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IMPACT LOZING BEDRIJFSAFVALWATER
Doel van deze MER-fiche
De ingreep lozing van afvalwater, effectgroep oppervlaktewaterkwaliteit wordt aangepast naar aanleiding
van het nieuw beoordelingskader voor de impact van lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater in
het kader van het Wezer-arrest en de Kaderrichtlijn Water.
Bijkomend wordt ook de ingreep lozing van afvalwater, effectgroep infrastructuur aangepast naar
aanleiding van het Besluit v/d Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels
inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Deze MERMER-fiche vervangt bijgevolg § 5.4.4.2.a. en 5.4.4.2.e. uit het richtlijnenboek Water.
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1 . I n g r e e p l o z i n g A f v a l w a t e r , E f f e c t g r oe p W i j z i g i n g
o p p e r v l a k te w a t e r k w a l i t e i t
Deze effectgroep is steeds relevant als:
-

afvalwater/koelwater rechtstreeks geloosd wordt in een waterloop;

-

afvalwater/koelwater geloosd wordt in een openbare riolering die uitmondt in een waterloop.

Of de effectgroep relevant/te bestuderen is als afvalwater/koelwater geloosd wordt in een openbare
riolering die aangesloten is op een RWZI, hangt af van de impact van de lozing op de werking van de RWZI
(zie effectgroep infrastructuur).

1.1. Globale uitgangspunten en aanleiding
De Kaderrichtlijn Water (KRW) legt kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater vast en deze worden
verder op scherp gesteld door het Wezer-arrest (C-461/13). In dit Wezer-arrest stelde het Europees Hof van
Justitie dat de goedkeuring van een project moet geweigerd worden als dat project een achteruitgang van
de toestand van het oppervlaktewater kan teweegbrengen of al het bereiken van de goede toestand in
gevaar kan brengen.
Een bestaande of nieuwe lozing van bedrijfsafvalwater mag bijgevolg nooit leiden tot een achteruitgang
van de toestand van het waterlichaam waarop wordt geloosd. Ook de doelstellingen voor dat waterlichaam
moeten haalbaar blijven.
Concreet wil dit dus zeggen dat de overheid geen vergunningen mag uitreiken als de daarmee toegestane
lozing aanleiding kan geven tot achteruitgang van de toestand van een waterlichaam of het behalen van
de doelstellingen van een waterlichaam hypothekeert. Dat moet blijken uit opgelegde lozingsvoorwaarden
(concentraties, debieten, vrachten). Anders mag de vergunning niet toegekend worden. Dit Wezer-arrest en
de Kaderrichtlijn Water hebben bijgevolg hun weerslag op alle verontreinigingen (zowel fysicochemische
parameters als gevaarlijke stoffen).
De Richtlijn Industriële emissies (RIE) bepaalt ook dat lidstaten een vergunningensysteem moeten hebben
dat gebaseerd is op de best beschikbare technieken en worden er daarnaast Europese gebruiks- en
marktrestricties voor gevaarlijke stoffen uitgevaardigd. Indien nodig dienen verdergaande technieken
ingezet te worden om de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te vrijwaren.
VMM maakte hiertoe een vertaalslag op naar het Vlaams vergunningsbeleid met een nieuw
beoordelingskader aan de hand van een stappenplan. Hieronder wordt dit toegelicht en wordt de link gelegd
naar de beoordeling in een MER.
Inhoudelijk gaat het Wezerarrest niet specifiek over een lozing, maar gezien de vragen betrekking hadden
op de interpretatie van ‘achteruitgang van de toestand’ en de al dan niet toepassing op individuele
aanvragen, heeft het wel degelijk een weerslag op de ingreep lozing op oppervlaktewater.
De beoordeling dient enerzijds op niveau van het waterlichaam te gebeuren en anderzijds voor de
verschillende onderdelen van de toestandsbeoordeling. De toestand van een waterlichaam wordt nl. bepaald
door de ecologische toestand en de chemische toestand. Geen van beide, noch een onderdeel van de
ecologische toestand op zich (de kwaliteitselementen zoals beschreven in bijlage V van de Kaderrichtlijn
Water), mag achteruitgaan (qua klasse – en indien het waterlichaam zich al in de laagste klasse bevindt ook
niet binnen deze laagste klasse) of gehypothekeerd worden.
Als het nodig is omwille van het behalen van de goede toestand (naleven MKN en geen achteruitgang) dan
moet er verder gezuiverd worden dan BBT. Het uitgewerkte stappenplan voor bepaling van de impact en de
eraan gekoppelde conclusies houden dan ook ten volle rekening met dit principe: wanneer het nodig is voor
het behalen van de goede toestand wordt gevraagd dat sommige bedrijven meer uitgebreide
zuiveringstechnieken (BBT+) toepassen, zodat de geloosde concentratie beperkt wordt.
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Het stappenplan biedt voor bestaande lozingen ook een rekentool aan om de kostprijs van BBT+ maatregelen
(bv. extra waterzuivering) in te schatten en te toetsen aan de economische draagkracht van het bedrijf.
Daarnaast houdt het stappenplan ook rekening met het feit dat de industrie niet altijd verantwoordelijk is
voor het niet behalen van de doelstellingen. De gevraagde inspanningen moeten proportioneel zijn met de
verantwoordelijkheid van de doelgroep.

