
Rio

Factsheet Rio: Rioleringen

RIO-1Supplement 1 MGIV – mei 1996

1 ALGEMEEN

In de factsheet Rioleringen worden maatregelen behandeld die betrekking heb-
ben op het beheer van rioleringen ten aanzien van chemicaliën.

Een lek bedrijfsriool is een bron van bodemverontreiniging. Riolen kunnen lek
raken door mechanische beschadiging, bijvoorbeeld door verzakkingen van een
gebouw, van het wegdek of door boomgroei. Riolen kunnen ook chemisch aange-
tast worden. Oplosmiddelen kunnen namelijk PVC aantasten; galvanische chemi-
caliën kunnen beton en staal beschadigen.

Door ‘ongelukjes’ in de produktie kunnen onbedoeld chemicaliën die niet ge-
loosd horen te worden, in het riool terecht komen. Deze kunnen grote waterver-
ontreiniging veroorzaken.

Chemicaliën kunnen in de riolering terechtkomen bij: tappunten,  schrobputjes en
straatkolken maar ook in of bij a) opslagruimtes voor de desbetreffende che-
micaliën, b) werkvloeren en c) transportroutes binnen de inrichting of het bedrijf.

2 OVERZICHT MAATREGELEN

De maatregelen in de factsheet Rioleringen zijn van toepassing op alle bedrijven
waar chemicaliën in de riolering terecht kunnen komen.

Het hierna volgende schema geeft een zeer beknopt overzicht van de maatrege-
len en de implementatietermijnen met betrekking tot het beheer van rioleringen.
Deze implementatietermijnen geven aan binnen welke termijn de milieumaatre-
gelen in de bedrijven moeten zijn uitgevoerd.
Tevens geeft het schema aan waar uitgebreidere informatie over de maatregelen
te vinden is en welke modelvergunningvoorschriften bij de maatregelen horen.

De maatregelen zijn beschreven in het vervolg van de factsheet Rioleringen.

Modelvergunningvoorschriften zijn te vinden als laatste onderdeel van deze fact-
sheet.
Modelvergunningvoorschriften van algemene aard zijn te vinden in bijlage 3 van
dit handboek (zie ook factsheet Vergunningen).
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RIO.1 In een rioleringstekening vastleggen 1996 – factsheet Rioleringen n.v.t.
van de loop van het rioleringsstelsel
en de aansluitpunten op het
openbaar riool

RIO.2 Afdichten van bestaande schrob- 1996 – factsheet Rioleringen V7.1
putjes in werkruimte waar
chemicaliën voorkomen

RIO.3 Bij nieuwe situaties: geen schrob- zonder uitstel – factsheet Rioleringen V7.1
putjes in werkvloeren en
opslagplaatsen

RIO.4 Bij nieuwe situaties: rioolbuizen zonder uitstel – factsheet Rioleringen V7.2
dienen bestand te zijn tegen de te
lozen stoffen die eventueel bij
calamiteiten vrij kunnen komen

RIO.5 Bij nieuwe situaties: een inspectie- zonder uitstel – factsheet Rioleringen V7.3
putje, indien dat niet mogelijk is,
overleg met bevoegd gezag voor een
andere monstername

RIO.6 Aantasting en deformatie van het zonder uitstel – factsheet Rioleringen V7.4, V7.5
riool moet worden voorkomen

RIO.7 Voorkomen van lekkage van zonder uitstel – factsheet Rioleringen V7.6, V7.7
rioleringen en als gevolg daarvan
bodemverontreiniging door jaar-
lijkse inspectie, voor zover dit
bovenvloers en in kruipruimten
mogelijk is

RIO.8 Nagaan of niet te inspecteren zonder uitstel – factsheet Rioleringen V7.7
delen van de riolering beschadigd
kunnen zijn geraakt in het
verleden. Bij aanwijzingen voor
lekkages in het verleden zo mogelijk
inwendig inspecteren van de
riolering met een camera

RIO.9 Jaarlijks reinigen en controleren zonder uitstel – factsheet Rioleringen V7.8
van de oliewaterafscheider door een
rioleringsreinigingsbedrijf

