11 juni 2007

Lucht & Geluid
Water & Afvalwater
Afval
Eindrapport Milieunormen • Nederlandse Antillen

Voorwoord
Net zoals het verkeer niet kan zonder duidelijke normen en regels (rood verkeerslicht =
stop), zo kan ook de zorg voor onze leefomgeving niet zonder milieunormen. Daarom
zijn de voorliggende milieunormen voor de eilanden van de Nederlandse Antillen
opgesteld.
Deze eindrapportage is het resultaat van de Werkgroep Milieunormering Nederlandse
Antillen, waar de vijf eilanden in vertegenwoordigd zijn. Een eerder concept van deze
rapportage is besproken met een aantal bedrijven, overheden en NGO’s en is voorgelegd
aan de Bestuurscolleges van de vijf eilanden van de Nederlandse Antillen.
Van het ontvangen commentaar is dankbaar gebruik gemaakt om deze eindrapportage
samen te stellen. Aan praktisch alle commentaar – dat voor een belangrijk deel ook een
gelijke strekking had – is overigens ook tegemoet gekomen.
Op basis van de nu voorliggende milieunormen is het tijd om de normen juridisch vast te
leggen. Dit zal gebeuren in de vorm van diverse Lands- en Eilandsbesluiten. Daarna is
het vooral aan Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten en aan het Land om
de normen ook toe te passen. Hoofdstuk 5 geeft aan hoe de implementatie kan worden
aangepakt
Wij nodigen de lezer van harte uit om opmerkingen, commentaar, ideeën en reacties naar
ons toe te blijven sturen. Onze leefomgeving en daarmee onze leefkwaliteit en die van de
volgende generaties zijn er beslist bij gebaat!
Namens de Werkgroep Milieunormering Nederlandse Antillen,
Bart van Geleuken, projectleider
Norman Rooi en Tico Ras, Milieudienst Curaçao
Glenn Holm, Saba Tourist Bureau
Olivia Lake, VROM St. Maarten
Peter Montanus, DROB Bonaire
Winston Tearr, DROB St. Eustatius
Conctactpersoon vanaf juli 2007: Letitia Buth, letitia@mina.vomil.an
Political freedom is still not enough if you lack clean water. Freedom alone is not enough
without light to read at night, without time or access to water to irrigate your farm,
without the ability to catch fish to feed your family.
For this reason the struggle for sustainable development nearly equals the struggle for
political freedom. They can grow together. Or they can unravel each other...
Nelson Mandela
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1. Inleiding
Inwoners van de Nederlandse Antillen verdienen een schone leefomgeving. Door
hierover afspraken te maken en deze vast te leggen, kunnen we werken aan een schoner
milieu en een betere leefomgeving voor iedereen. Milieunormen geven duidelijkheid
voor bedrijven, burgers en overheden. Op dit moment is er vaak onduidelijkheid over de
te bereiken milieukwaliteit of toegestane lozing van stoffen. Daardoor weten bedrijven
niet waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. En burgers weten niet op
welke kwaliteit van hun leefomgeving ze recht hebben en of die leefomgeving gezond is.
De milieunormen die hier gepresenteerd worden, zijn bedoeld om deze knelpunten op te
lossen.
Hierna komen achtereenvolgens milieunormen aan de orde voor lucht (inclusief geluid en
geur), water en afval. Deze onderwerpen zijn geselecteerd na gesprekken met een groot
aantal betrokkenen op de vijf eilanden om de volgende redenen:
- lucht, vooral vanwege het grote belang van een goede luchtkwaliteit voor de
volksgezondheid;
- water, omdat natuur en vooral het kwetsbare watermilieu afhankelijk is van een
goede waterkwaliteit;
- afval, omdat alle eilanden een groeiende afvalberg hebben waarvoor steeds meer
ruimte nodig is.
Per onderwerp komen hierna in de hoofdstukken twee, drie, en vier in een eerste
paragraaf de normen zelf aan bod. Een tweede paragraaf per hoofdstuk geeft een
toelichting in de vorm van veel gestelde vragen ofwel Frequently Asked Questions
(FAQ’s).
Hoofdstuk 5 gaat in op de toepassing van de normen, de implementatiefase.
De bijlagen tenslotte, bevatten een overzicht te vinden van geraadpleegde personen,
organisaties, onderzoek en literatuur over milieukwaliteit op de Nederlandse Antillen en
een nadere uitwerking van de juridische verankering van milieunormen.
In het nu volgende inleidende hoofdstuk staan enkele essentiële randvoorwaarden voor
succesvolle toepassing van de opgestelde normen en vervolgens een aantal FAQ’s over
het project milieunormering in het algemeen.
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1.1 Randvoorwaarden voor succesvolle uitvoering
Milieunormen zijn een fundament voor het voeren van beleid ter bescherming en
verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving. Maar milieunormen alleen zijn niet
voldoende. Om ze effectief te laten zijn, zodat ze ook in de praktijk effect hebben, is het
belangrijk dat:
- De normen bekend zijn bij degenen voor wie dat van belang is. Dat betekent dat de
informatie terecht moet komen bij bestuur en overheid en bij burgers en bedrijven. Dit
document is daarvoor bedoeld. Daarnaast is aanvullende informatie en voorlichting nodig
voor specifieke branches. Waar voor afval bijvoorbeeld garages genoemd worden als
branche waar afgewerkte olie beter gescheiden kan worden, zal het belangrijk worden om
daarop toegesneden informatie aan de garagebedrijven aan te bieden. Niet alleen in
geschreven vorm, maar zeker ook door bij de garagebedrijven langs te gaan, te luisteren
naar wat zij te zeggen hebben en ze te informeren over mogelijkheden. Dit vergt met
andere woorden een planmatige opzet en uitvoering waarin prioriteiten gesteld worden en
waarin vergunningverlening een belangrijke rol speelt. Om de waarde van een goede
milieukwaliteit ook echt een algemeen aanvaarde waarde te maken, is ook voorlichting
op scholen nodig, op radio en televisie, kranten e.d.
- Het beleid waar de normen onderdeel van uitmaken, op orde is en goed is afgestemd op
ander beleid. Voor bedrijven en andere inrichtingen is het bijvoorbeeld belangrijk dat er
milieuvergunningen verleend worden. In die vergunningen kunnen de milieunormen als
voorschrift worden opgenomen. En als de vergunningen verleend zijn, is het natuurlijk
ook belangrijk om te controleren of de voorschriften nageleefd worden. Voor de
handhaving moeten dus ook mensen en middelen vrijgemaakt worden. Dat geldt ook
voor andere onderdelen van het milieubeleid. Daarom is het belangrijk om planmatig te
werken. Die planning is ook belangrijk omdat daarmee voor anderen duidelijk wordt wat
de doelen van het milieubeleid zijn. Zodat er niet een bouwvergunning verleend wordt,
terwijl vanuit milieuoptiek het nu juist de bedoeling was om ergens niet te bouwen. Een
duidelijke relatie met het ruimtelijk beleid is dat bij de milieunormen voor geluid en
oppervlaktewater verschillende gebiedstypen worden onderscheiden. Dat betekent dat
samenwerking en afstemming van beleid en regelgeving met onder meer ruimtelijke
ordenaars ook van direct belang is voor de toepassing van deze normen.
- Er bestuurlijk draagvlak en bestuurlijke inzet is om de kwaliteit van de leefomgeving te
verbeteren. Waar de milieukwaliteit nu is aangetast door vervuiling, is die meestal niet
van vandaag op morgen te verbeteren. Daarvoor is vasthoudendheid nodig. En het
bewaren van een goede milieukwaliteit gaat ook niet zonder slag of stoot. Er zijn immers
allerlei belangen op korte termijn, die kunnen conflicteren met het algemene belang van
een goede milieukwaliteit. Het reviseren van een versleten automotor kost de eigenaar
immers geld (ook als hij dat later weer terugverdient door lagere brandstofkosten), terwijl
de ‘opbrengst’ in de vorm van minder luchtvervuiling aan iedereen ten goede komt. Het
bestuur is er om een stem te geven aan dat algemene milieubelang dat zelf geen stem
heeft.
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1.2 Frequently asked questions milieunormen
Nederlandse Antillen algemeen
1. Wat verstaan we onder milieunormen?
Wat zijn milieunormen eigenlijk?
Het woord ‘norm’
Internetwoordenboeken geven het volgende resultaat bij het Nederlandse woord ‘norm’:
- manier van handelen waarnaar een categorie van personen zich kan of moet richten;
- regel voor de normalisatie: criterium, graadmeter, ijkpunt, maatstaf, normering,
standaard.
Het woord dat volgt op ‘norm’ was overigens ‘normaal: gewoon, als norm dienend’. Dat is
een mooi streven voor dit project: milieunormen worden normaal, gewoon. Zoekend naar
het woord ‘milieunorm’ was het resultaat teleurstellend: ‘niet gevonden’ (On line Van Dale
Hedendaags Nederlands; ca. 65.000 trefwoorden).
Met de Engelse zoekterm ‘standard’: “A basis for comparison; a reference point against
which other things can be evaluated; "they set the measure for all subsequent work".
(Wordnet 1.7.1).

