulp van concentratiegrenzen van de aanwezige 
gevaarlijke stoffen. De minimum concentratie hierbij is O. 1 % (voor zeer 
giftige stoffen). De beoordeling van de aquatoxiciteit van preparaten is 
i.t.t. bij stoffen nog niet geregeld. 

VeiliPheidsinformatiebladen 
Voor gevaarlijke stoffen en preparaten moet per 8 juni 1991 aan de profes- 
sionele gebruiker een standaard veiligheidsinformatieblad 
(Material Safety Data Sheet, MSDS) verstrekt worden door de fabrikant/im- 
porteudhandelaar waarin een aantal verplichte rubrieken in moet 
voorkomen. Voor de invulling van de rubrieken bestaan richtsnoeren. Deze 
hebben echter géén verplicht karakter. 
Bij wijze van uitzondering mogen de bestaande informatiesystemen van het 
type veiligheidsinformatieblad tot en met 30 juni 1993 worden toegepast. 
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Consequenties EG-beleid gevaarlijke stoffen voor de stoffenaanpak voor 
de textielveredelings- en tapijtindustrie 

In principe staat de stoffenaanpak in het kader van Wvo-vergunningver- 
lening los van het kenmerken, verpakken en indelen van gevaarlijke stoffen 
en preparaten in het kader van de Wms. Echter, informatie die in het kader 
van de Wms moet worden aangeleverd, kan gebruikt worden voor de toet- 
sing op bezwaarlijkheid voor het aquatisch milieu. 
De hiervoor besproken EG-Richtlijnen zijn daarom op de volgende punten 
van belang: 

* Voor nieuwe stoffen (op de EG-markt na 18 september 1981) komen alle 
fy sisch-chemische en ecotoxicologische gegevens beschikbaar die voor de 
stoffenaanpak van belang zijn. Voor bestaande stoffen zullen in de meeste 
gevallen deze gegevens ontbreken. 

* Voor preparaten is de beoordeling op aquatoxiciteit nog niet geregeld. 
* Op de veiligheidinformatiebladen moeten uiterlijk 30 juni 1993 gegevens, 

waaronder ecotoxicologische, vermeld worden voor stoffen en 
preparaten. Er ligt echter géén verplichting om deze gegevens ook 
daadwerkelijk te vermelden, alleen de indeling van de verschillende 
rubrieken heeft een verplicht karakter. 

Als in ogenschouw wordt genomen dat de stoffenaanpak voor de textiel- 
veredelings- en tapijtindustrie zich concentreert op preparaten, moet hieruit 
geconcludeerd worden dat het huidige EG-beleid inzake gevaarlijke stoffen 
en preparaten thans weinig houvast biedt om chemicaliën leveranciers te 
verplichten ecotoxicologische gegevens te leveren. 
Het EG beleid is wel een hulpmiddel in de onderhandelingen met de 
leveranciers, omdat aangegeven is welke gegevens nodig zijn om de gevaren 
voor het aquatische milieu te kunnen inschatten. 
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ApDendix: Criteria R-zinnen van aquatoxische stoffen (Richtlijn 
9 1 /325/EEG) 

R-50: zeer vergiftig voor in het water levende organismen 

Acute toxiciteit: 96 uur LC50 (vis) < 1 mg/l 
of 48 uur EC50 (daphnia) < 1 mg/l 
of 72 uur IC,, (alg) < 1 mg/l. 

R-50: zeer vergiftig voor in het water levende organismen 
èn 
R-53: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 

veroorzaken. 

Acute toxiciteit: 96 uur LC50 (vis) < 1 mg/l 
of 48 uur EC50 (daphnia) < 1 mg/l 
of 72 uur IC50 (alg) < 1 mg/l. 
en 
of log P, > 3,O 

de stof is niet gemakkelijk afbreekbaar(*) 

(tenzij experimentele BCF < 100). 

R-51: vergiftig voor in het water levende organismen 
èn 
R-53: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 

veroorzaken. 

Acute toxiciteit: 96 uur LC50 (vis) < 10 mg/l 
of 48 uur EC50 (daphnia) < 10 mg/l 
of 72 uur IC5, (alg) < 10 mg/l. 
en de stof is niet gemakkelijk afbreekbaar(*) 
of log Po, > 3,O 

(tenzij experimentele BCF < 100). 

R-52: schadelijk voor in het water levende organismen 
èn 
R-53: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 

veroorzaken. 

Acute toxiciteit: 96 uur LCs0 (vis) < 100 mg/l 
of 48 uur EC5, (daphnia) < 100 mgíl 
of 72 uur IC,, (alg) < 100 mgíl. 
en de stof is niet gemakkelijk afbreekbaar(*) 
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R-52: schadelijk voor waterorganismen 
of 
R-53: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 

veroorzaken. 

In één van deze categorieën vallen stoffen die niet onder bovenstaande 
criteria vallen, maar die op basis van het beschikbare bewijs met betrekking 
tot toxiciteit, persistentie, accumulatievermogen e. d . een gevaar kunnen 
vormen voor aquatische ecosystemen. 

R-53 geldt bijvoorbeeld voor in water slecht oplosbare stoffen (< 1 mg/l) 
als: de stoffen niet gemakkelijk afbreekbaar zijn(*) èn log Po, > 3,O (tenzij 
experimentele BCF < 100). 

Verklaring symbolen en  atkortingen: 

LC,o: Letal concentration: concentratie van een stof waarbij 50% sterfte optreedt. 
ECm Effect concentration: concentratie van een stof waarbij bij 50% van de organismen een 

bepaald effect optreedt, zoals remming van de groei, beweeglijkheid. 
IC5o: Inhibition concentration: concentratie van een stof waarbij bij 50 % van de organismen 

inhibitie van groei optreedt. 

P,: Verdelingscoëffciënt van een stof over de fasen n-oktanol en  water. 
BCF: Bioconcentration factor: een factor die weergeeft in hoeverre een stof accumuleert in 

aquatische organismen (meestal vis). Het is gedefinieerd als de ratio van 'de evenwichts- 
concentratie van een stof in een organisme (natte stof basis)' en 'de gemiddelde 
concentratie van de stof in het water'. 

(*): Stoffen worden als makkelijk afbreekbaar beschouwd wanneer de volgende criteria 
gelden: 

- 
- 

Deze biodegradatieniveaus moeten worden bereikt binnen 10 dagen na het begin van de 
degradatie, hetgeen wordt gesteld als het moment waarop 10% van de stof is afgebroken. 

(A) wanneer in degradatiestudies van 28 dagen: 
afbraak > 70% (op DOC gebaseerde testen) 
afbraak > 60% (op O,-depletie of CO,-ontwikkeling gebaseerde testen). 

- of 

(B) in die gevallen waarin alleen gegevens over COD en BOD, beschikbaar zijn, indien 
BOD,/ COD 2 0.5. 

als ander overtuigend wetenschappelijk bewijs beschikbaar is om aan te tonen dat de 
stof in het aquatisch milieu kan worden afgebroken tot > 70% binnen 28 dagen. 

- of 

(C) 
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BIJLAGE l i  

MODEL-AANVRAAGFORMULIER TEN BEHOEVE VAN 
TEXTIELVEREDELINGSBEDRIJVEN (DEEL C) 

Een aanvraagformulier dat door u als waterkwaliteitsbeheerder aan een 
aanvrager van een vergunning wordt toegezonden, bestaat uit een 
combinatie van de modellen deel a, b en c. De delen a en b bevatten vragen 
over 'algemene gegevens' en 'afvalwaterstromen' die bij alle typen 
bedrijven een soortgelijke beantwoording vergen. 