1.2.

Beoordelingskader aan de hand van het stappenplan

Voor bepaalde combinaties van lozingen en waterlichamen kan met grote mate van zekerheid meteen beslist
worden dat het onnodig is om de mogelijke effecten op de waterlichamen tijdens de vergunningsprocedure
te onderzoeken, met name wanneer de impact van de lozing verwaarloosbaar is ten opzichte van het totale
waterlichaam.
Voor andere combinaties van lozingen en ontvangende waterlopen is een diepgaander onderzoek
noodzakelijk om een goede inschatting van het risico op achteruitgang en op het niet halen van de
doelstellingen te maken. Deze evaluatie zal in het kader van Wezer gebeuren op het niveau van Vlaamse
waterlichamen en 1ste orde lokale waterlichamen (L1).
In het kader van de impactbepaling van een lozing op oppervlaktewater kan nog een impactsbepaling op
lokale waterlichamen van 2e orde gebeuren, als de lozing van het afvalwater deze waterloop over een grote
lengte beïnvloedt, deze waterloop ecologisch waardevol is (bijvoorbeeld de waterloop loopt door een
natuurgebied of heeft alle kwaliteitskenmerken om een goede toestand te hebben) die aanleiding geven tot
het inschatten van de impact. Dit moet gebiedsspecifiek uitgewerkt in het MER worden met
informatiedoorstroming en verdere beoordeling in de discipline biodiversiteit.
Onderstaande stapsgewijze aanpak geeft concreet invulling aan de beoordeling van het risico op
achteruitgang en het niet-halen van de doelstelling door de puntlozingen. Het stappenplan is opgebouwd
als een voortoets gevolgd door een steeds grondiger beoordeling waarbij het de bedoeling is om de lozingen
met kleine impact eruit weg te filteren en enkel de meest relevante over te houden waarvoor het eindoordeel
kan luiden dat ze achteruitgang of het niet halen van de doelstellingen kunnen veroorzaken.
Het stappenplan is een vertaling van de huidige vergunningsregelgeving zoals deze de laatste jaren vorm
kreeg; gecombineerd met het “Technical Background document on the Identification of Mixing zones” en
het EU Common Implementation Strategy document “Guidelines for the identification of Mixing Zones under
the EQS Directive (2008/105/EC)” en geeft een handvat om na te gaan wat de impact van een bepaalde
lozing is op het ontvangende oppervlaktewater. Deze laatste geven invulling aan het concept mengzones,
waarbij onder bepaalde voorwaarden een lokale overschrijding van de norm ten gevolge van een lozing kan
worden toegestaan.
Noot: een toetsing aan de lozingsnormen is nog steeds een deel van de beoordeling bij een
vergunningsaanvraag en een MER. Hieruit kunnen ook maatregelen volgen.

