Visie

Beoordeling voor vergunning
lozing gewijzigd
Voor het lozen van stoffen in oppervlaktewater of in het riool is een vergunning nodig. Die vergunning wordt
verleend nadat de toelaatbaarheid is beoordeeld van de stoffen in zowel het productieproces als in het uiteindelijk te
lozen water (de restlozing). In de wijze waarop deze toetsing plaatsvindt zijn enkele wijzigingen doorgevoerd.
Roy Tummers, directeur Water bij VEMW, licht toe.

Waarom waren deze veranderingen
nodig?
et overheidsbeleid rond zogenaamde Zeer Zorgwekkende
Stoffen (ZZS) in afvalwater is
gewijzigd. ZZS zijn gevaarlijke stoffen voor
mens en milieu die de regering met voorrang,
bij de bron wil aanpakken. Verder zijn enkele
Europese regels aangepast die ook van
invloed zijn op de toetsing.”
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Hoe wordt een vergunningaanvraag van
een bedrijf getoetst?
“Hiervoor worden twee instrumenten gebruikt:
de Algemene Beoordelingsmethode stoffen
en preparaten (ABM) en de Immissietoets. De
ABM bepaalt de ‘waterbezwaarlijkheid’ van
stoffen en mengsels. Een stof wordt gecategoriseerd en gekoppeld aan een ‘saneringsinspanning’, de inspanning die het bedrijf moet
leveren om de lozing van de stof te verminderen. Bij de Immissietoets wordt vervolgens
gekeken naar het effect van de restlozing op
het ontvangende waterlichaam. Dan wordt
bepaald of de milieukwaliteitseisen worden
overschreden.”

Wat houden de veranderingen in?
“In de ABM vallen de Zeer Zorgwekkende
Stoffen onder een nieuwe categorie waarvoor
de meest vergaande saneringsinspanning is
vereist. Een bedrijf moet vooral laten zien hoe
het invulling geeft aan ‘continue verbetering’.
Daarnaast schrijft de Europese CLPVerordening (betreft de indeling en etikettering
van producten) voordat de aanduiding van de
categorieën is veranderd. In de Immissietoets
hebben ZZS ook een aparte plek gekregen,
de beoordeling voor metalen is aangepast en
er is meer aandacht voor de effecten van
lozingen in beschermde gebieden zoals
gebieden die van belang zijn voor de drinkwatervoorziening.”

gevolgen blijven waarschijnlijk zeer beperkt.
Hooguit gaat het vijfjaarlijks aanleveren van
informatie gepaard met licht hogere administratieve kosten.”

Wat zijn de gevolgen voor de bedrijven?
“Bedrijven die ZZS lozen moeten iedere 5 jaar
rapporteren over de gemaakte vorderingen in
de emissiebeperking. En de nieuwe ABM kent
aangepaste categorieën. Dat betekent dat
leveranciers van stoffen de juiste categorieën
moeten hanteren. Bedrijven zijn uiteindelijk
verantwoordelijk voor het aanleveren van
deugdelijke informatie over stoffen. Financiële

Wanneer krijgt een bedrijf met deze
veranderingen te maken?
“Als een bedrijf na 1 juli 2016 een nieuwe vergunning voor lozing aanvraagt óf een bestaande vergunning wil aanpassen. Bij directe lozingen in oppervlaktewater is de waterbeheerder
bevoegd gezag, bij indirecte lozingen (op de
riolering) gaat het om het bevoegd gezag op
grond van de Wabo, veelal de gemeente.”
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Waterkwaliteitsbeleid voor lozingen: bronaanpak, minimalisatie en toetsing restlozing
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