In deel c (inclusief toelichting) wordt expliciet ingegaan op de specifieke 
processen die in de textielveredelingsindustrie, alsmede op de specifieke 
stoffen die in deze processen worden toegepast. 
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Specifieke gegevens betrekking hebbend op: 

18 AARD VAN DE PRODUKTEN 

18.1 In welke vorm vindt in uw bedrijf 
textielveredeling plaats? 

18.2 Welke soorten textiel worden in uw bedrijf 
veredeld? 

o- vezels 
o- garens 
o- weefsels 
o- breisels 
o- vliezen 
o- lonten 
o- tapijt 
0- ................... 

0- ............................... 

o- katoen 
0- wol 
o- viscose 
o- polyester 
o- nylon 
o- acryl 

todjaar 

0- ....................... ................................... 

o- mengsels van: 
o- polyester/katoen ..................................... 

o- wol/polyester ..................................... 

0- 

19 PROCESVOERING 

19.1 Welke van de volgende processen worden in uw bedrijf uitgevoerd en wat is de hoeveelheid 
afvalwater die daarbij per jaar vrijkomt? 

Onder concentraat wordt verstaan: restbad (kleurstofconcentraat, baden en slibben van twee- 
fasenprocessen daaronder begrepen) en restpasta’s (drukpasta’s bij het drukken) die als overmaat 
resteren bij de aanmaak, de opslag, het transport en het gebruik op de machine (voor zover ze 
hieruit met eenvoudige technische middelen te verwijderen zijn), inclusief het eerste spoelwater d; 
hierbij wordt gebruikt. Met was- en spoelwater wordt het water bedoeld dat gebruikt wordt om ht 
veredelde substraat te ontdoen van textielchemicaliën en om apparatuur en leidingen. te reinigen, 
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o- spinnen 
o- sterken 
o- afkoken 
o- smouten 
o- ontsterken 
o- bleken 
o- merceriseren 
o- wassen 
o- continu verven 
o- space dying 
o- batchgewijs verven op: 

o- jigger 
o- jet 
o- boomverfapparaat 
o- haspelkuip 
o- garenverfapparaat 
o- vlokverfapparaat 
o- ....................................................... 

o- .......................................................... 

o- drukken 
o- zeefdrukken 
o- roldrukken 
o- transferdrukken 
o- batikken 

o- appreteren 
o- ............................. 

o- mot-echt maken 
o- rot- en schimmelwerend maken 
o- kreukvrij maken 
o- waterafstotend maken 
o- vlamwerend maken 
o- krimpvrij maken 
o- optisch witten 
o- week maken 
o- greepverstevigen 
o- antistatisch maken 
o- ............................. 
o- .............................. 

concentraat 

m3/j 
...................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spoel- en 
waswater 
m3/j 

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

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

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

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

..................,................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................... 
...................... 
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o- coaten 
o- vollen 
o- smouten 
o- carboniseren 

o- aanbrengen backinglaag onder 
o- .................................. 

tapijt : 
0- ............................. 
0- .............................. 

0- ............................. 

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

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

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

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

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

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

19.2 Hoe groot is de totale afvalwaterstroom uit .............................. m3/dag 
............................. m3/jaar de ververij edof de drukkerij? 

19.3 Geef een overzicht van de aanwezige apparatuur t.b.v. ververij en drukkerij (continuelijn, 
jiggers, enz). 

19.4 Geef op een aparte bijlage aan welke textielchemicaliën (textielhulpstoffen en kleurstoffen) in het 
bedrijf worden gebruikt. Geef hierbij tevens aan de hoeveelheid die per jaar gebruikt wordt en (ee 
indicatie van) de hoeveelheid die per jaar in het afvalwater terecht kan komen. 
Ten aanzien van kleurstoffen kan worden volstaan met een opgave per kleurstofgroep (aantal 
kleurstoffen per groep en hoeveelheden per jaar). 

(Onder textielhulpstoffen worden stoffen verstaan die direct worden gebruikt in processen die tot 
doel hebben textiel en tapijt te veredelen.) 

19.5 Geef van de in 19.4 genoemde textielchemicaliën (uitgezonderd kleurstoffen, optische witmakers 
en anorganische stoffen) per produkt een zo volledig mogelijke karakterisering naar samenstelling 
en ecotoxicologische eigenschappen, waarbij de volgende informatie dient te worden overgelegd: 
- informatie over de acute toxiciteit voor aquatische organismen, biologische afbreekbaarheid, 

bacterie-inhibitie, mutageniteit en carcinogeniteit (zie toelichting); 
- de uitkomst van de toets op de milieubezwaarlijheid volgens het RIZA-beoordelingsschema 

(zie bijlage 9). 

19.6 Geef op een situatietekening de plaats aan, waar de textielchemicaliën (en eventuele afvalstoffen) 
worden opgeslagen of bewaard. Beschrijf tevens de wijze waarop dit gebeurt. 
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20 MAATREGELEN C.Q. VOORZIENINGEN 

20.1 Zijn er maatregelen getroffen om het 
waterverbruik, en daarmee de afvalwa- 
terlozing, te verminderen zoals: 

(Geef in een bijlage aan in welke processen 
deze maatregelen worden toegepast en wat 
het effect van de maatregelen is) 

20.2 Wordt in uw bedrijf koelwater hergebruikt 
als spoel-, was- of proceswater? 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

tegenstroomwassen 
debietregeling bij watertoevoer pro- 
cessen 
recirculatie van voorbehandeld latex- 
houdend spoelwater 
recirculatie van waterstromen 

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

geen maatregelen 

ja, zie bijlage .......... 
nee 

(Zo ja, geef in een bijlage aan hoeveel en in welke processen). 

20.3 Zijn er maatregelen getroffen die de 0- 

verontreiniging van afvalwater verminderen 0- 

of voorkomen zoals: 0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

(Geef in een bijlage aan in welke processen 
deze maatregelen worden toegepast en wat 
het effect van de maatregelen is). 

0- 

0- 

20.4 Zijn er naast de in vraag 8 genoemde 
maatregelen nog andere (zuiveringstech- 
nische) voorzieningen getroffen om de 
verontreinigingen uit deelstromen of uit de 
totaalafvalwaterstroom te verwijderen zoals: 

(Geef in een bijlage aan voor welke 
afvalwaterstromen ze worden toegepast en 
wat het effect is). 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 
0- 

terughouden restbaden 
terughouden restpasta’s 
terughouden appreteerbadresten 
terughouden latexresten 
hergebruik chemicaliën 
hergebruik restpasta’s 
hergebruik appreteerbadresten 
HT-verven van polyester 
verdringers in procesbaden 
automatische verfkeuken 
automatische appretkeuken 
spaarbad t.b.v. ............................................. 

vervangen kleurstoffen (in bijlage 
toelichten) 
vervangen hulpstoffen (in bijlage 
toelichten) 
beperken lengte leidingen en/of inhoud 
tanks 

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

geen maatregelen 

gravitatie-afscheider voor bezinkbare en 
opdrijvende bestanddelen 
flocculat iehedimentat ie 
flocculatielflotatie 
actief koolfilter 
membraanfiltratie 
biologische zuivering 
pH-sturing 
neutralisatie m.b.v. rookgas 
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20.5 Zijn er concrete plannen om in de nabije 
toekomst enige van de in 20.1, 20.3 en 
20.4 bedoelde maatregelen te introduceren? 

o- buffering 
o- zeven 
o- ............................................ 

o- ............................................ 

o- geen voorzieningen 

o- ja, zie bijlage 
o- nee 

(Zo ja, geef op een bijlage aan wanneer welke maatregelen geïntroduceerd zullen worden en wat 
het te verwachten effect is). 

20.6 Op welke wijze wordt voorkomen dat o- afvoer naar verwerkings. of 
afvalstoffen uit het produktieproces of uit 
de zuiveringstechnische voorziening (zie o- behandeling in eigen beheer 
o.a. vraag 8, 20.3, 20.4 en 20.5) met het o- op andere wijze, nl. ................................... 

inzamelbedrijf 

afvalwater worden geloosd? .......................................................................................... 