1.3.Het Stappenplan
Het plan bestaat uit 9 stappen, die één voor één doorlopen worden om de impact van een bestaande lozing
te beoordelen, evenals van lozingen ten gevolge van uitbreidingen of van nieuwe lozingen.
-

-

-

In een eerste stap moet je een voortoets uitvoeren om te analyseren of een impacttoets nodig is
voor de lozing in kwestie. Zeer kleine lozingen met een zeer beperkte impact op de kwaliteit van
het ontvangende water, zijn immers niet onderworpen aan deze effectinschatting.
In een tweede stap bekijk je of de lozing in kwestie een mogelijke impact zou kunnen hebben.
Lozingen in concentraties onder de geldende normen in het ontvangende waterlichaam zullen
immers geen negatieve impact hebben op het halen van deze normen en zullen niet resulteren in
een achteruitgang van de toestand.
De derde stap is bedoeld om in te schatten waar de impact moet bepaald worden. Een uitgebreid
onderzoek naar de effecten moet immers enkel gebeuren voor de Vlaamse waterlichamen en de
lokale waterlichamen van eerste orde, tenzij het lokale waterlichaam van lagere orde over een grote
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-

-

lengte wordt beïnvloed, ecologisch waardevol is, of andere bezwaren aanleiding geven tot het
inschatten van de impact op de kleinere ontvangende waterloop.
In een vierde stap ga je na of de impact op de toestand in worst case omstandigheden als relevant
te beschouwen is. In realiteit zal de werkelijke bijdrage meestal kleiner zijn.
In de vijfde stap is het de bedoeling om die lozingen te identificeren waarbij het risico op het niet
halen van de doelstellingen en het risico op achteruitgang aanvaardbaar of niet aanvaardbaar zijn.
In de stappen 6, 7 en 8 onderzoek je verder de aanvaardbaarheid van de lozing in achtereenvolgens
realistische omstandigheden, specifieke omstandigheden en in het licht van het gebiedsgericht
beleid.
Stap 9 geeft je dan finaal het eindoordeel over achteruitgang van de toestand en halen van de
doelstellingen, waarbij ook aandacht uitgaat naar de cumulatieve effecten op de waterloop en
aandacht is voor eventueel cross-mediaeffecten. Op basis van deze evaluatie moet je al dan niet
milderende maatregelen formuleren.

Bij een hervergunning van een bestaande lozing speelt de interpretatie van ‘achteruitgang’ minder maar
moet er evengoed getoetst worden aan te halen doelen, milieukwaliteitsnormen, afbouwscenario’s voor
gevaarlijke stoffen (art. 1.7.2.1.1., §3 Gec.DIWB). Op dat moment zoeken we naar vooruitgang in de
toestand, ipv dat we achteruitgang willen vermijden. Bij een loutere hervergunning kan er ook ontdekt
worden dat de lozing een dermate impact heeft, dat deze verhindert dat de goede toestand bereikt zal
worden

Bij een aantal stappen zal je bijkomende informatie moeten toevoegen om de impact van het project
in te schatten. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de digitale bronnen waar je
informatie kan vinden.
Stap
3
4

5-7

Opzoeken via
Geoloket impact bedrijfsafvalwater
Databankrapport stroomopwaartse concentratie

Rekentool haalbaarheid BBT+

Welke info?
Waterlichaamcode en debiet gekozen
waterloop
Meetresultaat relevant. stroomopwaarts
gelegen meetpunt of alle meetpunten in
een volledig bekken.
Meer info vind je in de handleiding van dit
rapport.
Inschatting
verdergaande
zuiveringstechnieken (BBT+) en toetsing
aan de financiële draagkracht van het
bedrijf.