RIO.10 Eenmalige controle of schoonwater- zonder uitstel – factsheet Rioleringen V7.9
riool dan wel afvalwaterriool correct
op het gemeentelijk schoonwater-
riool dan wel afvalwaterriool is
aangesloten

RIO.11 Bij nieuwe situaties in de modulen zonder uitstel – factsheet Rioleringen V7.10
60, 220 en 240: installatie van een M60.1
afsluiter tussen bedrijfsriool en M220.11
openbaar riool M240.9
Bestaande situatie: er dient een
voorziening aanwezig te zijn om de
bedrijfsriolering in geval van
calamiteiten af te sluiten van het
openbaar riool

RIO.12 In geval van calamiteiten: afsluiten zonder uitstel – factsheet Rioleringen V7.11
riool, leegzuigen en vloeistof M60.2
afvoeren als gevaarlijk afval en M220.12
de calamiteit melden M240.10

Nummer Korte inhoud maatregel Fasering Nadere informatie Nr. modelvergun-
Maatregel ning voorschrift
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De modelvergunningvoorschriften V7.1 tot en met V7.11 dienen in de milieube-
heervergunning opgenomen te worden.

3 UITWERKING VAN DE MAATREGELEN

Dit onderdeel geeft een nadere uitwerking van de maatregelen RIO.1 - RIO.12.
Enkele maatregelen zijn alleen van toepassing op bepaalde modules. Dit is bij de
desbetreffende maatregel aangegeven.

3.1 Omschrijving van de maatregelen

Er dient inzicht te zijn in de loop van het rioolstelsel en de aansluitpunten op het
openbaar riool. Dit dient te worden vastgelegd in een rioleringstekening.
Fasering: de maatregel dient uiterlijk in 1996 te zijn uitgevoerd.

Bestaande situaties: schrobputjes in werkruimtes en in opslagplaatsen waarin
chemicaliën voorkomen dienen te worden afgedicht.
Fasering: de maatregel dient uiterlijk in 1996 te zijn uitgevoerd.

Nieuwe situaties: er mogen zich in werkvloeren en opslagplaatsen geen schrob-
putjes bevinden.
Fasering: de maatregel dient zonder uitstel te worden uitgevoerd.

Nieuwe situaties: de bedrijfsriolering dient bestand te zijn tegen de te lozen stof-
fen en de stoffen die eventueel bij calamiteiten vrij kunnen komen.
Dit kan betekenen voor nieuwe situaties die betrekking hebben op module 20
Niet-drukkende proefsystemen; 80 Vormvervaardiging flexodruk; 120 Vormver-
vaardiging en drukken: zeefdruk; 140 Hoogdruk/offset drukken algemeen; 220
Illustratiediepdruk drukken en 240 Verpakkingsdruk drukken oplosmiddelhou-
dend: geïnstalleerde rioolbuizen dienen oplosmiddelbestendig te zijn. Voorbeel-
den van oplosmiddelbestendige rioleringen zijn rioleringen van geglazuurd ma-
teriaal als gres of beton. Rioleringen van pvc zijn niet oplosmiddelbestendig.
Dit kan betekenen voor situaties in relatie tot module 0 Voorbereiding en 60
Vormvervaardiging diepdruk: geïnstalleerde rioleringen moeten zuurbestendig
zijn. Een voorbeeld van een niet-zuurbestendige riolering is een riolering van on-
geglazuurd beton.
Fasering: de maatregel dient zonder uitstel te worden uitgevoerd.

Nieuwe situaties: er dient een inspectieputje te worden geïnstalleerd. Indien dat
door omstandigheden niet mogelijk is, moet in overleg met het bevoegd gezag
bekeken worden op welke andere wijze een monstervoorziening te treffen valt.
Fasering: de maatregel dient zonder uitstel te worden uitgevoerd.

Nieuwe situaties: aantasting en deformatie van het riool moet worden voorko-
men. Met het oog hierop dient er ondermeer aandacht te zijn voor de kwaliteit
en het gebruik van het wegdek. Bij een riolering gelegen onder een terrein waar
zwaar transport plaatsvindt, dienen de vloer en riolering zodanig geconstrueerd
te zijn dat deformatie van de riolering niet kan optreden. Boomgroei op of nabij
rioleringsbuizen dient te worden voorkomen.
Fasering: de maatregel dient zonder uitstel te worden uitgevoerd.