70.7 Hoeveel van de in vraag 20.6 bedoelde 0- m’/jaar 
afvalstoffen worden per jaar afgevoerd of 0- kg/jaar 
behandeld? 

20.8 Zijn er maatregelen getroffen om extra o- ja, nl. 
lozingen t.g.v. calamiteiten, storingen, 
proefdraaien, in gebruik stellen, schoon- 
maken of herstelwerkzaamheden te 
voorkomen? o- nee 

Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarblj behorende 
bescheiden, te weten bijlage(n), naar waarheid te hebben ingevuld. 

plaats: datum: 

handtekening: 

naam (in blokletters): 

functie: ...................... 

telefoon:. 
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Dit deel van vragenlijst behoeft alleen te worden ingevuld indien de aanvraag betrekking heeft 
op de afvalwaterlozing van textielveredelingsbedrijven en tapijtbedrijven. 
De gegevens die hier worden gevraagd hebben betrekking op de bewerkingen en processen 
waarbij voor het milieu bezwaarlijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Zowel uit de aard van de 
grondstoffen, de processchema’s en de procesbeschrijvingen moet blijken welke afvalstoffen 
waar en in welke mate vrijkomen. Voor zover mogelijk dienen recente analysegegevens, 
alsmede stof- en waterbalansen te worden overlegd. 

18 Voor de beoordeling van de afvalwatersituatie is het van belang inzicht te verkrijgen in de 
soorten textiel die verwerkt worden. 
De aanvraag dient gericht te zijn op de te verwachten produktiecapaciteit. Het is van belang 
deze zo reëel mogelijk aan te geven. Bij een te lage inschatting zullen de te lozen hoeveelheden 
in werkelijkheid hoger blijken te zijn dan die waarmee bij de beoordeling van de aanvraag 
rekening is gehouden, waardoor het moeilijk wordt de vergunningvoorschriften na te leven. 
Aan de andere kant kan een te ruime opgave er toe leiden dat aan de vergunning onnodig 
stringente voorschriften worden verbonden, waaraan dan wellicht slechts kan worden voldaan 
door gebruik te maken van geavanceerde zuiveringstechnieken. 

19 Wil men de mogelijkheid tot sanering van een lozing leren kennen, dan is tevens inzicht vereist 
in het produktieproces. Alleen op deze wijze kan uitvoering worden gegeven aan het 
vergunningenbeleid dat in het algemeen gericht is op het voorkomen of beperken van de 
verontreiniging door het treffen van maatregelen aan de bron, bijvoorbeeld door toepassing van 
schone processen. 
Informatie over de produktieprocessen is tevens noodzakelijk voor de beoordeling van de vraag 
welke gevolgen storingen kunnen hebben voor de samenstelling en de hoeveelheid van het 
afvalwater. 
Zo wordt met vraag 19.1 en 19.3 een beeld verkregen van de in het bedrijf toegepaste 
processen en de gebruikte apparatuur voor zover die van belang kunnen zijn voor de aard en de 
hoeveelheid van de afvalwaterlozing. De in vraag 19.1 gevraagde hoeveelheden water die per 
proces geloosd worden dienen ter indicatie en kunnen eventueel op basis van schattingen 
worden aangegeven. 
Met vraag 19.2 moet duidelijk worden welk deel van de afvalwaterstroom uit de ververij- en 
drukkerijafdeling afkomstig is. In het antwoord moet ook het afvalwater van andere processen, 
die op met name ververij apparatuur worden uitgevoerd, worden verdisconteerd. De omvang 
van deze stroom is van belang om te kunnen beoordelen in hoeverre het mogelijk is om de 
kleurstofhoudende deelstroom separaat te zuiveren. 
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De vragen 19.4 en 19.5 moeten duidelijk maken welke chemicaliën (textielhulpstoffen, 
kleurstoffen, reinigingsmiddelen, enz.) er door het bedrijf worden gebruikt. Aangegeven dient 
te worden in welke hoeveelheid de stoffen worden gebruikt en welk deel daarvan met het 
afvalwater geloosd wordt. Tevens dient er voor de textielhulpstoffen een zo volledig mogelijke 
karakterisering te worden gegeven naar samenstelling en ecotoxicologische eigenschappen 
(toxiciteit, afbreekbaarheid, enz.). 
Conform de aanbevelingen van de CUWVO, zoals neergelegd in het rapport ’Afvalwa- 
terproblematiek van de textielveredelingsindustrie’ van december 1993, dient voor alle 
textielhulpstoffen (uitgezonderd optische witmakers en anorganische stoffen) in ieder geval de 
volgende informatie te worden overgelegd: 
- de voor de stoftoetsing relevante ecotoxicologische informatie (toxiciteit voor aquatische 

organismen, afbreekbaarheid, bacterie-inhibitie, enz.); 
- de uitkomst van de stoftoetsing conform het RIZA-beoordelingsschema (bijlage 9). 
De bovenstaande gegevens zijn tegen betaling te verkrijgen bij de door de branche-organisatie 
opgezette milieudatabanken. Voor informatie kunt u contact opnemen met: 
Textiel Milieudatabank Milieudatabank Nederlandse Tapijtindustrie 
Postbus 518 Kronenburgsingel 8-4 1 
3900 AM Veenendaal 
Een deel van de benodigde gegevens wordt door de producenten en leveranciers van de 
textielhulpstoffen aan de milieudatabanken verstrekt. Daarnaast worden er gegevens met 
betrekking tot de samenstelling van de textielhulpstoffen verstrekt aan het IUZA. Met alle 
gegevens wordt de toets op de milieubezwaarlijkheid uitgevoerd, waarvan het resultaat op de 
datasheets van de milieudatabanken wordt vermeld. 
Indien gebruik wordt gemaakt van de milieudatabanken kan derhalve worden volstaan met 
overlegging van de meest recente datasheets van de milieudatabank. Hierop dient ten minste de 
acute toxiciteit voor aquatische organismen, de afbreekbaarheid, de bacterie-inhibitie en het 
toetsingsresultaat te zijn vermeld. Per textielhulpstof dient een aparte datasheet te worden 
overgelegd. 

6831 EX Arnhem 

Vraag 19.6 moet duidelijk maken in hoeverre het mogelijk is dat, bijvoorbeeld als gevolg van 
een ongeval, een lozing van afval(water) plaats vindt vanuit de opslag van textielchemicaliën en 
afvalstoffen. 

20 Dit onderdeel dient om een beeld te krijgen van de maatregelen die reeds zijn getroffen om 
zowel de verontreiniging als de hoeveelheid van het afvalwater te verminderen. 
Het is mogelijk dat u bij vraag 8 reeds bepaalde zuiveringstechnische voorzieningen hebt 
beschreven. U kunt dan volstaan met verwijzing naar vraag 8. Van de door u getroffen 
maatregelen, die niet bij vraag 8 zijn beschreven dient u hier een volledige beschrijving op een 
afzonderlijke bijlage te geven. Uit de beantwoording van de vragen moet blijken in hoeverre 
maatregelen er toe leiden dat de hoeveelheden te lozen afvalstoffen worden beperkt. Ook 
hergebruik van stoffen is hierin van belang. 
Voorts dient te worden aangegeven welke voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat 
onder buitengewone omstandigheden zoals calamiteiten of storingen, verontreinigende stoffen in 
de riolering of in het oppervlaktewater terecht kunnen komen (zoals vloeistofdichte bakken 
onder opslagtanks, afsluiters in rioolleidingen, enz). 
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BIJLAGE 12 

MODEL-VERGUNNINGSVOORSCHRIFTEN TEN BEHOEVE VAN 
TEXTIELVEREDELINGSBEDRIJVEN 
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TOELICHTING ALGEMEEN 

Bij de produktie van textiele produkten worden een aantal stappen onderscheiden. Dit 
betreft enerzijds de mechanische bewerkingen van vezels tot garens, lonten en doeken. 
Hierbij komt in het algemeen geen afvalwater vrij. Anderzijds betreft dit de niet- 
mechanische bewerkingen van vezels, garens, lonten, doeken, e.d. (textielveredeling). 
Voorbeelden van deze bewerkingen zijn bleken, verven, drukken, finishen en het aanbren- 
gen van backinglagen. Bij de textielveredeling komt in het algemeen veel afvalwater vrij. 