Voor extra hyperlinks bij deze tabel en meer informatie over het toepassen van het stappenplan kan je
terecht op de website van VMM: https://www.vmm.be/water/afvalwater/impactbeoordelingbedrijfsafvalwater. Op deze website kan je de impactbeoordeling voorbereiden aan de hand van een
Excel-rekentool waarin je die 9 stappen kan doorlopen. Verder verwijzen we ook naar de handleiding
bij deze Excel-rekentool en de toelichting bij elke stap van het stappenplan (zie linken in de tabel onder
de figuur met het stappenplan).

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 5 van 13

MER-fiche: impact lozing bedrijfsafvalwater

1.02.2021

Figuur: stappenplan impactbeoordeling lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater in het kader
van het Wezer-arrest en de Kaderrichtlijn Water
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1.4.Vertaling naar MER-beoordelingskader voor lozing bedrijfsafvalwater

Scores

Beoordeling

Conclusie na doorlopen
stappenplan

Koppeling met milderende
maatregelen (MM)

0

Verwaarloosbaar
effect

-1

Beperkt negatief

Doelstellingen OK, geen
duidelijke achteruitgang

1

-2

Negatief effect

Doelstellingen niet OK, maar
geen duidelijke
achteruitgang

Er moet een onderzoek gebeuren
om milderende maatregelen voor te
stellen

-3

Aanzienlijk negatief
effect

Duidelijke achteruitgang

Er moeten in elk geval milderende
maatregelen voorgesteld te worden

Achterliggende principe is: indien er geen milderende maatregelen voorgesteld kunnen worden dient dit
gemotiveerd te worden. Hoe negatiever de effecten, hoe uitvoeriger deze motivatie moet zijn.

1

Bij een beoordeling -1: aangezien volgens de principes van het stappenplan de doelstellingen worden gehaald, is de milieukwaliteit in

referentiesituatie voldoende en dient er niet gezocht te worden naar milderende maatregelen.

1.5.Evaluatie van warmtelozingen
Deze methodiek is er op gericht om de veroorzaakte temperatuurstijging door een warmtelozing in functie
van de afstand tot het lozingspunt te begroten en om een idee te geven van de omvang van de
warmtepluim.
Hiervoor kan je o.m. gebruik maken van de methodiek die beschreven staat in de “Beoordelingsystematiek
voor warmtelozingen” van de Commissie Integraal Waterbeheer van Nederland. Deze methodiek laat toe
om op een eenvoudige wijze een inschatting te maken van de impact van een warmtelozing.
Uiteraard is het steeds mogelijk om andere (al dan niet meer complexe) modellen (zie bijlage 3 van het
richtlijnenboek water) te hanteren, maar de te hanteren uitgangsgegevens en beoordelingskaders
blijven in principe gelijkaardig.

De gehanteerde uitgangsgegevens
-

moeten een worstcase lozingssituatie in de zomer reflecteren:
laag afvoerdebiet oppervlaktewater + hoge temperatuur oppervlaktewater vs. hoge thermische
vracht*
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* bij het vastleggen van thermische vracht, moet je rekening houden met aan te vragen lozingsvoorwaarden (T
+ debiet).

-

moet je ondubbelzinnig weergegeven in het MER;

-

moet je afstemmen op de gegevens die elders in het MER zij weergegeven (bv. bij bepalende
kenmerken van de ingreep).

Toetsingskader en beoordeling:
De berekende temperatuurstijging moet je toetsen aan de wettelijke milieukwaliteitsdoelstellingen.
De omvang van de warmtepluim kan je toetsen aan de criteria die vermeld zijn in de
“Beoordelingsystematiek voor warmtelozingen”.
De beoordeling van de warmtelozing is er in eerste instantie op gericht om na te gaan of de warmtelozing
kan leiden tot onaanvaardbare temperatuurtoenames voor aquatische fauna.
Voor de beoordeling van de geloosde thermische vracht, kan je volgend beoordelingskader hanteren:
Temperatuurstijging (X)
X ≤ 1°C