In het project Milieunormering Nederlandse Antillen verstaan we onder
milieunormen:
• kwaliteitseisen voor het milieu (lucht, water, afval);
• eisen voor uitstoot van schadelijke stoffen;
• eisen voor producten of handelingen met als doel de kwaliteit van het milieu
te beschermen.
Het accent ligt bij de voorgestelde normen op:
• bescherming van de volksgezondheid (lucht, water, afval);
• hinder voor de mens (geluid en geur);
• bescherming van milieu en plant- en diersoorten (lucht, water, afval);
• het voorkomen van verspreiding van vervuiling en het sparen van schaarse
ruimte en grondstoffen (afval).
Naast de getalsmatige normen zijn voorschriften van belang die aangeven hoe
gehandeld moet worden en welke technische eisen gelden. Deze zijn te vinden en
krijgen een plaats in diverse concept-eilandsbesluiten en uitvoeringsbesluiten van de
eilanden van de Nederlandse Antillen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om eisen die
gesteld worden bij het gebruik van afvalwater voor irrigatie (gebruik van een zgn.
‘drip’systeem), technische eisen voor een septic tank e.d. Hindervergunningen aan
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individuele bedrijven zijn overigens ook bedoeld om dergelijke eisen en voorschriften
te stellen.
De normen die hier aan de orde komen geven alleen de gewenste kwaliteiten van het
milieu en dus niet alle technische en gebruiksvoorschriften. Die zijn uiteraard wel van
groot belang voor de bescherming van mens en milieu.
2. Waarvoor zijn normen gesteld?
Er zijn normen ontwikkeld voor lucht (inclusief geluid en geur), (afval)water en afval.
Deze zijn gekozen na een uitgebreide inventarisatie van wensen voor milieunormen
op de vijf eilanden van de Antillen. Daarnaast zijn de prioritaire thema’s uit het
nationale milieubeleidsplan in de selectie betrokken.
De genoemde thema’s zijn gekozen om de volgende redenen.
Lucht is gekozen vanwege het belang van een goede luchtkwaliteit voor de
volksgezondheid. Plaatselijk is deze op de Nederlandse Antillen op dit moment
volgens internationale normen die als doel hebben de volksgezondheid te
beschermen, onvoldoende. Geluid en geur zijn gekozen vanwege hinder en
overlast die het voor de mens veroorzaakt.
Water en afvalwater zijn gekozen vanwege het belang van een goede
waterkwaliteit voor de volksgezondheid (blootstelling bij zwemmen, consumptie
van vis en drinkwaterproductie uit zeewater) en bescherming van de zee en de
kwetsbare onderwater natuur van de Nederlandse Antillen (in het bijzonder de
koraalriffen). Voor de verdere ontwikkeling van het toerisme, een belangrijke en
groeiende bestaansbron voor de Antillen, is een goede waterkwaliteit tenslotte
ook essentieel (strandtoerisme, duiktoerisme).
Afval tenslotte, is een probleem op alle eilanden omdat de meeste producten
geïmporteerd worden, terwijl verpakkingen en de producten in het afvalstadium
op de eilanden achterblijven. Omdat het overgrote deel van het afval gestort
wordt, is het ruimtebeslag van afval ook een probleem.
De normering is hiermee nog niet compleet.
Hoewel er wel aandacht voor lucht en water is, zijn er namelijk voor het
milieucompartiment bodem nog geen normen opgesteld. De reden daarvan is, dat in
het algemeen bodemvervuiling voor wat betreft schade aan mens en ecosysteem
minder urgent is beoordeeld. Nader onderzoek om wel tot normering voor
bodemvervuiling (inclusief het grondwater) te komen is wel nodig. Plaatselijk is
bodemvervuiling door olieproducten in ieder geval een probleem. De aanpak van het
milieuthema afval brengt overigens met zich mee dat ook het voorkomen en
terugdringen van bodemverontreiniging aan de orde komt.
Een ander onderwerp dat (nog) niet is uitgewerkt in normering, maar dat wel
belangrijk is voor mens en milieu, is externe veiligheid (risico’s, bijvoorbeeld
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vanwege transport van gevaarlijke stoffen of het risico op lekkage bij gebruik van
ammoniak in koelapparatuur). Ook dit onderwerp verdient nader aandacht.
Andere onderwerpen die nog niet uitgewerkt zijn, maar die wel een serieus
milieuprobleem (kunnen) veroorzaken zijn milieuvervuiling door scheepvaart en
door de luchtvaart. Bij scheepvaart zijn afval en afvalwater van onder meer
cruiseschepen en vrachtschepen die in havens liggen belangrijke onderwerpen. En
voor de luchtvaart is geluidhinder een milieuprobleem, dat nog niet is uitgewerkt in
normering.
Ook genoemd kan worden normering voor radioactiviteit en straling van zendmasten.
De noodzaak tot normering hangt allereerst af van de huidige situatie op de
Nederlandse Antillen. Hierover is tot op heden nagenoeg niets bekend.
Tenslotte zijn geen normen opgesteld voor duurzaam bouwen en energie- en
waterbesparing. Om aan deze onderwerpen, waarvoor veel (milieu)winst behaald kan
worden op de Nederlandse Antillen, toch aandacht te geven, is in het kader van dit
project onderzoek uitgevoerd naar onder meer water- en energiebesparing door hotels
(Smit, 2007). Daarnaast is een brochure met tips over duurzaam bouwen opgesteld
(Klein, 2007). Zie daarvoor de website www.mina.vomil.an (selecteer ‘legislation’ en
vervolgens ‘environmental standards’). Normen voor deze onderwerpen kunnen
wellicht een plaats krijgen in bouwvergunningen.
3. Waar komt het initiatief voor het opstellen van milieunormen vandaan?
Regelmatig hebben de eilanden van de Nederlandse Antillen in het verleden gevraagd
om milieunormen, zodat vastgesteld kan worden welke activiteiten wel en welke niet
toelaatbaar zijn. Uit onderzoek, uitgevoerd in het kader van dit project in 2005, blijkt
dat ook bedrijven milieunormen belangrijk vinden. Zij verwachten daarbij wel
informatie van de overheid en flankerend beleid, zodat een meer milieuvriendelijke
bedrijfsvoering praktisch ook goed uitvoerbaar is.
Beleidsmatig is het volgende van belang. Het Natuur- en Milieubeleidsplan 20042007 (NMBP; Nature & Environment Policy Plan Netherlands Antilles) geeft aan dat
minimumnormen geformuleerd dienen te worden, waarvan alleen mag worden
afgeweken als het gaat om het halen van een hogere kwaliteit (pagina 44 NMBP).
Deze ‘environmental standards’ worden in relatie gebracht met de verplichting tot
implementatie van internationale verdragen.
De concept-Landsverordening grondslagen milieubeheer stelt dat milieunormen
faciliterend kunnen zijn voor de eilanden. Milieubeheer is primair een aangelegenheid
van de eilandgebieden, maar de ontwikkeling van milieuhygiënische normen geldt als
een taak van het land. Artikel 8 van de concept-Landsverordening luidt als volgt:
“ Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen normen worden
vastgesteld voor de toelaatbaarheid van daarbij aangegeven nadelige gevolgen
voor het milieu en de kwaliteit van het milieu die het landsbestuur en de
eilandsbesturen hanteren bij de ontwikkeling en de uitvoering van hun
milieubeleid, alsmede bij de uitoefening van de hun toekomende bevoegdheden.”
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De Memorie van Toelichting (MvT) geeft voor dit artikel aan dat het de bedoeling is
om milieuhygiënische normen en grenswaarden te formuleren, meestal op grond van
uit te voeren verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties. De toelichting
geeft verder aan dat vergunningen en ontheffingen voorschriften bevatten met
‘waarden voor vereiste kwaliteiten’ die getalsmatig kunnen zijn maar dat niet hoeven
te zijn. Uitgangspunten bij het opstellen van normen zijn ’best available techniques’
of ‘best beschikbare technieken’ en de schaalgrootte van het milieuprobleem
(mondiaal, regionaal of lokaal). Verder zal worden aangesloten bij bestaande normen
elders. Het is dan vervolgens aan de eilanden om een milieu- of hinderverordening,
een afvalstoffenverordening en een lozingsverordening vast te stellen (p.9, MvT) en
een milieuplan (p.45, NMBP). Een vergunning zal geweigerd moeten worden
wanneer niet aan de landelijke milieunormen voldaan wordt.
4. Zijn alle normen getalsmatig?
Nee. De normen voor lucht, geur, geluid en water zijn in getallen uitgedrukt. Het gaat
daarbij om concentraties van stoffen in lucht en water en getallen voor maximaal
toelaatbare geluidniveaus. Deze zijn dus kwantitatief. Voor lozingen zijn ook
afstandsnormen (afstand tot een riolering) opgenomen.
Daarnaast zijn er ook normen die niet-getalsmatig maar kwalitatief zijn. Zo zijn de
normen voor afval meestal niet in getallen uitgedrukt, maar zijn het doelstellingen
van beleid voor 2010 en 2020. Daarnaast zijn er enkele zogenoemde ‘open’ normen.
Daarmee kan de overheid aangeven welke beleidsprincipes gehanteerd worden.
Belangrijke voorbeelden daarvan zijn:
- het ‘stand-still beginsel’. Het stand-still beginsel houdt in dat wanneer de
milieukwaliteit op een bepaalde plaats beter is dan de algemeen voorgeschreven
kwaliteit, dat die betere kwaliteit dan niet mag verslechteren (“de waarde van de
feitelijke kwaliteit treedt in plaats van de in de desbetreffende regeling
aangegeven eis”);
- Het ‘ALARA-beginsel’ (as low as reasonable achievable), dat aangeeft dat
wanneer negatieve gevolgen voor het milieu niet te voorkomen zijn, dat dan
(redelijkerwijs mogelijke) voorschriften moet worden gesteld die de negatieve
effecten zoveel als redelijkerwijs mogelijk voorkomen;
- Het voorzorgbeginsel dat betekent dat geen absoluut wetenschappelijk bewijs
nodig is om maatregelen ter bescherming van het milieu te nemen, maar dat men
milieurisico’s het beste kan voorkomen.
Dit laatste beginsel staat genoemd in de ontwerp-Landsverordening grondslagen
milieubeheer (m.n. MvT, p.18-20). Het stand-still en ALARA-beginsel worden daarin
niet genoemd. Het is wel belangrijk om deze open normen (en wellicht ook andere,
zoals ‘de vervuiler betaalt’) in het beleid van land en eilanden op te nemen, omdat ze
naast de hierboven genoemde getalsmatige grenswaarden aangeven waar de overheid
van uit gaat en rekening mee moet houden. Het stand-still beginsel is ook een goede
aanvulling op de grenswaarden, omdat het stand-still beginsel voorkomt dat daar waar
de milieukwaliteit beter is dan de grenswaarden (dus ‘schoner’), deze zou mogen
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verslechteren tot aan de grenswaarde. Een dergelijke ‘normopvulling’ wil een goede
milieunormering natuurlijk vermijden. Voorstel is daarom, om het standstill-beginsel
en het ALARA-beginsel een plaats te geven in de milieunormering voor de
Nederlandse Antillen (zie verder: Handboek Nederlands-Antilliaans Omgevingsrecht,
p.79-80, p.118 e.a.).
5. Hoe is het project milieunormering georganiseerd en uitgevoerd?
Het project heeft een looptijd van twee jaar vanaf 1 juli 2005 en bestaat samengevat
uit twee sporen:
- de projectgroep: de projectgroep is een netwerk van de vijf eilanden met coördinatie
door het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling van de
Nederlandse Antillen. Dit is een ambtelijke projectgroep.
- een bottom-up benadering. Er wordt sterk gedacht vanuit wensen van de
belanghebbenden die met de milieunormering te maken kunnen krijgen. Naast
bedrijven worden hiervoor bestuurders, NGO’s en andere relevante belanghebbenden
betrokken. Zij zijn geconsulteerd en geïnformeerd over het project. Ook is onderzoek
gedaan naar wensen van bedrijven (Pronk 2006; Smit, 2007; zie website
www.mina.vomil.an, legislation, environmental standards).
Onderstaand tekstkader geeft een aantal karakteristieken van de projectaanpak.
Aanpak project milieunormering 2005-2007
De gevolgde aanpak van het project kenmerkt zich door:

