Uit nota van toelichting van de Miniteriële regeling bij het Activiteitenbesluit dd. 1-12008
§ 4.5.11 Lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in § 4.5.1 tot en met § 4.5.11 van het
besluit
1.1.1 Artikel 4.84

De onderhavige bedrijfstak is zeer divers zowel qua omvang van de inrichtingen als de aard van de
processen, die bij diverse inrichtingen bovendien wisselend plaatsvinden. Tevens is algemeen
aanvaard dat de metaalemissies via het afvalwater het beste met procesgeïntegreerde en goodhousekeeping maatregelen beperkt kunnen worden. Het binnen deze randvoorwaarden uitwerken van
concrete doelvoorschriften voor de verschillende activiteiten onder alle in de praktijk voorkomende
omstandigheden is dan ook niet mogelijk. Daarom is gekozen voor een algemeen voorschrift in het
besluit dat de emissies van metalen en hulpstoffen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. In de
regeling is hier als verplichte maatregel aan gekoppeld dat de inrichting gedragsvoorschriften opstelt
waarin wordt aangegeven welke maatregelen genomen worden om de emissies te beperken. Deze
maatregelen kunnen zowel beschrijvingen van good-housekeeping maatregelen zijn als technische
maatregelen. De inrichting dient als gevolg van artikel 4.84 er tevens voor zorg te dragen dat in de
gedragsvoorschriften opgenomen maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Indien dit in de
praktijk niet het geval is wordt gehandeld in strijd met de regeling. Dit maakt dat de
gedragsvoorschriften meer bindend van karakter zijn dan een milieuzorgsysteem. In de regeling is
aangegeven welke informatie dit gedragsvoorschrift ten minste moet bevatten. De omvang van de
gedragsregels zal evenredig zijn met de diversiteit aan de aanwezigheid van bedrijfsactiviteiten
waarop dit artikel van toepassing is. In die zin wordt de administratieve last die het opstellen en
bijhouden van de gedragsregels met zich meebrengt acceptabel gevonden. Desondanks zal er sprake
zijn van een reductie van administratieve lasten ten opzichte van de huidige vergunningplicht voor
deze bedrijfstak.

Preventieve aanpak
Bij de diverse metaalbewerkende activiteiten worden verschillende hulpstoffen gebruikt die schadelijk
zijn voor het watermilieu. Deze stoffen worden in kleine hoeveelheden in diverse fasen van het proces
toegepast en zullen in zekere mate ook in het te lozen afvalwater terecht komen. Gezien de
wisselende toepassing van deze stoffen, afhankelijk van het proces, is het niet mogelijk
doelvoorschriften voor deze stoffen te formuleren. Door zorgvuldig handelen kunnen de emissies van
deze stoffen naar het afvalwater echter wel beperkt blijven. Van de inrichting wordt vereist dat in de
gedragsvoorschriften wordt aangegeven waarom bepaalde stoffen, ondanks hun schadelijkheid voor
het watermilieu, toegepast worden en welke maatregelen vanuit de preventieve aanpak vervolgens
worden genomen om de emissies zoveel mogelijk te beperken.

Verminderen oversleep

Het met geschikte middelen terughouden van badvloeistoffen, zoals het optimaliseren van de
uitdruiptijden en het transporteren van materiaal op een wijze waardoor de uitsleep tot een minimum
worden teruggebracht. Andere mogelijkheden zijn het aanbrengen van spat- en uitlekschermen en het
optimaliseren van de badsamenstelling.

Procesgeïntegreerde maatregelen
De mogelijkheden tot het nemen van procesgeïntegreerde maatregelen zijn afhankelijk van de
bedrijfsconfiguratie. Bij het bepalen van voor toepassing in aanmerking komende maatregelen wordt
verwezen naar de BREF ‘Surface treatment of metals and plastics. Voorbeelden van
procesgeïntegreerde maatregelen zijn veelvuldig gebruik van en hergebruik van spoelwater en
standtijdverlenging van procesbaden.

Doelmatige verwerking van afvalwater
In de op te stellen gedragsregels dient tenminste beschreven te worden hoe wordt omgegaan met de
verschillende afvalwaterstromen. Daarbij dient de keuze tot het afvoeren, verwerken of lozen van
afvalwaterstromen toegelicht te worden. Geconcentreerde afvalwaterstromen zoals uitgewerkte
procesbaden of spaarbaden vereisen een bijzondere aandacht.

EDTA
Bij gebruik van EDTA geeft de inrichting aan waarom dit noodzakelijk is voor het proces en de
maatregelen die genomen worden om de emissies ervan te beperken. Bij het bepalen van voor
toepassing in aanmerking komende maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 5.2.5.1 van de BREF
‘Surface treatment of metals and plastics.

