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§ 3.1.5 Lozen van koelwater

Artikel 3.6

Voor de beoordeling van lozingen van koelwater is in CIW-verband (nu het Landelijk
Bestuurlijk Overleg Water) een beoordelingssystematiek ontwikkeld om warmtelozingen te
beoordelen. Na toepassing van BBT kan hiermee de impact van de warmtelozing in het
ontvangende oppervlaktewater worden ingeschat. Dit resulteert in een berekening van de
maximaal toegestane warmtevracht. Met dit besluit worden naar schatting 80% van de
koelwaterlozingen afkomstig van activiteiten die onder dit besluit vallen gereguleerd. Voor de
overige 20% is lozing met name in de grotere oppervlaktewateren op voorhand niet uit te
sluiten, maar blijft een individuele afweging (maatwerk) gewenst. De onttrekking van
koelwater uit het oppervlaktewater of uit het grondwater is niet opgenomen in dit besluit.
Daarvoor is een vergunning nodig op grond van respectievelijk de Wet op de
Waterhuishouding en de Grondwaterwet.

Ondergrens
Uit eenvoudige modelberekeningen is gebleken dat als gevolg van een warmtelozing van
maximaal 10 kilojoule per seconde op oppervlaktewater de mengzone waarbinnen de
temperatuursverhoging als gevolg van de lozing meer is dan 3 graden Celsius beperkt blijft
tot een gebied met een straal van enkele meters. Om die reden wordt het acceptabel geacht
om voor koelwaterlozingen een ondergrens te hanteren van 10 kilojoule per seconde.

Ontvangende oppervlaktewater
Bij het lozen in oppervlaktewateren die met het oog op lozingen geen bijzondere
bescherming behoeven wordt een warmtevracht van 1000 kilojoule per seconde acceptabel
geacht.

Handhaving
Het bevoegd gezag kan met de in artikel 3.6 genoemde rekenregel de warmtevracht
berekenen uit meetgegevens en vaststellen of lozing geschiedt binnen de voorwaarden van
dit besluit.

Maatwerk
Bij het opstellen van de maximaal toegestane warmtevracht zijn een aantal conservatieve
uitgangspunten gehanteerd. Indien de te lozen warmtevracht meer bedraagt dan bij dit
besluit is toegestaan kan de lozer een meer gedetailleerde berekening uitvoeren voor een
beoordeling van de warmtelozing op maat. In deze berekening kunnen dan de lokale
gegevens van het ontvangende oppervlaktewater gebruikt worden en kan er bijvoorbeeld
rekening gehouden worden met seizoensinvloeden. Voor het uitvoeren van deze beoordeling
van de warmtelozing op maat kan de beoordelingssystematiek voor warmtelozingen worden
gehanteerd, die is opgesteld in opdracht van het Nationaal Bestuursakkoord Water. Indien
blijkt dat een grotere warmtelozing dan is toegestaan bij dit besluit acceptabel is, kan het
bevoegd gezag na een hiertoe strekkende aanvraag deze met behulp van een
maatwerkvoorschrift toestaan.

Chemicaliën
Gangbare behandelingschemicaliën voor koelwater vereisen een individuele afweging. Het
gebruik van chemicaliën behoeft daarom instemming van het bevoegde gezag. Voor de
beschrijving van het effect van de chemicaliën lozing kan een immissietoets uitgevoerd
worden.