-

-

focus op verschillen tussen eilanden met open oog voor wensen van de eilanden;
naast volksgezondheid ook aandacht voor bescherming natuur en leefkwaliteit en
zorgvuldig ruimtegebruik (bijv. geluid, stortplaatsen);
concrete voorstellen voor milieunormen van de eilanden zelf staan centraal;
start met inventarisatie wensen vijf eilanden (ambtelijk en bestuurlijk);
ambtenaren van verschillende eilanden die deelonderwerpen onder hun hoede
nemen (afval, (afval)water en lucht incl. geluid);
brede opvatting over normen: milieukwaliteitseisen, emissie-eisen, concrete
doelstellingen voor beleid;
voorstellen zijn vooral gericht op kans op implementatie (uitvoering) en minder op
het streven naar volledigheid. Dat betekent dat prioriteiten gesteld worden,
geredeneerd vanuit mogelijkheden en beperkingen in de beleidspraktijk;
aandacht voor lokale ‘benchmark’ (door andere landen in de regio gehanteerde
normen) naast ‘state of the art’ regelgeving.

Op 1 juli 2007 is het project afgerond en is het aan de politiek om de voorgestelde
normen vast te leggen in regelgeving. Overigens kunnen de normen dan al gebruikt
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worden, bijvoorbeeld in Hindervergunningen of als basis voor beleid voor de
leefomgeving.
6. Worden de opgestelde milieunormen landelijk vastgelegd (Land Nederlandse
Antillen)?
Voor de vastlegging van de normen op landelijk niveau (Nederlandse Antillen) in
Landsbesluiten is het belangrijk dat de ontwerp Landsverordening grondslagen
milieubeheer wordt vastgesteld. De normen kunnen dan op landelijk niveau gebruikt
worden als tweedelijns toezicht op milieueffecten van activiteiten als bijvoorbeeld
aanleg van infrastructuur, bouwactiviteiten e.d. Ze geven de randvoorwaarden vanuit
milieu voor dergelijke activiteiten.
Daarnaast zijn de normen landelijk te gebruiken om invulling te geven aan de
verantwoordelijkheid van het land om internationale verdragen uit te voeren, zoals het
SPAW-protocol. Dit verdrag heeft onder meer bescherming van het mariene milieu
en kustgebieden als doel. De normen voor de waterkwaliteit en de emissienormen
voor waterzuivering zijn te gebruiken als doelstellingen van de Nederlandse Antillen.
Tenslotte zijn de ‘open normen’ zoals het ALARA-beginsel (as low as reasonable
achievable) belangrijk om de uitgangspunten van milieubeleid vast te leggen. Deze
open normen horen thuis in zowel landelijke als eilandelijke milieubeleidsplannen en
milieuwetgeving.
7. Hoe kunnen de normen op eilandelijk niveau worden gebruikt?
Allereerst zijn de normen nuttig voor activiteiten die de overheid zelf onderneemt en
waarbij doelstellingen en randvoorwaarden ten aanzien van milieu-effecten nog
ontbreken of verouderd zijn.
In de tweede plaats kunnen de emissie- en kwaliteitseisen voor afvalwater en lucht en
de normen voor geluid en geur voor bedrijven eenvoudig als voorschriften worden
opgenomen in hindervergunningen. Daarvoor is het niet nodig om nieuw beleid vast
te stellen, tenzij eilanden nog geen Hinderverordening hebben vastgesteld. Zonder
Hinderverordening kunnen immers geen Hindervergunningen verleend worden.
In de derde plaats kunnen de normen vastgelegd worden in uitvoeringsbesluiten.
Daarbij is afstemming nodig met bestaande regelgeving voor bijvoorbeeld afvalwater
en bestaande hinderverordeningen. De normen zijn dan bindend voor diverse
activiteiten met effecten voor het milieu. Eilanden kunnen zelf bepaalde normen
aanscherpen, afhankelijk van de lokale situatie. Wanneer de normen landelijk worden
vastgelegd, gelden ze als minimumkwaliteit.
De normen, die de kwaliteit van water en lucht aangeven (en dus niet de normen voor
toegestane uitstoot uit schoorstenen, lozingspijpen e.d.) zijn bedoeld als doelstelling
voor de overheid waar zij in haar beleid rekening mee moet houden. De normen voor
uitstoot van schadelijke stoffen kunnen direct in de milieuvergunningen worden
opgenomen.
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Tenslotte een opmerking over de hiervoor genoemde open normen (zie onder vraag
4). Deze verdienen zowel landelijk als eilandelijk een plaats in milieubeleidsplannen
en in milieuwetgeving.
De tabel hieronder geeft een overzicht wie primair bevoegd is om verschillende
milieunormen te gebruiken.
Juridische basis

Type milieunorm

Internationale verdragen

Emissienormen en
immissienormen*
Emissienormen en
immissienormen
Immissienormen, open
normen
Doelen afvalbeleid
Immissienormen, open
normen
emissienormen

Landsbesluiten
Milieubeleidsplannen
Afvalstoffenplannen
Beleidsregels (bindend voor het
bestuur)
Algemene regels voor een type
inrichting (grondslag:
Hinderverordening)
Modelverordeningen
Verordeningen en Eilandsbesluiten
Vergunning

Emissienormen
Emissie- en
immissienormen
Emissienormen

Primair betrokken
overheid
Land
Land
Eilandgebieden en
Land
Eilanden
Land en
Eilandgebieden
Eilandgebieden
Land
Eilandgebieden
Eilandgebieden