Cr VI
In de BREF ‘Surface Treatment of Metals and Plastics’, paragrafen 5.1.6.3 en 5.2.5.7.2 wordt het
terugvoeren van het metaal naar het procesbad gezien als de best beschikbare techniek voor IPPCinrichtingen. Voor niet IPPC-inrichtingen kan het voorkomen dat deze maatregel niet kosteneffectief
kan worden uitgevoerd. In de gedragsregels moet tot uiting komen in welke mate deze maatregel
doorgevoerd kan worden. Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen of de maatregel
kosteneffectief kan worden uitgevoerd en of de alternatieve voorgestelde saneringsmaatregelen
voldoende zijn.

Cyanide
In de BREF ‘Surface Treatment of Metals and Plastics’, paragraaf 5.2.5.3 wordt het terugvoeren van
cyanide naar het procesbad gezien als de best beschikbare techniek voor IPPC-inrichtingen. Voor niet
IPPC-inrichtingen kan het voorkomen dat deze maatregel niet kosteneffectief kan worden uitgevoerd.
In de gedragsregels moet tot uiting komen in welke mate deze maatregel doorgevoerd kan worden.
Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen of de maatregel kosteneffectief kan worden uitgevoerd

en of de alternatieve voorgestelde saneringsmaatregelen voldoende zijn. Zonodig kan het bevoegde
gezag via artikel 4.84, vierde lid maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de gedragsregels.

Lozen van PFOS (perfluoroctaansulfonaten)
PFOS is een groep van bio-accumulerende en persistente stoffen, die tevens toxisch is voor
zoogdieren, en dus ook de mens. Het wordt met name in chromateringsbaden gebruikt om de
emissies van Chroom VI-verbindingen uit de baden naar de lucht te beperken. Dit in eerste instantie
ten behoeve van gezondheidsomstandigheden op de werkvloer. PFOS wordt slechts in geringe
hoeveelheden aan de baden toegevoegd. De uiteindelijke lozing naar het milieu is weliswaar beperkt,
maar gezien de aard van de stof ongewenst. Er ligt een voorstel bij de Europese Commissie om de
verkoop en het gebruik van PFOS op grond van richtlijn 76/769/EEC te reguleren. In de afweging
tussen de schadelijke effecten van PFOS op gezondheid en milieu en schadelijke effecten van de
Chroom VI emissies die door het gebruik gereduceerd worden bij de processen in de
metaalverwerkende industrie wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van PFOS. Hierbij is het wel
van belang dat zeer terughoudend met deze stof wordt omgegaan en alles in het werk wordt gesteld
om de emissies zoveel mogelijk te beperken. PFOS behoeft dan ook de nodige aandacht bij de
invulling van artikel 4.84 en de daarop berustende maatregel. In de BREF ‘Surface Treatment of
Metals and Plastics’, paragraaf 5.2.5.2 wordt het terugvoeren van PFOS naar het procesbad gezien
als de best beschikbare techniek voor IPPC-inrichtingen. Voor niet IPPC-inrichtingen kan het
voorkomen dat deze maatregel niet kosteneffectief kan worden uitgevoerd. In de gedragsregels moet
tot uiting komen in welke mate deze maatregel doorgevoerd kan worden. Het is aan het bevoegd
gezag om te oordelen of de maatregel kosteneffectief kan worden uitgevoerd en of de alternatieve
voorgestelde saneringsmaatregelen voldoende zijn. Zonodig kan het bevoegde gezag via 4.84, vierde
lid maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de gedragsregels.

Cd
In de BREF ‘Surface Treatment of Metals and Plastics’, paragraaf 5.1.6.3 wordt het terugvoeren van
het metaal naar het procesbad gezien als de best beschikbare techniek voor IPPC-inrichtingen. Voor
niet IPPC-inrichtingen kan het voorkomen dat deze maatregel niet kosteneffectief kan worden
uitgevoerd. In de gedragsregels moet tot uiting komen in welke mate deze maatregel doorgevoerd kan
worden. Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen of de maatregel kosteneffectief kan worden
uitgevoerd en of de alternatieve voorgestelde saneringsmaatregelen voldoende zijn.

Mogelijkheden tot maatwerk
De inrichting neemt het initiatief om de gedragsregels op te stellen en na te leven. De inrichting kan in
de gedragsregels aangeven voor welke maatregelen gekozen is. Het bevoegd gezag kan de
gedragsregels inzien om te beoordelen of de maatregelen voldoende zijn. Indien dat nodig blijkt te zijn
kan het bevoegde gezag via 4.84, vierde lid maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de
gedragsregels.
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