Tot de textielveredelings- en de tapijtindustrie worden de bedrijven gerekend die boven- 
staande activiteiten uitvoeren tot aan het stadium van het gerede doek. Veredelingsbe- 
werkingen ná het stadium van gerede doek (zoals het bleken van jeans en het bedrukken 
van T-shirts) worden niet tot de textielveredeling gerekend. 

De textielveredelings- en tapijtindustrie kenmerkt zich door het toepassen van veel 
verschillende processen. De veredelingsprocessen kunnen globaal in de onderstaande 
categorieën worden onderverdeeld: 
- voorbehandelen; 
- verven en drukken; 
- finishen; 
- aanbrengen backinglaag. 
Een ander kenmerk van de textielveredelings- en tapijtindustrie is het gebruik van veel 
verschillende chemicaliën. Het afvalwater van de textielveredelings- en tapijtindustrie 
bevat veelal chemicaliën die bezwaarlijk kunnen zijn voor het milieu. Hierbij wordt in het 
landelijk te voeren waterkwaliteitsbeleid een onderscheid gemaakt tussen zwarte- 
Iijststoffen en stoffen die qua eigenschappen relatief schadelijk zijn (overige stoffen). 
Voor zwarte-lijststoffen geldt in beginsel dat de lozing van deze stoffen moet worden 
beëindigd. Geprobeerd moet worden om zo dicht mogelijk bij een riullozing te komen. 
Sanering aan de bron dient te geschieden door toepassing van de beste bestaande 
technieken. Voor de overige stoffen is een saneringsinspanning vereist door toepassing 
van de best uitvoerbare technieken. Indien toepassing van zowel de beste bestaande 
technieken als de best uitvoerbare technieken niet leidt tot het voldoen aan de gestelde 
waterkwaliteitsdoelstellingen, dan kunnen verdergaande maatregelen worden geëist. 

In het CUWVO-rapport 'Afvalwaterproblematiek van de textielveredelingsindustrie' van 
december 1993, wordt het landelijk te voeren waterkwaliteitsbeleid voor lozingen vanuit 
de textielveredelings- en tapijtindustrie nader uitgewerkt. 
Voor de sanering van de lozingen vanuit de textielveredelingsindustrie zijn twee sporen te 
onderscheiden. namelijk de stoffenaanpak en de aanpak van het kleurstofhoudend 



afvalwater. Hierna zal per proces in het kort ingegaan worden op de belangrijkste 
aanbevelingen in het CUWO-rapport .  

Voorbehandeling 
De voorbehandeling van textiel wordt veelal uitgevoerd om enerzijds van nature in de 
textiel aanwezige verontreinigingen (zoals zaadjes en vetachtige stoffen) te verwijderen en 
anderzijds om verontreinigingen die ten behoeve van spinnen, weven en transport en 
opslag (spinoliën, sterkmiddelen en biociden) zijn toegevoegd te verwijderen. Daarnaast 
wordt voorbehandeld om de aanverfbaarheid van de textiel te verbeteren. Bij het voorbe- 
handelen zijn onder andere de processen bleken, merceriseren, ontsterken en wassen te 
onderscheiden. 
Conform de aanbevelingen van het eerdergenoemde CUWVO-rapport dient het gebruik 
van hypochloriet voor het bleken zoveel als mogelijk te worden beëindigd. 

Verven en drukken 
Bij het verven of drukken wordt kleurstof opgebracht. Dit kan plaatsvinden in batch of 
continuprocessen. Het uitgeputte verfbad bij batch verfprocessen (restvlot) en het 
restverfbad bij een continu verfprocessen worden in de huidige praktijk geloosd. Resten 
van drukpasta’s bij drukprocessen worden incidenteel opgevangen en afgevoerd als 
chemisch afval of hergebruikt voor het drukken van donkere kleuren. Ook het spoelwater 
van de apparatuur en het waswater van het geverfde materiaal worden geloosd. De op 
deze wijze ontstane emissie van kleurstoffen wordt geschat op meer dan 200 ton per jaar. 
Gezien de toxiciteit en persistentie van kleurstoffen en gelet op het feit dat de 
afbraakprodukten eveneens milieubezwaarlijk kunnen zijn, is een verdergaande emissie- 
beperking vereist. In het reeds genoemde CUWVO-rapport wordt hieraan uitgebreid 
aandacht besteed. Kort samengevat wordt hierin het volgende gesteld: 

De lozing van kleurstofconcentraten dient binnen een termijn van twee jaar beëindigd te 
zijn. Dit kan gerealiseerd worden door afvoer naar derden danwel door behandeling in 
eigen beheer. Het kan voorkomen dat een bedrijf dat grote hoeveelheden kleurstofconcen- 
traten loost, de lozing hiervan kan beëindigen door eerst preventieve maatregelen te 
nemen om de hoeveelheid concentraat te verminderen. Voor inzameling, opslag en 
behandeling zijn infrastructurele maatregelen nodig. Indien voor preventieve maatregelen 
grote infrastructurele ingrepen nodig zijn, kan het noodzakelijk zijn de termijn van twee 
jaar te verlengen met maximaal 1 jaar. 
Bedrijven met een hoeveelheid kleurstofconcentraat kleiner dan 1 O0 m3 per jaar kunnen 
de lozing hiervan direct beëindigen, door afvoer van de concentraten als chemisch afval. 
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Voor het overig kleurstofhoudende afvalwater (restvlot, was- en spoelwater) dienen binnen 
vijf jaar na het van kracht worden van de vergunning maatregelen te worden getroffen om 
de lozing van kleurstof te reduceren. Deze maatregelen dienen te zijn gebaseerd op de 
best uitvoerbare technieken. Op basis van het door het bedrijf op te stellen saneringsplan 
en de restlozing kan bepaald worden of, in welke mate en wanneer zuivering van deze 
kleurstofhoudende afvalwaterstroom dient plaats te vinden. 

Voor het vastleggen van de aanpak van het kleurstofhoudend afvalwater (kleurstofconcen- 
traten en overig kleurstofhoudend afvalwater) zijn modelvoorschriften opgenomen. 
Omdat in veel gevallen, met name voor het overig kleurstofhoudend afvalwater, onduide- 
lijk zal zijn hoe de afvalwatersituatie er op termijn uit zal zien wordt door CUWVO 
aanbevolen (nogmaals) een tijdelijke vergunning te verlenen. Als expiratietermijn wordt 
gekozen voor het moment waarop bepaald moet worden hoe met het overig kleurstofhou- 
dend afvalwater moet worden omgegaan. De geldigheidsduur van de vergunning zou 
daarom vijf jaar moeten bedragen. 
In een enkele gevallen zal het mogelijk zijn een definitieve vergunning te verlenen. Ook 
voor deze situatie zijn modelvoorschriften opgenomen. 

Voor modelvoorschriften voor onder andere het laboratoriumafvalwater en afvalwater van 
fotografische e d o f  galvanische aktiviteiten wordt verwezen naar de CUWO-modellen en 
CUWO-rapporten die specifiek voor deze afvalwaterstromen zijn opgesteld. 