Lekkage van rioleringen en als gevolg daarvan bodemverontreiniging moet wor-
den voorkomen. Daarom is het van belang dat de riolering in kwalitatief goede
staat verkeert. Controle op de kwaliteit kan plaatsvinden door bijvoorbeeld jaar-
lijks de riolering en de aansluitpunten met het oog na te lopen op lekkages (b.v.
via de kruipruimtes).
Fasering: de maatregel dient zonder uitstel te worden uitgevoerd.

Niet alle delen van het riool zijn echter met het oog te inspecteren. Ten aanzien
van de niet te inspecteren delen van de riolering moet worden nagegaan of de
kans groot is dat deze in het verleden beschadigd zijn. Daarbij kan gedacht wor-
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den aan verzakkingen, deformatie, boomgroei of het lozen van sterke zuren of
sulfaatverbindingen. Bij aanwijzingen voor lekkages in het verleden dient de rio-
lering zo mogelijk met een camera inwendig geïnspecteerd te worden. Aandachts-
punt hierbij is ook het dichtslibben van de rioolbuizen door lozingen van lijm-
restanten.
Fasering: de maatregel dient zonder uitstel te worden uitgevoerd.

Indien van toepassing moet minstens eenmaal per jaar de olie-waterafscheider
door een rioolreinigingsbedrijf gereinigd en gecontroleerd worden op een doel-
matige werking en lekkage; hiervoor dient een onderhoudscontract te worden af-
gesloten.
Fasering: de maatregel dient zonder uitstel te worden uitgevoerd.

Bij een dubbel rioolstelsel moet eenmalig gecontroleerd worden of het schoonwa-
terriool dan wel afvalwaterriool van het bedrijf correct op het gemeentelijk
schoonwater-/afvalwaterriool is aangesloten.
Fasering: de maatregel dient zonder uitstel te worden uitgevoerd.

Situaties die betrekking hebben op Factsheets Module 60 Vormvervaardiging
diepdruk, 220 Illustratiediepdruk drukken en 240 Verpakkingsdruk drukken op-
losmiddelhoudend: indien zich calamiteiten voordoen of dreigen voor te doen
waarbij gevaarlijke (afval)stoffen in het bedrijfsriool kunnen geraken, dient het
bedrijfsriool afgesloten te worden van het openbaar riool. Hiervoor kan een af-
sluiter of een andere voorziening (zoals een opblaasbare bal) worden gebruikt.
In nieuwe situaties dient een afsluiter te worden geïnstalleerd.
Fasering: de maatregel dient zonder uitstel te worden uitgevoerd.

Indien gevaarlijke (afval)stoffen in het bedrijfsriool zijn gekomen, dient het afge-
sloten riool te worden leeggezogen, de vloeistof te worden opgevangen en als ge-
vaarlijk afval te worden verwijderd. Calamiteiten dienen gemeld te worden aan
het bevoegd gezag.
Fasering: de maatregel dient zonder uitstel te worden uitgevoerd.

3.2 Toelichting op de maatregelen

– Bestaande situaties: Hieronder worden verstaan bedrijfssituaties zoals die
zich voordeden op het moment van ondertekening van de MBO.

– Nieuwe situaties: Hieronder vallen nieuwbouw en uitbreiding of wijzigin-
gen waarbij nieuwe rioleringen aangelegd worden.

– Chemicaliën: Hieronder worden verstaan hulpstoffen die in het afvalstadi-
um als gevaarlijk afval dienen te worden verwijderd.

– Afdichten schrobputjes: Deze putjes hoeven niet te worden afgedicht als ze
bewust zijn aangebracht om vloermorsingen via speciale goten of riolerin-
gen af te voeren naar een eigen waterzuiveringsinstallatie.

– Inwendig inspecteren: Dit is mogelijk met een tv-camera mits het riool toegan-
kelijk is door middel van een put en de diameter van het riool groter is dan 6
cm.