Beoordeling
Beperkte UtUhermische impacUt

1°C < X ≤ 3°C
X > 3UC

relevante (aanvaardbare) thermische Uimpact
belangrijke thermische impact

-1 beperkt
negatief
-2 negatief effect
-3 aanzienlijk
negatief effect

Opmerking:
Indien een temperatuurstijging van het oppervlaktewater van meer dan 3°C berekend is op basis van
de methodiek beschreven in de “Beoordelingsystematiek voor warmtelozingen” (vereenvoudigde
methodiek + worstcase simulatie), kan het gebruik van een meer complexe methodiek aangewezen zijn
om de veroorzaakte temperatuurstijging nauwkeuriger in kaart te brengen alvorens een finale
beoordeling van de thermische impact op te nemen.

Voor de beoordeling van de omvang van de warmtepluim hanteert de aangehaalde systematiek slecht 1
criterium, nl. dat die minder dan 25% van de dwarsdoornede van het oppervlaktewater mag innemen. Dan
is de gevormde warmtebarrière nog afdoende passeerbaar voor aquatische organismen. Voor een kleine
beek is deze systematiek niet zinvol.
Analoge opmerking als bij beoordeling van de veroorzaakte temperatuurstijging.
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2 . I n g r e e p l o z i n g a f v a l w a t e r , e f f e c t g r o e p i n f r a s t r u c tu u r
Relevant bij lozing van afvalwater op de openbare riolering.
In eerste instantie moet de impact op de RWZI waarop geloosd bekeken worden. Indien de debieten van
rioollozers bijkomend relevant zijn, wordt ook de onrechtstreeks impact op het ontvangende
oppervlaktewater via het RWZI effluent bekeken via het hogerbeschreven stappenplan in deel 1 van deze
fiche. Het stappenplan voor rioollozers wordt doorlopen met de gereduceerde concentraties, na verrekenen
reductie op RWZI.

2.1

Algemene evaluatie van de mogelijke impact op de werking
van de RWZI

Bij de evaluatie van de mogelijke impact op de werking van de RWZI, moet je in het bijzonder rekening
houden met de criteria die uit het ‘Besluit v/d Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling
van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie’.
Het uitgangspunt van dit Besluit is dat RWZI’s zijn gebouwd voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater.
Een bedrijf moet in eerste orde zelf instaan voor de zuivering van zijn bedrijfsafvalwater. Als lozing op de
RWZI de werking van de zuiveringsinfrastructuur niet hypothekeert, dan is er geen reden om het bedrijf niet
aan te sluiten of af te koppelen van de RWZI. Het
et besluit
besluit schetst een kader onder welke voorwaarden de
steunen
end
aansluiting van bedrijfsafvalwater op de RWZI wél kan steun
end op de verwerkbaarheid van het
bedrijfsafvalwater op RWZI.
Onderstaande evaluatie moet uitgevoerd worden voor de in de vergunning aangevraagde lozingsdebieten
en -normen. Voor de influent- en effluentgegevens van de RWZI moet je altijd uitgaan van een gemiddelde
situatie.
Hieronder geven we per relevant aspect een globaal overzicht van de te evalueren elementen voor de
goede werking van de RWZI. Uit die evaluatie zal blijken in hoevere een grondige evaluatie van de
impact op de RWZI nodig is. De resultaten van deze evaluatie zullen mee als grondslag dienen voor de
impactbeoordeling. Als rioollozers (op basis van hun geloosde debieten) een relevante impact kunnen
hebben op het ontvangende oppervlaktewater (cfr stap 1 in stappenplan Wezer) moet je ook bijkomend
de impact op het oppervlaktewater bekijken zoals hogerop in deze fiche beschreven.