Finishen 
Bij de nabehandeling (finishen) worden stoffen op de textiel aangebracht, waardoor 
hieraan bepaalde eigenschappen worden gegeven, zoals kreukherstellend, krimpvrij, rot-, 
mot- en schimmelwerend en brandvertragend. De geschatte hoeveelheid water die vanuit 
deze processen geloosd wordt bedraagt circa 100.000 m3 per jaar. Het betreft hier vooral 
resten van baden die niet hergebruikt kunnen worden en spoelwater van het reinigen van 
apparatuur. 
Met name de rot-, mot- en schimmelwerende middelen en een groot aantal brandvertra- 
gende middelen kunnen zeer bezwaarlijk zijn. De emissies hiervan moeten met toepassing 
van de beste bestaande technieken worden tegengegaan. Terughouden van restbaden en 
spoelwater en hergebruiken of afvoeren naar derden voor verwerking verdient de 
voorkeur. In de wolindustrie en de tapijtindustrie worden motwerende middelen vaak aan 
het kleurbad toegevoegd en daardoor gelijktijdig met het kleurstofhoudende afvalwater 
geloosd. De zuiveringstechnieken die voor kleurstofverwijdering zullen worden toegepast, 
zullen dan ook in de verwijdering van deze appreteermiddelen moeten voorzien. 



Aanbrengen van backinglagen 
Het aanbrengen van backinglagen onder tapijten is in principe een droog proces. Bedrijven 
die latexlagen aanbrengen lozen echter het spoelwater van apparatuur. Dit afvalwater is 
verontreinigd met latexvlokken, welke in een aantal gevallen zinkhoudend zijn. Ook 
worden soms de zeer bezwaarlijke dithiocarbamaten toegepast. Dit moet worden voorko- 
men door vervanging van deze stof, of door vergaande zuivering. Het afvalwater kan 
gezuiverd worden door middel van coagulatie/flocculatie. Hiermee zijn gemiddelde 
gehalten van 3 mg zink per liter en 20 mg onopgeloste bestanddelen per liter haalbaar. 
Hergebruik van een deel van het gezuiverde water is in principe mogelijk. 

Stoffenaanpak 
De stoffenaanpak houdt in dat het bedrijf alle bij de textielveredeling gebruikte hulpstof- 
fen moet screenen op milieubezwaarlijke eigenschappen. Hiertoe is een toetsingsschema 
opgenomen in het CUWVO-rapport. De branche-verenigingen KRL (textielveredeling) en 
VNTF (tapijtindustrie) hebben voor de uitvoering van de stoffenaanpak beide een 
milieudatabank opgezet. Deze databanken kunnen de aangesloten bedrijven voorzien van 
de benodigde stofgegevens en het toetsingsresultaat. Meer gedetailleerde informatie 
hierover staat in het eerdergenoemde CUWO-rapport .  Zowel de hulpstoffen die als 
geclassificeerd zijn milieubezwaarlijk als de hulpstoffen waarover onvoldoende ecotoxico- 
logische gegevens beschikbaar zijn, dienen te worden vervangen danwel te worden 
teruggehouden met toepassing van de beste bestaande technieken. 

Het bedrijf dient de relevante informatie over milieubezwaarlijkheid van de stoffen en het 
toetsingsresultaat bij de aanvraag te voegen. 
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BESLUIT: 

(tot dd-mm-i) een lozingsvergunning ex artikel i ,  lid 1 van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren te verlenen, onder de volgende voorschriften: 

TOELICHTING BESLUIT 

Het besluit is vereenvoudigd weergegeven. De exacte tenaamstelling, lozingsplaats en 
eventueel tijdelijkheid van de vergunning kan, afhankelijk van de in de aanvraag verstrek- 
te informatie worden opgenomen. 
Na het besluit kunnen allereerst voorschriften worden opgenomen met betrekking tot 
begripsbepalingen en plaatsbepalingen. 
Het is gebruikelijk bepaalde, veel in de vergunning voorkomende begrippen in 
begripsbepalingen te beschrijven, teneinde onnodige herhalingen te voorkomen. 
Hieronder worden een aantal begrippen, dat van belang kan zijn, beschreven: 

Saneringsplan: 

Uitvoeringsplan: 

Kleurstofconcentraten: Ten behoeve van verf- en drukprocessen aangemaakte 
kleurstofoplossingen (verfbaden inclusief de onverdunde 
kleurstofconcentraten bij discontinue verfprocessen en 
drukpasta's) zoals die bij verf- en drukprocessen worden 
ingezet. 
Uitwerking van de mogelijke haalbaarheid van voorzieningen 
en maatregelen, in zowel technische als financieeiíeconomi- 
sche zin en de mogelijke realisatietermijnen, die noodzakelijk 
zijn om de in de middel- en/of doelvoorschriften van de Wvo- 
vergunning opgenomen eisen te realiseren. 
Uitvoering meer in detail met daarin tijdstermijnen 
waarbinnen de op grond van een saneringsplan of op andere 
wijze haalbaar gebleken voorzieningen en/of maatregelen, die 
noodzakelijk zijn om aan door de vergunningverlener in de 
vergunning opgenomen middel e d o f  doelvoorschriften te 
voldoen, daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
Alle in textielveredelingsprocessen gebruikte chemicaliën, 
inclusief kleurstoffen. 
Stoffen die direct worden gebruikt in processen die tot doel 
hebben textiel en tapijt te veredelen (uitgezonderd 
kleurstoffen). 

i'extielchemicaliën: 

Textielhulpstoffen: 

In een plaatsbepalingsvoorschrift kan worden aangegeven op welke plaatsen de lozingen 
plaatsvinden, 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. 



233  

VOORSCHRIFT 1 (soorten afvalwaterstromen) 

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

a. huishoudelijk afvalwater, afkomstig van .._.. ; 
b. regenwater, afkomstig van ..... ; 
c. koelwater, afkomstig van ..... ; 
d. regeneratiewater afkomstig van ..... ; 
e. ketelspuiwater; 
f. laboratoriumafvalwater; 
g. overig bedrijfsafvalwater, te weten: 

1. afvalwater van (de voorbereiding en) de voorbehandeling: 
..... 
.._.., 

2 .  afvalwater uit de ververij en drukkerij: 
..... 
.....) 

3.  afvalwater afkomstig van het appreteren: 
..... 
..... 

4. afvalwater afkomstig van het aanbrengen van backinglagen; 
5. schoonmaakwater afkomstig van ..... ; 
6. . . . . . . 

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

TOELICHTING VOORSCHRIFT 1 

Zoals uit de algemene toelichting blijkt zal bij de sanering gestreefd moeten worden naar 
deelstroomzuivering. Het verdient daarom de voorkeur in voorschrift 1 reeds duidelijk de 
onderscheiden deelstromen te noemen. Over het algemeen betreffen dit: 
afvalwater van de voorbehandeling, ververij- en drukkerij-afvalwater, afvalwater van 
finishprocessen, latexhoudend afvalwater, eventueel laboratorium afvalwater en overig 
afvalwater. Daarnaast dienen de normaal te onderscheiden stromen (zoals regenwater en 
huishoudelijk afvalwater) te worden opgenomen. 
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VOORSCHRIFT 2 (alternatief a: lozingseisen in gesaneerde toestand) 

1. Het te lozen (bedrijfs)afvalwater, zoals omschreven in voorschrift ..... mag een 
hoeveelheid van ..... m3/etmaal en ..... m3/uur niet overschrijden. 

2. Het te lozen koelwater, zoals omschreven in voorschrift ..... mag een hoeveelheid 
van ..... m3/etmaal en ...... m3/uur niet overschrijden. 

3. Het (bedrijfs)afvalwater, zoals omschreven in voorschrift ....., gemeten ter plaatse 
van ..... dient aan de volgende eisen te voldoen: 
a. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager zijn dan ... en niet 

hoger zijn dan ...; 
b. het chloridegehalte mag niet hoger zijn dan ... mg/l; 
c. het sulfaatgehalte mag niet hoger zijn dan ... mg/l; 
d. het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan ... mg/l; 
e. de temperatuur mag niet hoger zijn dan ... "C; 
f. . . . . . . 