*emissienormen: normen voor de uitstoot van vervuilende stoffen (gehalte aan
opgeloste stoffen in bijvoorbeeld lucht die uit schoorstenen komt of afvalwater uit
lozingspunten)
Immissienormen: normen voor de kwaliteit van lucht en van oppervlaktewater op de
Nederlandse Antillen (maximaal toegestane concentraties in buitenlucht op leefniveau
en in oppervlaktewater, zowel zee als baaien e.d.).
8. Hebben eilanden de ruimte om normen aan te scherpen?
De voorgestelde normen geven in de meeste situaties, zeker voor de korte termijn,
voldoende ruimte voor aanscherping. Voor lucht zijn bijvoorbeeld voor het jaar 2010
de meest soepele (of minst ‘strenge’) normen gehanteerd die in de regio zijn
geïnventariseerd. Deze normen zijn te beschouwen als basisnorm, bedoeld als eerste
stap om de volksgezondheid op korte termijn (enigszins) te beschermen. Waar de
milieukwaliteit nu beter is dan de normen aangeven, moet uiteraard zoveel mogelijk
voorkomen worden dat deze slechter wordt. De normen voor de lange termijn bieden
(voorzover nu bekend) op alle eilanden wel een goede bescherming van de
gezondheid en de natuur.
Een mogelijkheid om te voorkomen dat de milieukwaliteit verder verslechtert waar
die nu goed is, is gebruik te maken van zogenoemde ‘open normen’, zoals de
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principes ‘best available techniques’ en ‘as low as reasonable available’. Deze
begrippen zijn bij vraag 4 uitgewerkt. Het hanteren van dergelijke
beleiduitgangspunten maakt het mogelijk om eisen te stellen aan nieuwe
voorgenomen activiteiten met effecten op het milieu of de leefomgeving. Overigens is
bij bijvoorbeeld lucht (emissienormen) onderscheid gemaakt tussen bestaande en
nieuwe bedrijven, zodat voor nieuwe bedrijven direct strengere eisen gesteld worden
om een ontoelaatbare achteruitgang van de milieukwaliteit te voorkomen.
9. Wie gaat de normen controleren en handhaven?
De handhaving is primair een taak voor de milieudiensten van de eilandgebieden.
Zij verlenen Hindervergunningen of lozingsvergunningen (wanneer de concept
lozingsverordeningen zijn vastgesteld) voor afvalwater, waarin de normen kunnen
worden opgenomen. Het gaat dan vooral om de emissienormen voor lucht, geluid en
om de lozingsnormen voor afvalwater.
De Concept Landsverordening grondslagen milieubeheer geeft ook aan dat het
toezicht op de naleving van de bepalingen in de landsverordening is opgedragen aan de
bestuurscolleges van de eilandgebieden. Een bestuurscollege wijst personen aan die dit
toezicht namens hem uitoefenen. Een bestuurscollege kan de Minister verzoeken het
toezicht namens hem te doen uitoefenen. Indien de Minister dit verzoek inwilligt, wijst
hij de personen aan die met de uitoefening van het toezicht zijn belast.
10. Wat kan men doen als normen overschreden worden?
-

-

De emissienormen zijn bedoeld om de uitstoot van bedrijven te beperken en
kunnen daarvoor in Hindervergunningen worden opgenomen. Wanneer een
bedrijf zich niet houdt aan de vergunningvoorschriften is in de Hinderverordening
geregeld hoe te handelen. Het bestuurscollege kan dan bijvoorbeeld op kosten van
de overtreder de situatie herstellen of een dwangsom opleggen voor elke dag dat
de overtreding voortduurt. Verder is in de Hinderverordeningen geregeld of
hechtenis of een geldboete kan worden opgelegd. Voor bestaande bedrijven is
overigens een redelijke termijn nodig om zich aan te kunnen passen aan de eisen
die de milieunormen met zich meebrengen.
De milieukwaliteitsnormen voor lucht en water (de immissienormen) zijn in de
eerste plaats bedoeld als doel waar de overheid zich op moet richten. Het gaat dus
om een inspanningsverplichting. De burger kan niet bij de rechter afdwingen dat
de overheid deze kwaliteiten moet garanderen. Wel moet de overheid voldoende
maatregelen om overschrijding van de normen zoveel mogelijk te voorkomen
(vgl. NL: Rechtbank Utrecht, 22/11/2006 bodemprocedure C. van Oosten inz.
Luchtkwaliteit Amsterdamsestraatweg).
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11. Welke beleid en welke wetgeving is nodig om er voor te zorgen dat de
normen in de praktijk gehaald worden?
Om de milieunormen op landelijk niveau vast te leggen is het van belang om de
concept- Landsverordening grondslagen milieubeheer vast te stellen. Deze vormt de
basis voor milieunormen op landsniveau. Daarnaast geeft beleidsmatig het Nationaal
Milieubeleidsplan Nederlandse Antillen 2004-2007 een overzicht van activiteiten en
planning van het milieubeleid.
Gezien de staatkundige ontwikkelingen die voor de Nederlandse Antillen voorzien
zijn en ook gezien het feit dat milieubeleid primair de verantwoordelijkheid is van de
eilandgebieden, ligt de hoofdrol bij de eilanden van de Nederlandse Antillen.
Het beleid dat nodig is om de normen structureel een plaats te geven, valt uiteen in
verschillende onderwerpen:
- Bedrijven en inrichtingen. Voor uitstoot door bedrijven en inrichtingen (lucht,
geluid, geur, afvalwater) is een Hinderverordening nodig zodat de normen
gehanteerd kunnen worden als voorschriften in hindervergunningen. Alleen Saba
beschikt op dit moment niet over een dergelijke hinderverordening. De
hindervergunningen dienen uiteraard ook verleend en gecontroleerd te worden.
Op dit moment blijft de vergunningverlening en controle op alle eilanden achter
bij een gewenst niveau. Voor de grotere en meer milieuschadelijke activiteiten is
een adequate, geactualiseerde milieuvergunning in ieder geval hard nodig om de
volksgezondheid te beschermen en hinder en schade aan het milieu te beperken.
- Voor afvalwater is specifieke regelgeving voor lozingen mogelijk door
eilandverordeningen voor afvalwater. Daarvoor is een modelverordening
beschikbaar. Op St. Maarten en Curaçao is een dergelijke verordening in
vergevorderd stadium of gereed, terwijl er op Bonaire aan gewerkt wordt.
Overigens kunnen voor lozingseisen ook in Hindervergunningen voorschriften
worden opgenomen.
- Voor afvalstoffen is een model eilandverordening afvalstoffen beschikbaar. St.
Maarten heeft bijvoorbeeld reeds in 1993 een verordening voor afvalstoffen
vastgesteld en voor Bonaire is in 1994 de Afvalstoffenverordening deels in
werking getreden. Curaçao beschikt sinds 1995 over een Afvalstoffenverordening.
12. Welke andere beleidsinstrumenten zijn van belang?
Naast wet- en regelgeving kan met financiële en communicatieve instrumenten veel
bereikt worden.
Financiële instrumenten zijn bijvoorbeeld subsidies en heffingen. Leges zijn niet een
instrument dat bedoeld is om gedrag te veranderen, maar kunnen wel inkomsten
genereren voor het voeren van milieubeleid.
Communicatieve instrumenten zijn onder meer voorlichting en educatie. Op de Antillen
blijkt milieukennis in het algemeen in zeer beperkte mate aanwezig te zijn. Uit
onderzoek blijkt verder dat bedrijven het wel zeer op prijs zouden stellen wanneer de
overheid meer aan voorlichting zou doen (Pronk, 2006).
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De Landsverordening openbaarheid van bestuur (A.B. 1995, no. 211) schrijft voor dat
de overheid passief en actief informatie verschaft over het beleid, waaronder de
voorbereiding en de uitvoering. Deze landsverordening legt de overheid dus de plicht op
tot informatieverstrekking en geeft de burger het recht op het ontvangen van informatie.
Tenslotte dient ook op scholen onderwijs over milieu en natuur meer aandacht te
krijgen, zodat bij brede lagen van de bevolking het milieubesef toeneemt.
Deze beleidsinstrumenten zijn nodig binnen het milieubeleid. Daarnaast is een goede
afstemming van milieubeleid en bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening essentieel.
Daarmee kan ook het ontstaan van nieuwe milieuproblemen voorkomen worden. Zo is
aanleg en aansluiting op de riolering veel gemakkelijker en minder kostbaar waneer
meer geconcentreerd wordt gebouwd. En overlast van bedrijven is te voorkomen door
een slimme ruimtelijke planning. Een voorbeeld daarvan is het ‘inwaarts zoneren’,
waarbij bedrijven die het meeste overlast veroorzaken een centrale plaats krijgen op een
bedrijventerrein. Omringende woonbebouwing heeft van deze bedrijven dan de minste
last.
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2.1 Normen Lucht en Geluid
De volgende vier tabellen bevatten normen voor de kwaliteit van lucht en voor geluid:
Tabel I: immissienormen lucht;
Tabel II: emissienormen lucht;
Tabel III: brandstofnormen;
Tabel IV: geluidnormen.
De immissienormen in tabel I geven de kwaliteit weer waar de lucht op de Nederlandse
Antillen minimaal aan moet voldoen. Deze grenswaarden gelden dus voor de lucht die
wij inademen. Ook is een norm voor broeikasgassen opgenomen.
Tabel II bevat emissienormen. Deze geven aan welke uitstoot (emissie) uit schoorstenen
e.d. maximaal toelaatbaar is.
Tabel III geeft brandstofnormen. Deze zijn belangrijk voor de luchtkwaliteit, omdat
schonere brandstof een belangrijke bijdrage levert aan minder emissies en daarmee aan
schonere lucht.
Tabel IV tenslotte, bevat een aantal geluidnormen voor verschillende typen gebieden. De
eilandgebieden dienen zelf deze gebiedstypen te onderscheiden.
De tabellen staan vervolgens uitgebreid toegelicht in de Freqently Asked Questions Lucht
(2.2).
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Tabel I: Immissienormen lucht (in µg/m³)
Stof