Hydraulische impact, grens verdund of niet verdund, te evalueren elementen:
-

absoluut debiet

-

lozingsdebiet vs. capaciteit van de biologische straat van RWZI ( = het debiet per dag (m3/d)
waarvoor de biologische straat van de RWZI gedimensioneerd is)

-

gemiddelde BZV-concentratie afvalwater

-

lozingsdebiet vs. reëel debiet influent RWZI

Organische belasting (CZV, BZV, ZS), te evalueren elementen:
-

geloosde organische vracht berekend op basis van heffingsformules

-

geloosde BZV-, CZV- en ZS-vracht vs. corresponderende ontwerpcapaciteiten RWZI

-

biologische afbreekbaarheid geloosde organische verontreiniging (uitgedrukt als verhouding
CZV/BZV)

-

geloosde BZV-, CZV- en ZS-vracht vs. corresponderende reëel inkomende vrachten RWZI
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-

performantie RWZI inzake verwijdering van organische verontreiniging (op basis van
verwijderingpercentages en effluentgehaltes)

Nutriëntenbelasting (Ntot en Ptot), te evalueren elementen:
-

geloosde nutriëntvracht berekend op basis van heffingsformules

-

geloosde N- en P-vracht vs. corresponderende ontwerpcapaciteiten RWZI

-

biologische verwerkbaarheid geloosde nutriënten (uitgedrukt als verhouding BZV/N en BZV/P)

-

geloosde N-, en P-vracht vs. corresponderende reëel inkomende vrachten RWZI

-

performantie RWZI inzake verwijdering van nutriënten (op basis van verwijderingpercentages en
effluentgehaltes)

Ecologisch transport naar de RWZI, te evalueren elementen:
-

aantal overstorten tussen de lozing van een bedrijf en de RWZI

-

voor geconcentreerd bedrijfsafvalwater (vergunde BZV concentratie > 500 mg/l, onafhankelijk van
mate van goede verwerkbaarheid)

-

overstortfrequentie en impact van overstorten, informatie van bemeten overstorten (VMM, AQF)

Gevaarlijke stoffen
Je moet een onderscheid maken op 2 niveaus: gevaarlijke stoffen die het zuiveringsproces op de RWZI
kunnen inhiberen/verstoren en gevaarlijke stoffen waarvoor een aansluiting op RWZI geen enkele
meerwaarde biedt, aangezien ze niet verwijderd worden op RWZI en aldus rechtstreeks in het milieu zullen
terechtkomen. De beoordeling van het beleidsmatig aspect gebeurt door VMM. De beoordeling van het effect
van gevaarlijke stoffen op het zuiveringsproces gebeurt door Aquafin.
Overige stoffen omvatten metalen zoals B, Mo, …, organische microverontreinigingen en zouten. Voor deze
stoffen zijn (veelal) geen gegevens ter beschikking over influent- of effluentconcentraties van een RWZI. Wat
maakt dat de evaluatie enigszins anders verloopt.
Te evalueren elementen:
-

relatieve bijdrage (Ri) van de door een lozing veroorzaakte concentratieverhoging in het influent
van de RWZI tot de milieukwaliteitsdoelstelling:
ܸݔ
 ݔ10ଷ
ܳݎ
ܴ݅ =
ܰܭܯ
Waarbij:
Vx =

geloosde vuilvracht stof x (kg/dag)

Qr =

reëel debiet influent RWZI (m³/dag)

MKN = milieukwaliteitsdoelstelling parameter x (mg/l)
Voor metalen kan je eventueel kiezen om een metaalvracht te berekenen op een wijze die analoog
is aan degene die gebruikt wordt in het kader van heffingen (berekenen metaalvracht waarbij aan
de verrekende metalen een gewicht wordt toegekend in functie van de potentiële toxiciteit van een
metaal).
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Onderstaand beoordelingskader is gebaseerd op het besluit van 2014:
Score

-3

Beoordeling

Aanzienlijk
negatief

-2

-1

•

Lozing van verdund, reeds gezuiverd of niet biologisch behandelbaar
bedrijfsafvalwater, waarvoor een grondige evaluatie vereist is.