– Goede aansluiting bedrijfsriool op het gemeentelijk riool: Op sommige indus-
trieterreinen worden hemelwater en bedrijfsafvalwater door verschillende rio-
len afgevoerd. Het hemelwater wordt ongezuiverd geloosd. Het is van groot
belang dat de aansluiting van de bedrijfsriolen op de gemeentelijke riolen cor-
rect is. In de praktijk komen omgewisselde aansluitingen of illegale verkeer-
de aansluitingen voor. Indien geen zekerheid bestaat over een juiste aanslui-
ting moet de gemeente worden verzocht de  aansluiting te controleren.

– Calamiteiten: Hieronder worden ongelukken verstaan waarbij een grote hoe-
veelheid in de riolering terecht komt van:
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a) geconcentreerde vloeibare chemicaliën gebruikt in module 60 Vormver-
vaardiging diepdruk;

b) organische oplosmiddelen gebruikt in module 80 Vormvervaardiging fle-
xodruk, 120 Vormvervaardiging en drukken: zeefdruk, 140 Hoogdruk/off-
set drukken algemeen; 220 Illustratiediepdruk drukken, 240 Verpakkings-
druk drukken oplosmiddelhoudend, en smeerolie.

– Bevoegd gezag: Dit is meestal de beheerder van de waterzuiveringsinstallatie
waarop de riolering van het bedrijf is aangesloten. In de meeste gevallen is
dit een waterschap of een zuiveringschap. Soms is het de provincie en in een
enkel geval de gemeente.

– Leegzuigen: Het leegzuigen van een afgesloten bedrijfsriool kan geschieden
met behulp van een vacuümwagen of pomp.

4 MODELVERGUNNINGVOORSCHRIFTEN

Met betrekking tot de maatregelen voor goed beheer van rioleringen zijn de vol-
gende modelvergunningvoorschriften vastgelegd:

In werkvloeren of opslagplaatsen waar chemicaliën aanwezig zijn, mogen zich
geen schrobputjes bevinden.

Geïnstalleerde rioolbuizen dienen bestand te zijn tegen de te lozen stoffen.

De afvalwaterstromen dienen, voordat deze worden vermengd met ander (afval)-
water, een voorziening te doorlopen, die zodanig is uitgevoerd, dat op eenvou-
dige wijze representatieve watermonsters kunnen worden genomen.

Boomgroei op of nabij rioleringsbuizen moet worden voorkomen.

Deformatie van vloeren en wegdek boven rioleringen moet worden voorkomen.

Lekkage van de bedrijfsriolering moet worden voorkomen.

Het bedrijfsriool en de aansluitpunten van rioolbuizen op putten dienen met in-
gang van ..... jaarlijks te worden geïnspecteerd voorzover dit bovenvloers en in
kruipruimtes mogelijk is. Een inspectiebewijs dient in de inrichting aanwezig te
zijn.

De olie-waterafscheider dient ten minste eenmaal per jaar te worden gereinigd
en te worden gecontroleerd op een doelmatige werking en op eventuele lekkage;
hiervoor dient een onderhoudscontract te worden afgesloten. Na reiniging dient
de afscheider met water te worden gevuld. Een bewijs van de reiniging en de con-
trole dient in het bedrijf aanwezig te zijn.

Er dient eenmalig te worden gecontroleerd of het schoonwaterriool respectieve-
lijk het afvalwaterriool van het bedrijf correct is aangesloten op het gemeentelijk
schoonwaterriool respectievelijk het afvalwaterriool. Een bewijs dat de aanslui-
ting correct is, dient in de inrichting aanwezig te zijn.

Er dient een voorziening getroffen te zijn waarmee het bedrijfsriool in geval van
calamiteiten afgesloten kan worden van het openbaar riool.

Indien zich een calamiteit voordoet of dreigt voor te doen waarbij gevaarlijke (af-
val)stoffen in het bedrijfsriool kunnen geraken, dient het bedrijfsriool afgesloten
te worden van het openbaar riool. Indien gevaarlijke (afval)stoffen in het bedrijfs-
riool zijn gekomen, dient het afgesloten riool te worden leeggezogen, de vloei-
stof te worden opgevangen en als gevaarlijk afval te worden verwijderd. Cala-
miteiten dienen gemeld te worden aan ......... (in te vullen door de vergunning-
verlenende instantie).
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