Tijdgem.
Jaar
Dag

Strengste
75
150

Soepelste
150
400

Jaar
Dag
Jaar
Jaar
Dag
1-uur
10min.
Jaar
Dag
1-uur
8-uur
1 uur
3 uur

20
50
10
20
125
350
500
40
200
120
118
160

50
150
35
160
400
1046
500
100
300
470
369
240
160

12 uur
8 uur
1 uur
30 min
15 min
Jaar
Jaar
30
min.

10.000
10.000
22.900
60.000
100.000
0,5
100
300

10.000
15.000
50.000
60.000
100.000
2
100
300

BaP

1 ng/m3

1 ng/m3

VOS
Geur

150

1000

Fijn
stof
(TSP)
PM10
PM 2,5
SO2

NO2
O3
KWS
(ex.
CH4)
CO

Pb
Cl

‘norm’
Curaçao

75
150

80
365
100

Gemeten/
berekend
35-169
51-169

Norm
2010
75
150

Norm
2020
75**
150**

30-90
max. 49*
max. 33*
<16-192
30x
overschr.
max. 238*
6,5-24
22-27
max. 29*
27

50
150
35
80
365
500
100

20
50
10
50
20
350
500
40

200
100
240
160

200
100
235
160

10.000
10.000
40.000
60.000
100.000
1,5
100
300

10.000
10.000
22.900
60.000
100.000
0,5
100
300

1 ng/m3

1ng/m3

1000
Max. 3
geureenh/
m3**

150
Max. 1
geureenh
./m3

240
max. 239*

10.000
40.000

1740

1,5

0,02-0,44

0,0060,025
ng/m3
26-33
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Norm broeikaseffect:
2010
Stabilisatie uitstoot broeikasgassen
2020
Reductie uitstoot met 5% ten opzichte van 2010
(toelichting: zie Frequently Asked Questions Lucht en geluid, vraag 3)
Toelichting tabel I:
- Normen voor Nederlandse Antillen (grenswaarden) in laatste twee kolommen
- Zie voor literatuur ‘Gemeten/berekend’ de literatuur in hoofdstuk 6
- * Maximaal gemeten concentraties door TNO in 2006 Benedenwinds Schottegat,
Curaçao
- ** Alleen voor verwaaiing van stof; voor stof van stookinstallaties zie PM10 en PM2,5
- **Geur: 1 geureenheid: helft van een panel waarnemers onderscheid geurmonster van
niet-geurmonster. Aantal keren dat geurmonster met geurvrije lucht verdund moet
worden is aantal geureenheden
- Jaargemiddelden mogen niet overschreden worden, andere normen overschrijding 3
maal per jaar toegestaan
- Verdere toelichting op de tabel: zie Frequently Asked Questions lucht en geluid vraag 2,
3, 4, 5, 6 en 7
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Tabel II: Emissienormen lucht
SO2 (mg/m3)

NOx (mg/m3)

Stof (mg/m3)

Vanaf 2010 voor bestaande
bedrijven/installaties

1000

450

100

Nieuwe bedrijven/installaties
(vanaf 2008)

600

225

30

Vanaf 2020 voor alle
bedrijven/installaties

600

120

30

Toelichting tabel II:
- Normen gebaseerd op Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES), aangepast voor
Nederlandse Antillen
- Tijdelijk onderscheid tussen bestaande bedrijven en nieuwe bedrijven om geleidelijke
aanpassingen bestaande installaties mogelijk te maken
- Verdere toelichting op de tabel: zie Frequently Asked Questions lucht en geluid, vraag
2, 8, 11, 13
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Tabel III: Kwaliteitsnormen brandstof
Sulpher
weight %
Benzine
Diesel
Brandstof
industrie**

Kwaliteit Isla Kwaliteit St. Europese Unie
(Curoil)*
Maarten*
0,04 - 0,08
0,026
0,005
(2009: 0,001)
0,49
0,32 – 0,47
0,005
(2009: 0,001)
2,33
0,86 – 1,95

EPA
(USA)

Norm
2010
0,04

Norm
2020
0,005

0,05
(0,1 HDE)

0,05

0,005

bij slechte
luchtkwaliteit:
max. 1,0

Toelichting tabel III:
- * Eerste twee kolommen geven voorbeelden van zwavelgehalten in huidige
brandstoffen Nederlandse Antillen (enkele gehalten in batches, 2006)
- ** Brandstof industrie: Industrial Fuel Oil (IFO), asfalt e.a.
- Normen voor Nederlandse Antillen in laatste 2 kolommen
- Verdere toelichting op de tabel: zie Frequently Asked Questions lucht en geluid, vraag
2, 10, 11, 14 en 18
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Tabel IV: Grenswaarden geluid in dB(A)
Gebiedstypen

dag

Landelijke omgeving, stille recreatie, herstellingsoorden
Buiten het stadsgebied, weinig verkeer
Stadsgebied en bebouwde kom
Nabij hoofdwegen, in stadsgebied met enkele bedrijven
Stadscentrum met woon- en werkfuncties
Industriegebied

45
50
55
60
65
70

avond &
nacht
40
45
50
55
60
65

(Gewijzigd overgenomen van: Milieudienst Curaçao)

Toelichting Tabel IV:
- Gebiedstypen per eiland te definiëren op basis van eilandelijk ruimtelijk beleid
- Dag: tussen 07.00 uur en 19.00 uur
- Geluidsmetingen volgens “Handleiding meten en rekenen” (1999), richtlijn ISO 9613-2
- Tabel geeft grenswaarden (equivalente geluidsniveau LAeq)
- Verdere toelichting op de tabel: zie Frequently Asked Questions lucht en geluid, vraag
21, 22 en 23
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2.2 Frequently asked questions normen lucht en
geluid
Hieronder staan als toelichting op de normen voor lucht, geluid en geur antwoorden op
een aantal veelgestelde vragen.
1. Waarom normen voor luchtkwaliteit?
Een goede kwaliteit van de leefomgeving draagt er aan bij dat we op een prettige manier
in een gezonde omgeving kunnen leven.
Voor het onderwerp luchtkwaliteit zijn die normen bedoeld om de gezondheid van de
bewoners van de eilanden van de Nederlandse Antillen te beschermen. Daarom zijn
immissienormen, emissienormen en productnormen opgesteld.
Daarnaast zijn ook normen voorgesteld voor geur en geluid, die beide vooral veel hinder
kunnen veroorzaken.
2. Welke stoffen worden genormeerd en waarom deze stoffen?
Immissienormen geven aan welke kwaliteit de lucht die wij inademen (de kwaliteit op
leefniveau) minimaal moet hebben. Immisienormen mogen niet overschreden worden en
gelden buiten inrichtingen (bedrijven). Daarvoor is een aantal stoffen geselecteerd op
grond van de volgende overwegingen:
- Stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid (PM10, SO2, PB, BaP, Cl,
CO, PAK);
- Stoffen die hinder of overlast veroorzakend en mogelijke schade aan
volksgezondheid (geurhinder);
- Stoffen waarvoor op de Antillen al normen of kwaliteitseisen bestaan (het
zogenoemde ‘Attachment F’). Voor TSP, SO2, NO2, O3, Pb en CO zijn in het
kader van Hindervergunningen op Curaçao eisen gesteld;
- De meest voorkomende stoffen die internationaal genormeerd zijn om een goede
luchtkwaliteit te waarborgen (in de Verenigde Staten (EPA) bijvoorbeeld CO,
Lood, NO2, PM10, PM 2,5, O3 en SO2; in de Europese Unie ondermeer SO2,
NO2, fijn stof, lood, benzeen, CO, O3, arseen, cadmium, kwik, nikkel en PAK.
De WHO heeft 32 Air Quality Guidelines opgesteld.
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Informatie over luchtvervuiling
Veel informatie over luchtkwaliteit, verschillende stoffen en gezondheid is te vinden op de
websites van:
- de World Health Organisation WHO (http://www.who.int/topics/air/en/);
- het Nederlandse Milieu- en Natuurplanbureau (http://www.mnp.nl/);
- het Nederlandse RIVM
(http://www.rivm.nl/gezondheidenmilieu/themas/Luchtvervuiling/luvoeffectgezondheid/i
ndex.jsp);
- het Amerikaanse Environmental Protection Agency EPA (http://epa.gov/air/index.html).