•

Lozing van verdund bedrijfsafvalwater waarvoor een grondige evaluatie
vereist is (Qverg > 200 m³/d of > 2.5 % cap. biologische straat)

•

Lozing op een RWZI met onvoldoende restcapaciteit

•

Het transport van het bedrijfsafvalwater naar de RWZI kan niet verzekerd
worden door veelvuldig overstorten van geconcentreerd bedrijfsafvalwater
(BZV > 500 mg/l)

•

Lozing van stoffen die het zuiveringsproces op de RWZI kunnen
inhiberen/verstoren of gevaarlijke stoffen waarvoor een verwerking op RWZI
geen enkele meerwaarde biedt, aangezien ze niet verwijderd worden op RWZI
en aldus rechtstreeks in het milieu zullen terechtkomen (bv nonylfenol,…).

•

Lozing van niet verdund bedrijfsafvalwater waarvoor een grondige evaluatie
vereist is maar het niet voldoet aan de voorwaarden van goede
verwerkbaarheid (art. 4.2.2.3.1. decreet van 18 juli 2003 betreffende het
integraal waterbeleid)

•

Lozing op een RWZI met onvoldoende restcapaciteit, maar waarvoor
specifieke investeringsmaatregelen mogelijk zijn.

•

Het transport van het bedrijfsafvalwater naar de RWZI kan (op termijn)
gewaarborgd worden met een buffer bij inwerkingtreding overstorten

•

Lozing van gevaarlijke stoffen die grotendeels verwijderd worden op de RWZI

•

Lozing van goed verwerkbaar afvalwater (art. 4.2.2.3.1. decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid)

•

Lozing op een RWZI met voldoende restcapaciteit

•

Transport van bedrijfsafvalwater naar de RWZI is ecologisch verzekerd (geen
overstorten, buffer reeds aanwezig,…)

•

Geen lozing van gevaarlijke stoffen > IC

Negatief

Beperkt negatief

0

Verwaarloosbaar
of geen effect

1

Gunstig effect

Lozing van bedrijfsafvalwater waarvoor geen grondige evaluatie vereist is cfr het
Besluit van de Vlaamse Regering van 2014 (‘andere bedrijfsafvalwaters’)
Lozing van complementair bedrijfsafvalwater (voorwaarden art. 4.2.2.3.1. decreet van 18
juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 + geen
capaciteitsinname op RWZI)
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2.2

Evaluatie van de impact op de slibkwaliteit van de RWZI

Het onderzoeken van de eventuele impact op de slibkwaliteit van de RWZI is enkel relevant
-

als het geloosde bedrijfsafvalwater zware metalen of stoffen met een LOGKOW > 3 bevat en

-

als de impact van de lozing op de RWZI als (aanzienlijk) negatief te beschouwen is net omwille van
de aanwezigheid van deze stoffen.

Voor metalen waar zowel influent- als effluentgegevens van de RWZI ter beschikking zijn, kan je voor de
betrokken metalen op basis hiervan een adsorptiefactor afleiden (veronderstellend dat verschil influent /
effluent enkel toe te schrijven is aan adsorptie aan het slib). Voor andere stoffen kan je een schatting maken
op basis van de adsorptiekarakteristieken en bv. gebruik maken van de ‘evenwichts-partitiemethode’. Dit
omvat een zeer specifieke oefening waarvoor je geen algemene methodiek naar voor kan schuiven.
De berekende impact op de kwaliteit van het slib moet je vergelijken met de verwerkingsvoorwaarden
waaraan het slib moet voldoen. Let hierbij wel op dat deze laatste veelal in mg/g DS zijn uitgedrukt, wat
dus impliceert dat je ook de geadsorbeerde hoeveelheid in deze eenheid moet uitdrukken.