4. In het (bedrijfs)afvalwater zoals omschreven in voorschrift ....., gemeten ter plaatse 
van ..,.., mag het gehalte en de vracht aan de in onderstaande tabel genoemde 
parameters de daarbij vermelde waarden niet overschrijden. 

stoffen concentratie in concentratie in hoeveelheid 
prop.etmaal **) enig steekmonster vracht in 
monster in mg/i in mg/i g/etmaal 

czv 
BZV 
N-totaal 

chroom (totaal) 
koper 
zink 
nikkel 
antimoon 

EOX 
onopgeloste bestanddelen 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 2 (alternatief a) 

In dit voorschrift worden de lozingseisen in gesaneerde toestand vastgelegd. Daarbij moet 
ondubbelzinnig vaststaan voor welke afvalwaterstromen en op welke plaatsen deze 
lozingseisen gelden. 
De lozingseisen kunnen betrekking hebben op de totale afvalwaterstroom, gemeten op een 
gezamenlijk lozingspunf of op een zo nauwkeuring mogelijk omschreven specifieke 
afvalwaterstroom. Deze specifieke lozingseisen zijn van belang indien een deel van het 
afvalwater van het bedrijf schadelijke stoffen kan bevatten en eventueel sanering slechts 
betrekking heeft op deze deelstroom. Het verdient aanbeveling de eisen zo dicht mogelijk 
bij de bron te stellen. 

De leden 1 en 2 bieden de mogelijkheid om de kwantiteit van de te lozen (dee1)stromen te 
limiteren. 

Lid 3 biedt de mogelijkheid een aantal algemene parameters te limiteren en wordt meestal 
van toepassing verklaard op de laatste meetpunten, voordat de afvalwaterstromen het 
bedrijf verlaten. De parameters dienen echter van belang te zijn voor het vereiste 
waarvoor de vergunning is gesteld. Het limiteren van deze parameters dient gemotiveerd 
te worden. 
Voor minerale olie is het aan te bevelen om een maximale concentratie vast te stellen zo 
dicht mogelijk na de bron. Hiertoe zou het in een apart voorschrift opgenomen moeten 
worden. Bij het vaststellen van de getalswaarden binnen lid 3 dient rekening te worden 
gehouden met de invloed van de lozing op de waterkwaliteit van het ontvangende 
oppervlaktewater voor de betreffende stoffen e d o f  met de invloed van de betreffende 
stoffen op de werking van het zuiveringstechnische werk. 

De leden 4, 5 en 6 zijn voorschriften voor specifieke afvalwaterstromen binnen een 
bedrijf. Lid 4 is zowel voor de totale afvalwaterstroom als voor deelstromen te gebruiken, 
Per stroom dient bepaald te worden of het aantal opgenomen parameters beperkt danwel 
uitgebreid moet worden. Wanneer de concentratie-eisen voor een deelstroom gelden, dan 
dienen ook de maximale toelaatbare vrachten op basis van de kwantiteit van de deel- 
stroom te worden bepaald. 
Lid 5 verbiedt het lozen van kleurstofconcentraten en van het water dat nodig is om 
overschotten aan concentraten te verzamelen. 
Lid 6 geeft maximale waarden voor het emuent van de behandeling van latexhoudend 
afvalwater. Gehalten van 3 mg/l aan zink en 20 mg/l aan onopgeloste bestanddelen zijn 
haalbaar gebleken. 
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5.1 

5.2 

De lozing van kleurstofconcentraten is niet toegestaan. Dit geldt ook voor het 
water dat nodig is om overschotten aan concentraten te verzamelen. 
De teruggehouden en afgevoerde hoeveelheid concentraat dient te worden 
geregistreerd in een logboek. Dit logboek dient steeds voor inzage door de 
waterkwaliteitsbeheerder ter beschikking te worden gehouden. 

6. In het effluent van de zuiveringstechnische voorziening voor de behandeling van 
latexhoudend afvalwater, zoals omschreven in voorschrift ....., gemeten ter plaatse 
van ....., mag het gehalte en de vracht aan de in onderstaande tabel genoemde 
parameters de daarbij vermelde waarden niet overschrijden. 

stoffen concentratie in concentratie in hoeveelheid 
prop.etmaal **) enig steekmonster vracht in 
monster in mgii in mgii gietmaal 

zink 
onopgeloste bestanddelen 

7. De analyse van de onder lid 3, 4 en 6 genoemde stoffen e d o f  parameters wordt 
uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage ..... 
behorende bij deze vergunning. 

** Deze waarden gelden tevens voor het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde 
van 1 O steekmonsters, waarbij tussen twee achtereenvolgende steekmonsters 
tenminste 24 uur verstreken dient te zijn. 

In lid 7 worden de analysevoorschriften vastgelegd. 
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VOORSCHRIFT 2 (alternatief b: sanering nog uit te voeren) 

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

voorts: 

Kleurstofconcentraten 
2,l Uiterlijk twee jaar na het van kracht worden van deze vergunning dient de lozing 

van kleurstofconcentraten, inclusief het spoelwater dat nodig is om overschotten 
aan concentraten te verzamelen, te zijn beëindigd. 
Uiterlijk ..... na het van kracht worden van de vergunning moet door vergun- 
ninghouder bij de waterkwaliteitsbeheerder een uitvoeringsplan zijn ingediend, 
waarin is aangegeven op welke wijze deze sanering zal plaatsvinden. Indien uit het 
uitvoeringsplan blijkt dat preventieve maatregelen leiden tot een vergelijkbaar 
saneringsresultaat maar meer tijd vergen dan de in lid 2.1 aangegeven termijn, kan 
de onder 2.1 genoemde termijn met maximaal 1 jaar worden verlengd. 
Het in het vorige lid bedoelde uitvoeringsplan behoeft de goedkeuring van de 
waterkwaliteitsbeheerder en moet in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder 
worden opgezet. 

2.2 

2.3 

Textielhulpstoffen 
3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

Blijkens de aanvraag zijn de in bijlage ... onder a genoemde hulpstoffen milieube- 
zwaarlijk. Over de in bijlage __.  onder b genoemde hulpstoffen is onvoldoende 
relevante informatie overgelegd. Hulpstoffen waarvoor geen of onvoldoende 
informatie is overgelegd, dienen eveneens als milieubezwaarlijk te worden 
aangemerkt. 
Uiterlijk twee jaar na het van kracht worden van deze vergunning dient de lozing 
van milieubezwaarlijke hulpstoffen te zijn beëindigd. 

Uiterlijk .__  . na het van kracht worden van deze vergunning dient door de vergun- 
ninghouder aan de waterkwaliteitsbeheerder te worden gerapporteerd of de in 
lid 3.1 bedoelde hulpstoffen, te vervangen zijn door niet-milieubezwaarlijke 
hulpstoffen. 
Indien vervanging van de milieubezwaarlijke hulpstoffen mogelijk is, dient de 
vergunninghouder een uitvoeringsplan op te stellen, gericht op de realisatie van 
deze vervanging binnen een periode van twee jaar na het van kracht worden van 
de vergunning. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 2 (alternatief b) 

Het bedrijf moet de saneringen nog uitvoeren. Voor zowel de kleurstofconcentraten, de 
textielhulpstoffen als voor het overig kleurstofioudend afvalwater zijn modelvoorschriften 
geformuleerd waarmee een sanering kan worden voorgeschreven. Voor het latexhoudend 
afvalwater ontbreekt een saneringsvoorschrift omdat vrijwel alle tapijtbedrijven hiervoor 
reeds maatregelen hebben getroffen. 