Voor de emissienormen (de kwaliteit van lucht die uit schoorstenen en andere installaties
komt: normen voor de uitstoot) is aangesloten bij Nederlandse regelgeving, waarbij SO2,
NOx en stof zijn genormeerd. NOx vanwege schade aan de volksgezondheid (NO2) en
omdat het een aanwijzing (‘tracer’) is voor een niet-optimale verbranding. SO2 en stof
zijn voor de Antillen zeer relevant is vanwege de gebruikte zware (stook)olie die relatief
sterk vervuild is.
Vanwege het hoge zwavelgehalte is daarnaast voor brandstof het zwavelgehalte
genormeerd. Een brandstofnorm kan ingewikkelde en kostbare emissiemetingen aan
bijvoorbeeld auto’s overbodig maken, omdat een schone brandstof voor veel minder
vervuiling zorgt. Deze productnorm geeft dus de minimale kwaliteit voor brandstoffen.
Daarmee wordt ook aangesloten bij internationale normering voor brandstof waarbij
zwavel een belangrijke rol speelt. Daarnaast is er een brandstofnorm opgenomen voor
industriële brandstof (industrial fuel oil en asfalt). Deze is bedoeld voor incidentele
gevallen waarin de immissienormen overschreden worden als gevolg van bijzondere
weersomstandigheden (windstille perioden) of wanneer bedrijven er niet in slagen
luchtvervuiling voldoende te beperken bij technische storingen. De overheid zal
overschakeling op een schonere brandstof alleen kunnen opleggen wanneer een bedrijf er
niet zelf in slaagt om de uitstoot voldoende te beperken. Het gaat daarbij om
overschrijdingen van de immissienormen, waaronder ook de normen voor korte perioden
(1-uursgemiddelden en korter: zie de immisienormen in tabel I).
Naast bovenstaande normen wordt ook een norm voorgesteld voor broeikasgassen
(‘CO2’).
De bovenstaande normering is overigens niet volledig, omdat er meer stoffen zijn die ook
genormeerd zouden kunnen worden. Op grond van het voorkomen van stoffen in de lucht
op de Antillen, economische redenen (beperken van de kosten van het meten en
monitoren van de luchtkwaliteit) en de handhaafbaarheid van de normen is in dit voorstel
gekozen voor bovenstaande beperkte selectie van voor de bescherming van de
gezondheid belangrijke stoffen. Wanneer er in de toekomst (op grond van
praktijkervaringen, beleidsontwikkelingen en/of nieuwe wetenschappelijke informatie)
behoefte bestaat aan het toevoegen van ander stoffen of het schrappen van normen, dan is
dat uiteraard noodzakelijk.
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De normering van geur (tabel I) en van geluid (tabel IV) completeert de normering voor
het milieucompartiment lucht. Beide zijn hinderaspecten die de leefbaarheid ernstig
kunnen aantasten.
3. Is er een norm voor broeikasgassen?
Wanneer de Antillen bijvoorbeeld in de toekomst het Kyoto-verdrag ondertekenen in
verband met ‘global warming’ die een bedreiging vormt voor de Antilliaanse eilanden
(afsterven koraalriffen, meer storm- en orkaanschade en zelfs het onderlopen van
laaggelegen delen) dan is wettelijke normering van de uitstoot van broeikasgassen zoals
CO2 (oorzaak van het broeikaseffect) vereist. Maar vanwege genoemde ingrijpende
effecten voor de Antillen is het belangrijk ook nu al een norm vast te stellen.
Koralen en het broeikaseffect
CHARLOTTE AMALIE, U.S. Virgin Islands - Coral reef experts heard dire predictions
for the underwater kingdoms, including one estimate that 60 percent of the world's coral
reefs could die in less than 25 years due to pollutants and global warming.
Sea temperatures are rising, weakening the reefs' resistance to increased pollutants, such
as runoff from construction sites and toxins from boat paints. The fragile reefs are hosts
to countless marine plants and animals (Updated: 10:22 a.m. ET Oct 25, 2006).
Daarbij moet er rekening mee gehouden worden, dat het energieverbruik op de
Nederlandse Antillen per inwoner (zeer) hoog is (veel autoverkeer en hoog
energieverbruik door koeling en vanwege de productie van drinkwater uit zeewater).
Bovendien wordt er nog weinig aan energiebesparing gedaan waardoor er een grote
potentiële besparing mogelijk is. Anderzijds zijn de Nederlandse Antillen niet zonder
meer vergelijkbaar met de landen die volgens het Kyoto-protocol nu de meest strenge
emissiereducties kennen.
Het Kyoto-protocol
Het Kyoto-protocol werd in 1997 opgesteld in het kader van het Klimaatverdrag van de
Verenigde Naties. Industrielanden verbinden zich hierin om de uitstoot van broeikasgassen in
2008-2012 met gemiddeld 5% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. Per land
gelden uiteenlopende reductiepercentages. De VS moeten de uitstoot van broeikasgassen met
7% verminderen, Japan met 6% en de Europese Unie met 8%. De Europese Unie heeft
vervolgens na onderling overleg de emissiereducties per lidstaat bepaald. Nederland moet zijn
broeikasgasemissies in 2008-2012 met 6% hebben gereduceerd ten opzichte van 1990. De
percentages lopen sterk uiteen: zo moet Luxemburg de uitstoot met 28% verminderen en mag
Portugal de uitstoot nog met 27% laten groeien. Naast kooldioxide (CO2) tellen hierbij ook
methaan (CH4), lachgas (N2O) en een aantal fluorverbindingen (HFK's, PFK’s en SF6) mee.

Voor de Nederlandse Antillen zijn de volgende normen gehanteerd ten aanzien van
broeikasgassen:
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2010
2020

Stabilisatie uitstoot broeikasgassen
Reductie uitstoot met 5% ten opzichte van 2010

