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§ 4.1.5 Opslaan van bulkgoederen en stukgoederen
Artikel 4.11
Artikel 4.11 heeft betrekking op afvalwater dat met de bulkgoederen in contact is geweest en daardoor
verontreinigd is met deze bulkgoederen. Op grond van het eerste lid dient dit afvalwater bij voorkeur
(her)gebruikt te worden voor bevochtiging van de bulkgoederen, ter voorkoming van stofverspreiding,
zoals dat op diverse plaatsen in de regeling wordt voorgeschreven. In lijn met de vookeursvolgorde
voor de verwijdering van afvalwater (artikel 10.29a Wm) wordt het afvalwater bijvoorkeur hergebruikt
en eventueel overtollig afvalwater wordt geloosd onder de voorwaarden die in artikel 4.11 worden
gesteld. In het algemeen zal dit (verzameld) afstromend hemelwater, schrob- en spoelwater of water
van een nevelgordijn zijn.
In de regeling worden inerte stoffen aangewezen. Afvalwater dat slechts met deze stoffen in aanraking
is geweest dient bij voorkeur direct geloosd te worden (oppervlaktewater, bodem of schoonwaterriool),
waarbij de hoeveelheid onopgeloste bestanddelen beperkt dient te worden tot minder dan 50 milligram
per liter. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden met preventieve maatregelen en eventueel een
slibvangput voorafgaande aan de lozing. Indien een directe lozing redelijkerwijs niet mogelijk is,
bijvoorbeeld door afwezigheid in de nabijheid van oppervlaktewater of een schoonwaterriool en een
bodem die ongeschikt is voor lozingen, kan het afvalwater geloosd worden op het vuilwaterriool,
waarbij ook gezorgd moet worden dat het niet meer dan 50 milligram pe liter onopgeloste
bestanddelen bevat. Dit ter voorkoming van dichtslibben van het vuilwaterriool.
Bij op- en overslag van andere stoffen dan genoemd in de regeling geeft de regelgeving geen voorkeur
voor de lozingssroute, alhoewel ook hier het uitgangspunt van artikel 10.29a Wm opgang doet. Dus bij
voorkeur directe lozing. Bij directe lozing op oppervlaktewater, de bodem of het schoonwaterriool
dienen de grenswaarden volgens tabel 4.11 als voorwaarden en bij lozing op het vuilwaterriool mag
het te lozen afvalwater niet meer dan 50 milligram per liter onopgeloste bestanddelen bevatten. (Niet
voor alle bulkgoederen zijn alle parameters uit tabel 4.11 relevant. Zo zijn bijvoorbeeld voor agribulk
alleen het chemisch zuurstofverbruik, totaal stikstof en fosfor van belang.) Voorwaarde is wel dat het
vuilwaterriool deze hoeveelheid afvalwater kan verwerken. Dit kan eventueel worden beperkt met een
maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1 van het besluit. Voorstaande geldt niet voor lozing op
oppervlaktewateren die met het oog op het lozen bijzondere bescherming behoeven, zoals
aangewezen bij de ministeriële regeling. Lozingen op deze wateren zijn in beginsel verboden, maar
kunnen bij maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2 van het besluit alsnog worden toegestaan.
Het te lozen afvalwater kan in alle gevallen op doelmatige wijze worden bemonsterd. Dit enerzijds ter
toetsing aan de grenswaarden genoemd in dit artikel en anderzijds ter controle of voldaan wordt aan
de zorgplichtbepaling.