Zoals in het CUWVO-rapport is aangegeven, dient de sanering van kleurstofconcentraten, 
milieubezwaarlijke textielhulpstoffen en latexhoudend afvalwater, gezien de daarvoor 
begrote kosten, in alle gevallen te worden doorgevoerd. In de modelvoorschriften wordt 
van de vergunninghouder een uitvoeringsplan gevraagd. Een dergelijk plan beschrijft de 
manier waarop de sanering zal worden uitgevoerd en geeft de tijdstermijnen waarbinnen 
een en ander zal worden gerealiseerd. 
Bij de sanering van het overig kleurstofhoudend afvalwater (restvlot, was- en spoelwater) 
dient zowel een technische als ook een financieel/economische afweging gemaakt te 
worden om te beoordelen in hoeverre deze sanering binnen het begrip best uitvoerbare 
technieken is uit te voeren. Om deze afweging te kunnen maken wordt van het bedrijf een 
saneringsplan gevraagd. Hierin dienen de technische mogelijkheden met de daarbij 
behorende financieeVeconomische gevolgen te worden weergegeven. 
Geadviseerd wordt om de ingang van de uitvoeringsdatum voor deze sanering samen te 
laten vallen met de expiratiedatum van de tijdelijke vergunning. 
Voor het bepalen van de termijnen waarbinnen de verschillende saneringen gerealiseerd 
moeten worden wordt verwezen naar het eerdergenoemde CUWVO-rapport. 

De in lid 2.1 genoemde termijn van twee jaar, moet gezien worden als een uiterste 
termijn. Indien het bedrijf redelijkerwijs in staat is om de gevraagde maatregelen sneller te 
kunnen doorvoeren, kan gekozen worden voor een kortere periode. 
Dit geldt ook voor de in lid 6.1 genoemde termijn van vijf jaar; indien het bedrijf 
redelijkerwijs in staat is om de gevraagde maatregelen sneller te kunnen doorvoeren, kan 
ook hier gekozen worden voor een kortere periode. 
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4.3 

4.4 

4.5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

Het in het vorige lid bedoelde uitvoeringsplan behoeft de goedkeuring van de 
waterkwaliteitsbeheerder en dient in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder te 
worden opgezet. 
Van de vervangende hulpstoffen dienen de gegevens zoals vermeld in het toet- 
singsschema in bijlage ..., behorende bij deze beschikking, alsmede gegevens over 
de (handels)naam, de chemische samenstelling en de bacterie-inhibitie te worden 
overgelegd. Indien de gegevens worden verkregen via de Textiel Milieudatabank 
of de Milieudatabank Nederlandse Tapijtindustrie kan worden volstaan met 
overlegging van de toetsingsresultaten en beschikbare datasheets, zoals uitgegeven 
door deze stichting. Hierop dient ten minste de acute toxiciteit voor aquatische 
organismen, de afbreekbaarheid, de bacterie-inhibitie en het toetsingsresultaat te 
zijn vermeld. 
De vervangende hulpstoffen mogen niet milieubezwaarlijk zijn. 

Uiterlijk ...._ na het van kracht worden van deze vergunning moet door de 
vergunninghouder bij de waterkwaliteitsbeheerder een uitvoeringsplan zijn 
ingediend, dat gericht is op het binnen twee jaar na het van kracht worden van 
deze vergunning met behulp van beste bestaande technieken verwijderen van de 
hulpstoffen zoals bedoeld in lid 3.1. 
Het in het vorige lid bedoelde uitvoeringsplan behoeft de goedkeuring van de 
waterkwaliteitsbeheerder en moet in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder 
worden opgezet. 
Indien blijkt dat hulpstoffen zoals bedoeld in lid 3.1 vervangbaar zijn, vervalt voor 
die betreffende hulpstoffen het in dit lid gestelde voorschrift. 
Indien van hulpstoffen binnen de in dit lid genoemde termijn alsnog een 
toetsingsresultaat aan de waterkwaliteitsbeheerder wordt overgelegd waaruit blijkt 
dat deze hulpstoffen niet milieubezwaarlijk zijn, vervalt het in dit lid gestelde 
voorschrift voor die betreffende hulpstoffen. 

Overig kleurstofhoudend afvalwater. 
6.1 Uiterlijk ..,,. na het van kracht worden van deze vergunning moet door de 

vergunninghouder bij de waterkwaliteitsbeheerder een saneringsplan zijn 
ingediend, dat gericht is op net binnen vijf jaar na het van kracht worden van deze 
vergunning met behulp van best uitvoerbare technieken behandelen van het 
kleurstoîhoudende afvalwater. dat resteert ná terughouding van de 
kleurstofconcentraten. 
Het in dit lid bedoelde saneringsplan behoeft de goedkeuring van de waterkwali- 
teitsbchcerdcr en dient in o\  rrleg met de Lvaterkv aliteitsheheerder te norden 
o p ~ e / c l  

6.2 
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Latexhoudend afvalwater. 
7 In het ernuent van de zuiveringstechnische voorziening voor de behandeling van 

latexhoudend afvalwater, zoals omschreven in voorschrift ..., gemeten ter plaatse 
van ....., mag het gehalte en de vracht aan de in onderstaande tabel genoemde 
parameters de daarbij vermelde waarden niet overschrijden. 

stoffen concentratie in concentratie in hoeveelheid 
prop.etmaal **) enig steekmonster vracht in 
monster in mg/i in mg/i gíetmaal 

zink 
onopgeloste bestanddelen 

** Deze waarden gelden tevens voor het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van 
1 O steekmonsters, waarbij tussen twee achtereenvolgende steekmonsters tenminste 
24 uur verstreken dient te zijn. 
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VOORSCHRIFT 3 (melden wijzigingen in gebruik stoffen) 

1. Wijzigingen in de toegepaste textielchemicaliën (uitgezonderd kleurstoffen), die 
mogelijk in het afvalwater terecht kunnen komen, behoeven de goedkeuring van 
de waterkwaliteitsbeheerder. De vergunninghouder dient hiertoe een keer per 
kwartaal achteraf gegevens zoals vermeld in het toetsingsschema in bijlage ... be- 
horende bij deze beschikking, alsmede de handelsnaam, de chemische samenstel- 
ling en de bacterie-inhibitie te overleggen. 
Indien de gegevens worden verkregen van de Textiel Milieudatabank of de 
Milieudatabank Nederlandse Tapijtindustrie kan worden volstaan met overlegging 
van de beschikbare datasheets, zoals uitgegeven door de databanken. Op deze 
datasheets dient ten minste de acute toxiciteit voor aquatische organismen, de 
afbreekbaarheid, de bacterie-inhibitie en het toetsingsresultaat te zijn vermeld. 

2. Bij wijziging e d o f  uitbreiding van de gebruikte hulpstoffen, is het niet toegestaan 
om hulpstoffen toe te passen die geclassificeerd zijn als milieubezwaarlijk. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 3 

Gezien de veelheid aan gebruikte textielchemicaliën en de vele vervangingsmogelijkheden 
is het gewenst dat de waterkwaliteitsbeheerder inzicht houdt in de aard van de stoffen die 
in het afvalwater kunnen geraken. Om die reden is een meldingsplicht voor nieuw toe te 
passen textielchemicaliën gewenst. 
Voor kleurstoffen geldt geen meldingsplicht, omdat hiervoor de emissie-aanpak wordt 
gevolgd (i.p.v. een stofgerichte aanpak). 
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VOORSCHRIFT 4 (controlevoorzieningen) 

(a verplichting tot het hebben van een meetvoorziening) 

I .  Het te ioien afvalwater, zoals omschreven in voorschrift .._, dient te allen tijde te 
kunnen worden onderworpen aan continue debietmeting en proportionele bemon- 
stering. 
Daartoe dient het afvalwater via een doelmatig functionerende voorziening voor 
continue debietmeting en bemonstering te worden geleid, welke de goedkeuring 
behoeft van de waterkwaliteitsbeheerder. 

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

(b verplichting tot het hebben van een controleput) 

1 Het te l o x n  afvalkater, zoals omschreven in voorschrift ..., dient te allen tijde te 
kunnen worden bemonsterd. Daartoe dient het via een controleput te worden 
geleid, die geschikt is voor bemoiisteringsdoeleinden. 