Deze normen zijn niet uitgedrukt in energieverbruik omdat opwekking van schone zonneen windenergie niet het broeikaseffect veroorzaakt.
De doelstellingen zijn minder vergaand dan voor veel Europese landen gelden, omdat
energiebesparing op de Nederlandse Antillen nog in de kinderschoenen staat en omdat
een goed beeld van het energieverbruik (en zeker van het energieverbruik in het peiljaar
1990 van het Kyoto verdrag) ontbreekt. Meest haalbaar lijkt daarom om de komende
jaren het feitelijke energieverbruik in beeld te brengen en een toename tegen te gaan
(doel voor 2010). In die tijd kan dan ook een energiebeleid per eiland worden
geformuleerd met concrete maatregelen. Op langere termijn (2020) kan dan een reductie
van de uitstoot van broeikasgassen met 5% worden bereikt ten opzichte van 2010.
Maatregelen zijn onder meer energiebesparing waardoor minder fossiele brandstoffen
gebruikt worden, inzet van alternatieve energiebronnen zoals zonne- en windenergie en
verbetering van verbrandingsprocessen in grote stookinstallaties.
Het ondertekenen van het Kyoto-protocol heeft voor de Nederlandse Antillen overigens
een belangrijk voordeel. Andere landen kunnen dan namelijk op de Nederlandse Antillen
emissiereductie gaan realiseren omdat dit goedkoper is dan dit in eigen land te doen
(voorzover daar al veel geïnvesteerd is in energiebesparing). Nederland investeert op dit
moment bijvoorbeeld veel in andere landen (onder meer in Midden-Amerika) in
emissiereductie, omdat dit in Nederland zelf veel kostbaarder is.
4. Wat wordt bedoeld met ‘leefniveau’ als het gaat om de immissienormen en
hoe is de relatie met de emissienormen en met de bescherming van de
gezondheid van de mens?
Bij de normering voor luchtkwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen emissienormen
(wat komt er uit schoorstenen en andere industriële en andere bronnen?) en
immissienormen (welke concentratie aan stoffen treffen we in de lucht aan ‘op straat’,
ook ‘ground level’ genoemd).
De immissienorm is belangrijk, omdat die de kwaliteit van de lucht aangeeft die wij
inademen. Dit is dus de norm die de blootstelling van de mens normeert. Te hoge
concentraties leiden tot overlast en hinder (voor stoffen die je kunt ruiken of stof dat
zichtbaar is) en/of gezondheidsschade. Vaak gaan hinder en schade ook samen: benzeen
stinkt en is bovendien carcinogeen (kankerverwekkend). De normen beschermen de mens
tegen ziekte of zelfs sterfte door luchtvervuiling.
De emissienorm is ook belangrijk, omdat deze aangeeft welke luchtverontreiniging voor
een bedrijf of bron is toegestaan. Deze normen kunnen dus in Hindervergunningen
opgenomen worden.
Er treedt een aanzienlijke verdunning op tussen uitstoot van stoffen uit de schoorstenen
en van andere bronnen (emissie) en de lucht die mens op leefniveau inademt. Daarom
zijn de emissienormen ook veel hoger dan de immissienorm.
Voorbeeld: de voorgestelde emissienormen voor zwaveldioxide (SO2) bedraagt
maximaal 1000 milligram per m3 lucht, overeenkomend met 1.000.000 microgram (µg),
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terwijl de immisienorm maximaal 80 µg (microgram) per m3 is (jaargemiddelde). De
concentratie SO2 in de uitstoot van verbrandingsgassen mag dus 12.500
(twaalfduizendvijfhonderd) maal hoger zijn dan de waarde op leefniveau die de mens
mag inademen.
Het meten van de emissie en immissie vergt uiteraard adequate apparatuur en deskundig
personeel, terwijl meetgegevens bovendien controleerbaar moeten zijn en gecontroleerd
moeten kunnen worden door het bevoegd gezag. Dat vergt op de Antillen nog een
aanzienlijke inspanning.
5. Wat is de betekenis van de jaartallen ‘2010’ en ‘2020’ in de tabellen?
De normen in de kolom 2010 dienen in 2010 gerealiseerd te zijn, de normen voor 2020
moeten in dat jaar gehaald worden. Dat betekent dat tot en met 2019 de norm voor 2010
geldt. De praktijk zal echter moeten zijn dat emissies geleidelijk afnemen om de doelen
voor 2020 te kunnen halen. Het voorbereiden van nieuwe installaties en technieken, de
aanschaf en financiering ervan en de installatie vergen immers in de praktijk vaak jaren.
Overigens is het niet zo, dat de voor de Nederlandse Antillen voor een bepaald jaar
voorgestelde normen, ook vanaf dat jaartal door anderen voorgesteld worden. De WHOnormen mogen bijvoorbeeld volgens de WHO op dit moment niet overschreden worden.
Door ze voor te stellen voor het jaar 2020 is er op de Nederlandse Antillen tijd om over te
schakelen op bijvoorbeeld schonere productietechnieken.
6. Wat wordt in tabel I met immissienormen bedoeld met ‘strengste’ en
‘soepelste’ norm en waar zijn de gekozen getalswaarden (de hoogte van de
normen) op gebaseerd?
In de tabel met immissienormen staan twee kolommen met ‘strengste’ en ‘soepelste’
normen. Om tot voorstellen voor normen te komen is een inventarisatie gemaakt van:
- bestaande normen op de Nederlandse Antillen;
- bestaande normen in het Caraïbisch gebied incl. Zuid-Amerika (‘de regio’)
- bestaande ‘state of the art’ normen (meest up to date op grond van recente
inzichten in met name effecten op de volksgezondheid, voorgesteld door World
Health Organisation (WHO), Europese Unie, Verenigde Staten)
- normen van andere landen of federale staten (bijvoorbeeld Japan, Californië).
Uit deze inventarisatie zijn vervolgens de laagste waarden (‘strengste’: beste bescherming
van de gezondheid) en de hoogste waarden geselecteerd (‘soepelste’: minste bescherming
van de gezondheid) om de bestaande bandbreedte in normering in beeld te krijgen.
Vervolgens zijn in het algemeen voor de lange termijn (2020) de strengste en voor de
korte termijn de soepelste normen gekozen (zie de volgende vraag hieronder)
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7. Waarom zijn voor de immissienormen in tabel I soms EPA-normen
(Environmental Protection Agency, Verenigde Staten), dan weer EU-normen
en soms ook WHO-normen gekozen?
Er zijn normen gesteld voor de langer termijn (2020) en voor de korte termijn (2010).
- Voor de lange termijn (2020) is in principe altijd gekozen voor de door de World Health
Organisation WHO opgestelde normen. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de Air
Quality Guidelines, Global Update 2005 van de WHO. In deze update zijn op grond van
wereldwijd wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidseffecten van luchtvervuiling
nieuwe normen vastgesteld voor fijn stof, ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide.
Wanneer de WHO geen norm voorstelt, is een norm van de EPA of de EU gekozen,
afhankelijk wie er een norm stelt voor de stof. Het kwam niet voor dat zowel EPA als EU
een norm stelde voor een stof (voor dezelfde meetperiode, dus 8-uursgemiddelde e.d.),
dus het was niet nodig een verdere keuze te maken. Het hanteren van EU-normen heeft
als voordeel dat daarmee gelijkheid binnen het Koninkrijk wordt bereikt.
- Voor de korte termijn (2010) is, tenzij er op Nederlandse Antillen al normen gehanteerd
worden, gekozen voor de ‘soepelste’ norm uit de inventarisatie. Soms is dit een WHOnorm, wanneer de WHO voor de stof een tussentijdse norm heeft voorgesteld (de ‘interim
targets’). In andere gevallen zijn normen uit de regio genomen of normen die elders
gehanteerd worden.
8. Waar zijn de emissienormen op gebaseerd?
De emissie- of uitworpnormen zijn gebaseerd op het Nederlandse BEES, het Besluit
emissie-eisen stookinstallaties. Het BEES A geeft normen voor NOx, SO2 en fijn stof.
De hoogte van de norm is afhankelijk van de grootte van de installatie en of het een
bestaande of nieuwe installatie betreft. Omwille van de eenvoud is voor de Nederlandse
Antillen geen onderscheid gemaakt in grote en kleine installaties. In de tabel II zijn de
meest soepele normen zoals het BEES hanteert opgenomen. Zie voor de oorsprong van
deze normen de Leidraad BEES, www.infomil.nl.
Alleen voor bedrijven met een geldende Hindervergunning is tijdelijke afwijking van de
normen uit tabel II mogelijk, zodat deze de tijd krijgen om zich aan de nieuwe normen
aan te passen. In 2020 dienen ook deze bedrijven aan de normen te voldoen.
9. Hoe verhouden de normen zich tot de normen die de World Bank hanteert?
De World Bank heeft ‘(draft) Environmental and Occupational and Health Standards’
opgesteld voor ‘thermal power’. Deze ‘normen’ uit 1996 zijn volgens de World Bank zelf
indicatief en bedoeld voor discussie. De normen die de World Bank noemt hebben slechts
betrekking op enkele componenten. In het schema zijn ze vergeleken met de voor de
Nederlandse Antillen opgestelde milieunormen.
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De immissienormen voor de Nederlandse Antillen zijn voor het jaar 2020 veel strenger
dan de waarden die de World Bank noemt. De normen voor de Antillen voor 2020 zijn
gebaseerd op recente informatie over schade aan de volksgezondheid (WHO), terwijl niet
bekend is waar de getallen van de World Bank op gebaseerd zijn. Ze worden door de
World Bank als minimumnormen die alleen gelden, wanneer een land zelf geen normen
heeft gesteld.
De voor de Nederlandse Antillen voorgestelde normen voor 2010 komen in het algemeen
meer overeen met de waarden die de World Bank noemt dan de normen voor 2020 voor
de Antillen. De normen voor 2010 voor de Antillen zijn echter slechts bedoeld als eerste
stap, omdat algemeen geldende milieunormen op de Nederlandse Antillen tot nu toe
geheel ontbreken.
Immisienormen World Bank en normen Nederlandse Antillen vergeleken
Immissienormen in microgram/m3
Antillen 2010-2020
World bank
TSP jaargem.
75 - 80
PM10 jaargem.
50 - 20
50
PM10 24 uurs.
150 - 50
200
SO2 jaargem.
80 - 50
80
SO2 24 uurs.
365 – 20
300
NOx jaargem.
100 – 40 (NO2)
100
NOx 24 uurs
300 – 200 (NO2)
200
(Bron: World Bank: www.his.com)