2.3

Mogelijke impact op en via overstorten

Het is evident dat je eerst nagaat of er tussen het lozingspunt en de RWZI een overstortpunt van de riolering
gelegen is. Als dat het geval is, moet je nagegaan of de lozing een impact kan hebben op de
overstortfrequentie en/of op de impact van de kwaliteit van de waterloop waarin het water wordt
overgestort.
Overstortfrequentie -> twee elementen zijn hierbij van belang:
-

het doorvoerdebiet van de riolering waarbij een overstort in werking treedt (gemakkelijkheidshalve
kritisch doorvoerdebiet genoemd);

-

huidige (piek)doorvoerdebieten van de riolering en hoe deze zich verhouden tot voorgaande.

Op basis van deze elementen kan je dan inschatten of de lozing er kan toe leiden dat het kritisch
doorvoerdebiet frequenter zal bereikt worden.
Is het lozingsdebiet laag vergeleken met het kritische doorvoerdebiet, dan is de kans eerder klein dat de
lozing een relevante impact zal hebben op de overstortfrequentie. In het andere geval of als in de huidige
situatie dit kritische doorvoerdebiet veelvuldig benaderd wordt (maar niet overschreden wordt) kan een
meer gedetailleerde kwantitatieve benadering (op basis van modellen en in overleg met de rioolbeheerder)
van de mogelijke overstortfrequenties noodzakelijk zijn.
Aanvullend verwijzen we naar de term ‘ecologisch transport’ uit het uitvoeringsbesluit van 21 februari 2014
houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ecologisch transport wordt volgens het uitvoeringsbesluit alleen voor
bedrijfsafvalwater bekeken met vergunde BZV > 500 mg/. Belangrijk hierbij is om voldoende buffercapaciteit
bij bedrijven te voorzien én een contract met Aquafin om tijdens regenweeromstandigheden te anticiperen
op dreigende overstortwerking.
Kwaliteit oppervlaktewater
Om de directe impact van een lozing op de kwaliteit van het oppervlaktewater bij overstorten te evalueren
moet je
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-

een inschatting maken van de verdunningsgraad van het effluent bij het minimale doorvoerdebiet
waarbij een overstort in werking treedt;

-

een inschatting maken van de verdunningsgraad van het effluent bij het doorvoerdebiet dat
aanleiding geeft tot maximale overstortdebieten.

Bovenstaande zaken zijn immers maatgevend voor de kwaliteit van het overgestorte water rechtstreeks
gelieerd aan het geloosde afvalwater. Vervolgens kan je dan uitgaande van de corresponderende
overstortdebieten en de afvoerdebieten van de waterloop berekenen wat de directe impact van de lozing
is via een overstort op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze impact kan je op analoge wijze
beoordelen als de directe lozing op oppervlaktewater.

Opmerking:
Als een lozing leidt tot een toename van de overstortfrequentie, moet je niet enkel de directe impact
bekijken, maar ook de impact die te wijten is aan het frequenter overstorten. Dit is een vrij complex
gegeven omdat de globale gegevens moeten gekend zijn over de kwaliteit van het rioolwater bij
inwerkingtreding van het overstort en vereist dan nauw overleg met de rioolbeheerder. Als dergelijke
gegevens niet gekend zijn, kan je een algemene inschatting maken van de kwaliteit van het over te
storten rioleringswater op basis van het aantal inwonersequivalenten dat aangesloten is op de riolering
(en aansluitend op het overstort). De vuilvracht die overeenstemt met 1 inwonerequivalent is voor
verschillende parameters (BZV, CVZ, ZS, …) beschreven in de code van goede praktijk voor riolering.
Vervolgens kan je dan in functie van de verhouding overstortdebiet / doorvoerdebiet berekenen
hoeveel vuilvracht er in een waterloop terechtkomt.
Voorbeeld:
100 inwonersequivalenten aangesloten op riolering/overstort
1 IE = 54 g BZV / I.E.
overstortdebiet: 20 l/s
totaal doorvoerdebiet: 50 l/s
overgestorte # BZV = 100 (I.E.) x 54 (g/I.E.) x 20 (l/s) / 50 (l/s
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