2 De i n  lid 1 bedoelde controleput dient zodanig te worden geplaatst, dat deze goed 
bereikbaar eri toegankelijk is. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 4 (kiezen uit a of b) 

ï e n  einde een goede controle door of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder mogelijk te 
maken zal het afvalwater bij \. oorkeur door een daartoe geschikte meetgelegenheid 
moeten worden gevoerd. Dit is eveneens het geval indien voorschrift 5 wordt opgenomen 
(akernatief 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 vergunning- 
voorschriften te kunnen controleren is het nodig dat het te controleren afvalwater door één 
of meer daartoe geschikte controleputten wordt geleid (alternatief b). 
Voor zover één en ander niet blijkt uit de rioleringstekening die deel uitmaakt van de 
vergunning, verdient het aanbeveling om in dit voorschrift de plaats van de 
voorgeschreven voorzieningen nader aan te geven. 
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VOORSCHRIFT 5 (verplichting tot meten en bemonsteren) 

I .  

2. 

3 .  

4. 

5 .  

6 .  

7. 

Het te lozen afvalwater, zoals omschreven in voorschrift ..., dient ... maal per 
maandíjaar door of vanwege vergunninghouder door meting en bemonstering te 
worden gecontroleerd. 

De in lid 1 genoemde controle betreft de hoeveelheid van het geloosde afvalwater, 
per etmaal, alsmede de volgende van de in voorschrift 2, lid 3 en 4, genoemde 
parameters: 

..... 

..... 

..... 

Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat met een lagere onderzoeksfrequentie, 
danwel met een geringer aantal parametersktoffen kan worden volstaan, kan de 
waterkwaliteitsbeheerder op een daartoe strekkend verzoek aldus besluiten. 

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

Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met andere analysemethoden gelijkwaar- 
dige resultaten kunnen worden bereikt als die met de in lid 4 bedoelde methoden, 
mogen die - na verkregen toestemming van de waterkwaliteitsbeheerder - worden 
gebruikt. 

De meet- en analyseresultaten met betrekking tot de te controleren afvalwaterstro- 
men dienen ... maal per jaar binnen ..... maanden na afloop van de controleperiode 
aan de waterkwaliteitsbeheerder te worden gerapporteerd. 

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

TOELICHTING VOORSCHRIFT 5 

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 op de inspanning ter beperking 
van de hoeveelheden te lozen afvalstoffen (zowel d.m.v. zuivering als good- 
housekeeping). De meting en bemonstering moet dan worden gezien als een controle op 
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. 
Indien meting en bemonstering als hier bedoeld wordt voorgeschreven, dient tevens 
voorschrift 4a te worden opgenomen. 



VOORSCHRIFT 6 (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 waterkwaliteitsbeheerder moeten 
worden opgevolgd. 
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I TOELICHTING VOORSCHRIFT 6 

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 afvalwaterbehandelingsinstallaties, meet- en 
bemonsteringsvoorzieningen en controleputten een goed beheer en onderhoud geboden. 
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VOORSCHRIFT 8 (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 VOORSCHRIFT 8 

Doel van deze bepaling is dat de procesvoering bij de vergunningverlener bekend moet 
zijn. Aldus wordt voorkomen dat ongewenste wijzigingen op een later tijdstip door het 
bevoegd gezag moeten worden teruggedraaid. 
Deze melding ziet niet op wijzigingen in de lozingssituatie, die geen (of juist een positief) 
effect hebben voor het milieu. Dergelijke meldingen dienen ingevolge artikel 8.19 van de 
Wet milieubeheer te worden gedaan. 
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VOORSCHRIFT 9 (aanwijzen contactpersoon) 

De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder 
belast is (zijn) met het toezicht op 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. Wijzigin- 
gen dienen onmiddellijk te worden gemeld. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 9 

Dit voorschrift is in de vergunning opgenomen zodat in spoedgevallen met de vergunning- 
houder 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 overleggen. 
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 10 (calamiteitenregeling) 

1. 

2. 

3.  

4. 

5 .  

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 op de kwaliteit van het ontvangende oppervlakte- 
water en/of de doelmatige werking van de rwzi, voorzover zij niet kunnen worden 
voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De waterkwali- 
teitsbeheerder dient van één en ander zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden 
gesteld. De door of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder ter zake gegeven aanwij- 
zingen dienen stipt te worden opgevolgd. 

Indien de waterkwaliteitsbeheerder dit gewenst acht, zal vergunninghouder betref- 
fende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van oorzaak, 
datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen 
ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater, alsmede van de voorgenomen 
maatregelen ter voorkoming van herhaling. 

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

Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden de 
kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterwater eníof de doelmatige werking 
van de rwzi zodanig beïnvloed wordt dat het noodzakelijk is maatregelen van 
tijdelijke aard te treffen, dan is de vergunninghouder verplicht daartoe op aan- 
schrijving 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 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 de lozing van afvalwater volgens de vergun- 
ning na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeelte- 
lijk niet meer mogelijk is. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 10 

Leden 1 en 2 

Het betreft hier voorschriften bij optreden van calamiteiten of andere uitzonderlijke 
omstandigheden binnen de inrichting die de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewa- 
ter e d o f  doelmatige werking van de rwzi nadelig beïnvloeden. 

Leden 3. 4 en 5 

Het betreft hier voorschriften bij optreden van calamiteiten of uitzonderlijke omstandighe- 
den (heersende of dreigende kritieke waterkwaliteit) buiten de inrichting die de kwaliteit 
van het ontvangende water eníof de doelmatige werking van de rwzi 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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BIJLAGE (analysevoorschriften) 

De in deze vergunning genoemde stoffen d o f  parameters dienen te worden bepaald 
volgens: 

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

StofParameter NEN-nummer 

- BZV 
- czv 
- N-totaal 
- EOX 
- chroom 
- koper 
- nikkel 
~ zink 
- antimoon 
- onopgeloste bestanddelen 
- zuurgraad 
- chloride 
- sulfaat 
- oliehet 

6634 
6633 

6448 
645 1 
6456 
6443 
6433 
662 1 

6476 
6654 
3235-9.2.2 

b. Standard methods for the examination of Water and Wastewater, American Public 
Health Association inc. New York 

c. Annual book of ASTM standards (part 31) 

d. Deutsche Einheitsverfahren zur WassedAbwasser und Schlammuntersuchung, Weis- 
sheim Verlag Chemie. 

Een wijziging in een normblad of voorschrift wordt automatisch van kracht dertig dagen 
nadat de wijziging door de waterkwaliteitsbeheerder ter kennis van vergunninghouder is 
gebracht. tenzij binnen die termijn bij de waterkwaliteitsbeheerder schriftelijk bezwaar is 
aangetekend. 

TOELICHTING BIJLAGE 

Bij voorkeur worden door zowel de vergunningverlener als de vergunninghouder de 
voorschriften van het NNI gebruikt. Indien er geen voorschrift is of voor het specifieke 
afvalwater deze niet toepasbaar is, wordt voor de betreffende parameter een andere norm 
of analysemethode voorgeschreven uit de onder b t/m d genoemde mogelijkheden. 
Zodra normen of voorschriften worden gewijzigd dient deze bijlage te worden aangepast 
en aan vergunninghouder te worden toegezonden. In verreweg de meeste gevallen zal er 
voor de vergunninghouder geen aanleiding zijn tegen de wijziging bezwaar aan te tekenen, 
omdat het vaak gaat om zeer geringe wijzigingen die geen significant verschil in uitkomst 
opleveren. Mocht de vergunninghouder wel bezwaar maken, dan dient zo nodig de bijlage 
door middel van een besluit tot wijziging van de vergunning te worden aangepast. Tegen 
dit besluit staat dan normaal beroep open. 
De in deze bijlage gegeven analysevoorschriften zijn de voorschriften welke horen bij de 
in de vergunning vermeide emissiegrenswaarden en dienen gebruikt te worden bij controle 
van de vergunning door de vergunningverlener. De door de vergunninghouder te gebrui- 
ken voorschriften met betrekking tot de verplichting tot meten en bemonsteren zijn 
aangegeven in de leden 4 en 5 van voorschrift 5 en worden gebruikt voor de eigen 
controle door vergunninghouder en rapportage hierover aan de waterkwaliteitsbeheerder. 


