Uit de orginele Nota van toelichting bij het Activiteitenbesluit
§ 4.6.1 Lozen van afvalwater (algemeen)
Artikel 4.75
Olievoorschrift
Uitgangspunt bij het lozen van oliehoudend afvalwater is een norm van 20 milligram olie per liter in enig
steekmonster. Aan deze norm kan worden voldaan door ofwel het toepassen van zuiveringstechnieken volgens
BBT, ofwel het zodanig inrichten van de werkwijze binnen het bedrijf, dat het gehalte van 20 milligram per liter
ook zonder behandeling in zuiveringsvoorzieningen niet wordt overschreden. Een werkwijze die hier in extremo
aan voldoet zijn de «droge» reinigingsmethoden, die steeds meer ingang vinden binnen de branche. Hierbij wordt
het ontstaan van oliehoudend afvalwater voorkomen hetgeen uiteraard een betere optie is dan het naderhand
zuiveren.
Onze Minister is, naar aanleiding van Kamervragen, per brief d.d. 10 oktober 2000 (vrom000823) ingegaan op de
normstelling voor de lozing van oliehoudend afvalwater, die met dit besluit niet gewijzigd wordt.
Op de norm van 20 milligram per liter wordt een uitzondering gemaakt als het afvalwater geleidt wordt door een
olie-afscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gedimensioneerd, geplaatst, gebruikt en onderhouden
overeenkomstig NEN-EN 858-1 en 2. Voorwaarde is wel, dat de olie-afscheider en slibvangput adequaat
functioneren. Dit kan worden beoordeeld aan de hand van het oliegehalte van het geloosde water. Gebleken is
dat bij een goed gebruikte en gedimensioneerde afscheider en slibvangput de concentratie olie onder de waarde
van 200 milligram per liter zal blijven. Daarbij is het wel van belang, dat de werkwijze binnen de inrichting ten
aanzien van keuze reinigingsmiddel en wijze toepassing hogedrukreiniger, zodanig is dat een goede werking van
de afscheider niet onmogelijk wordt gemaakt door vorming van emulsies. De norm van 200 milligram per liter
dient dus ter controle van de goede werking van de afscheider, en geeft niet het te allen tijde milieuhygiënisch
aanvaardbare gehalte aan olie aan.
Het gemiddelde oliegehalte zal bij het voldoen aan deze norm aanzienlijk lager zal liggen. De reden waarom bij
toepassing van een goed gedimensioneerde, geplaatste, onderhouden en gebruikte combinatie van slibvangput
en olie-afscheider getoetst wordt aan hogere concentratiewaarde in enig monster ligt in het feit, dat tegenover het
nadeel van een iets hogere vracht aan olie in het afvalwater het voordeel staat, dat een goed gedimensioneerde,
geplaatste, onderhouden en gebruikte combinatie van slibvangput en olie-afscheider wat betreft het geheel aan
nadelige gevolgen voor het milieu goed scoort. Dit heeft vooral te maken met de betrekkelijk geringe productie
aan slib (er worden geen chemicaliën aan het water toegevoegd). In de praktijk zal dus het verschil tussen de
geloosde vracht aan olie lager zijn dan het verschil tussen de 200 en 20 milligram per liter norm suggereert.
Goed onderhoud van de slibvangput en de olieafscheider omvat het tijdig ledigen en reinigen en het zo spoedig
mogelijk verhelpen van geconstateerde gebreken. Wanneer het verwijderen van afscheiden olie en slib exact aan
de orde moet zijn kan afhankelijk van het type afscheider verschillen. Over het algemeen moet de slibvangput of
slibvangruimte worden geleegd wanneer deze voor meer dan 50% gevuld is met slib/zand.
Om de goede werking van een slibvangput en olieafscheider te waarborgen dient bij alle afscheiders naast het zo
nodig verwijderen van olie en slib eens per jaar – behalve indien dit naar de mening van het bevoegd gezag niet
noodzakelijk is – de afscheider volledig geleegd en gereinigd te worden en onderzocht te worden op aantasting
en andere gebreken. Gebleken gebreken dienen zo spoedig mogelijk verholpen te worden.
Specifiek voor de lozing vanuit motorrevisiebedrijven zijn aanvullende eisen opgenomen gebaseerd op de CIWnota auto en aanverwante bedrijven. Belangrijk is dat het gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen zo veel
mogelijk moet worden beperkt. Worden deze stoffen toch gebruikt dan heeft afvoer naar een erkende verwerker
de voorkeur.

§ 6.6 Overgangsrecht met betrekking tot slibvangputten en olieafscheiders
Artikel 6.17
Eerste lid
In de voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit geldende besluiten verwees het voorschrift naar NEN
7089. Deze norm is inmiddels vervallen. Dit besluit verwijst naar de Europese norm NEN-EN-858. De conform
NEN 7089 uitgevoerde en gebruikte afscheiders waarborgen eveneens een adequate bescherming van het
milieu. Dit artikel leidt er daarom toe, dat voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit geplaatste
afscheiders die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN 7089 niet behoeven te worden vervangen.

Tweede lid
In de voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit geldende besluiten verwezen de voorschriften naar
NEN 7089. Deze norm is inmiddels vervallen. Dit besluit verwijst naar de Europese norm NEN-EN-858. De
conform NEN 7089 uitgevoerde en gebruikte afscheiders waarborgen eveneens een adequate bescherming van
het milieu. Dit artikel leidt er daarom toe dat indien voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit

afscheiders zijn geplaatst die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN 7089, voor het lozen van afvalwater
vanuit die afscheiders ook het doelvoorschrift van 200 milligram per liter geldt.
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