De World Bank noemt tenslotte enkele emissienormen voor fijn stof (PM), SO2 en NOx
(resp. 50, 460 en 2000 met aanvullende eisen). Deze zijn net als bij de immissienormen
enigszins te vergelijken met de voor de Antillen voorgestelde normen voor 2010, maar
veel soepeler dan de normen voor de Antillen voor 2020.
10. Waar komen de brandstofnormen uit tabel III vandaan?
De brandstofnormen (zie tabel III voor huidige kwaliteiten en normeringen) geven
maximaal toelaatbare zwavelgehalten in brandstoffen, waarbij op de volgende manier tot
de normen is gekomen:
- voor benzine is voor 2010 als doelstelling de huidige kwaliteit van superbenzine
genomen. Dat betekent dat het zwavelgehalte van superbenzine niet hoeft te
verbeteren, maar van ‘regular’ benzine (RON 92) wel.
- Voor benzine en voor diesel is als uitgangspunt genomen dat in het jaar 2020 een
zwavelgehalte bereikt wordt dat op dit moment op Europees niveau gehaald
wordt. Dat betekent dat een gewichtspercentage van zwavel van maximaal
0,005% in 2020. Deze norm is overigens vijfmaal soepeler dan de Europese norm
vanaf 2009.
- Voor diesel is een zwavelgehalte van 0,05% voor 2010 als norm gesteld. Diesel
heeft op dit moment op Nederlandse Antillen (Curaçao en Bonaire) een zeer hoog
zwavelgehalte, tienmaal tot twintigmaal meer dan benzine en honderdmaal meer
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dan op dit moment in de Europese Unie is toegestaan. Omdat olie altijd
ontzwaveld moet worden voor de productie van diesel, kan ook voor de Antillen
een schonere brandstof worden geleverd. Doel voor 2010 is om een maximaal
zwavelgehalte van 0,05% te bereiken, overeenkomend met de Amerikaanse EPAnorm. Dit is tienmaal minder dan in de huidige situatie maar ook tienmaal hoger
dan in de Europese Unie op dit moment geldt.
Gebruik van brandstof voor grote stookinstallaties (industrial fuel oil, IFO, of
asfalt) wordt alleen genormeerd wanneer overschrijding van de immissienormen
optreedt. Het gaat hier om een noodmaatregel om de volksgezondheid te
beschermen. Bijvoorbeeld wanneer door windstille periodes luchtvervuiling ’blijft
hangen’. Ook wanneer productieprocessen door storingen niet goed verlopen
waardoor een sterke toename van de luchtverontreiniging optreedt, kan het
overschakelen op schonere brandstof worden geëist. Een bedrijf moet echter wel
de kans krijgen om zelf via andere maatregelen de uitstoot te beperken. Om een
brandstofnorm op te kunnen leggen is overigens goede monitoring van de
luchtkwaliteit door meetstations belangrijk.
Voor marine diesel fuel (MDF), voor marine fuel oil (MFO) en brandstoffen voor
vliegtuigen zijn (nog) geen normen gesteld in verband met het internationale
karakter van het scheepvaart- en luchtvaartverkeer. Via andere wegen kan de
luchtvervuiling door schepen worden teruggedrongen, zoals de aanleg van
walaansluitingen (waardoor schepen niet meer zelf hun elektriciteit hoeven op te
wekken met eigen motoren wanneer zij aan wal liggen). Ook kan een verlaging
van havengelden worden gegeven wanneer schonere brandstof gebruiken. De
laatste maatregel kan overigens ook worden gebruikt voor veel
luchtverontreiniging of geluidhinder veroorzakende vliegtuigen.

11. Zijn de voorgestelde normen economisch haalbaar?
Milieubeleid en de uitvoering daarvan is op de Nederlandse Antillen in het algemeen nog
niet ver ontwikkeld. Zeker in vergelijking met de Verenigde Staten en Europa is er een
achterstand. Normen die elders gelden, zijn daarom niet zondermeer toepasbaar op de
Nederlandse Antillen. Daarmee is in de voorstellen voor normen voor luchtkwaliteit op
diverse manieren rekening gehouden:
- normen voor 2010 (die nog tot 2020 gelden) zijn de minst strenge van een aantal
geïnventariseerde normen;
- er is gekozen voor een beperkte selectie aan stoffen;
- maatwerk voor bestaande bedrijven met vergunningen. Dit betekent dat voor deze
bedrijven bekeken moet worden binnen welk termijn normen alsnog gehaald
kunnen worden. Milieu-investeringen kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden op het
moment dat nieuwe apparatuur wordt aangeschaft of groot onderhoud plaatsvindt.
Bovendien is de luchtkwaliteit op een groot deel van de Antillen zeer goed, vanwege de
afwezigheid op de meeste eilanden van zware industrie en een lage achtergrondbelasting
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van buurlanden. De normen voorkomen dat de luchtkwaliteit door nieuwe ontwikkeling
teveel kan verslechteren.
Daar staat tegenover dat enkele bronnen van luchtverontreiniging lokaal een zeer grote
invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de leefomgeving (raffinaderij en zware
industrie op Curaçao, verkeer op St. Maarten, energiecentrales).
De productnormen voor brandstof vergen een extra inspanning waar de dit moment ruwe
Venezolaanse olie op Curaçao en Bonaire met een van nature zeer hoog zwavelgehalte
wordt gebruikt. Met het oog op de volksgezondheid is het toch belangrijk om schonere
brandstoffen te gaan gebruiken, een trend die zich wereldwijd voordoet. Ook in
economisch opzicht is het niet verstandig om niet te werken aan schonere brandstoffen,
omdat bijvoorbeeld autofabrikanten van dealers steeds schonere brandstoffen eisen en
omdat buitenlandse afzetmarkten van aardolieproducten dat ook doen. Tenslotte vraagt
ook de problematiek van ‘global warming’ (broeikaseffect) om betere
verbrandingsprocessen.
Pomphouders: overal schone diesel
Willemstad, 20 maart 2007 “Zwavelarme diesel kan direct via alle 26 pompen op het eiland
(Curaçao) worden verkocht. We hebben daar de ruimte en de mogelijkheid voor.” De prijs hoeft
in zijn ogen ook niet veel hoger te zijn dan de huidige 92 cent die voor een liter zwavelrijke diesel
moet worden betaald (Voorzitter Vereniging van Pomphouders Curaçao Perry in Amigoe, 20
maart 2007).

De economische effecten (kosten en baten) van milieu-investeringen om de normen te
kunnen realiseren zijn moeilijk te becijferen. De kosten zullen met name voor enkele
grote bedrijven aanzienlijk zijn, zoals enkele elektriciteitsproductiebedrijven en
drinkwaterfabrieken en de raffinaderij op Curaçao.
Voor een belangrijk deel zijn deze milieu-investeringen op termijn overigens
onvermijdelijk, omdat internationaal steeds meer afnemers van producten (zoals
brandstoffen of voedingsmiddelen) een goede en milieuverantwoorde bedrijfsvoering als
voorwaarde stellen.
Naast de kosten zijn er ook economische baten te verwachten, zoals lagere
brandstofkosten door beter onderhoud aan motoren en installaties, minder schade aan de
volksgezondheid en grotere aantrekkingskracht van de eilanden voor het toerisme en als
vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen. Daarnaast zijn er baten in de vorm van
minder overlast en een prettiger en aantrekkelijker leefmilieu.
Al met al is er voor een aantal bedrijven extra kosten te verwachten, terwijl er baten zijn
in de vorm van een betere volksgezondheid, hogere leefkwaliteit en betere economische
perspectieven voor de eilanden op termijn. Voor bestaande bedrijven met een
Hindervergunning zal er een overgangstermijn zijn om aan de geformuleerde normen te
voldoen (zie vraag 12). Bestaande vergunningen dienen geactualiseerd te worden.
Luchtkwaliteit, gezondheidseffecten en economische kosten
De effecten van luchtvervuiling op gezondheid en economie zijn moeilijk te kwantificeren. Op
Curaçao is een poging gedaan. De gezondheidsschade als gevolg van de uitstoot van de
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raffinaderij wordt in een rapport van Ecorys geraamd op 28 miljoen Antilliaanse guldens per
jaar.
Voor een sterfgeval wordt daarbij gerekend met 1,17 miljoen gulden en voor bijvoorbeeld een
astma-aanval is een bedrag van 285 gulden genomen. Er is in de studie alleen gekeken naar
zwaveldioxide en fijn stof. Hoestende kinderen, chronische bronchitis, longontstekingen en pijn
op de borst zijn daarbij niet in rekening gebracht. Dat geldt ook voor niet-gezondheidsschade
zoals materiële schade.
Hoewel de uitkomsten van dergelijk onderzoek zeer indicatief zijn, is de waarde ervan in ieder
geval dat gezondheidsschade ook aandacht krijgt in de economische waardering van activiteiten.
Benchmarking met bedrijven in dezelfde branche kan een beeld geven van de economische
haalbaarheid van milieu-investeringen. Zo heeft de VALERO-raffinaderij op Aruba
aangekondigd in 2010 geen zichtbare uitstoot meer te hebben. Daarvoor is een investering
begroot van 600 miljoen dollar.
(Bron: Amigoe, 7 augustus 2006; Amigoe, 21 augustus 2006)

12. In hoeverre is rekening gehouden met de specifieke situatie op eilanden van
de Nederlandse Antillen?
Er is bij de voorgestelde normen op verschillende manieren rekening gehouden met de
situatie op de Nederlandse Antillen.
- Fijn stof
Fijn stof wordt doorgaans onderverdeeld in verschillende klassen:
- TSP: deeltjes in de lucht die een grotere doorsnede hebben dan 10 micrometer;
- PM10: deeltjes kleiner of gelijk aan 10 micrometer
- PM2,5: deeltjes kleiner of gelijk aan 2,5 micrometer.
De grotere deeltjes zijn vooral hinderlijk (ogen, keel), maar de kleinste deeltjes zijn
verantwoordelijk voor schade aan onder meer de longen en daarom een bijzonder gevaar
voor de volksgezondheid.
Voor TSP en PM10 is het achtergrondniveau in de vorm van stof en zeezout op de
Antillen zeker relevant. Voor PM2,5 (nog kleinere stofdeeltjes) geldt dat deze praktisch
volledig afkomstig zijn van gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom wordt voorgesteld
om een PM2,5 norm te introduceren. PM2,5 tast bovendien de volksgezondheid duidelijk
aan, hetgeen voor TSP en PM10 veel minder duidelijk is. Als PM2,5 norm voor de lange
termijn geldt dan in overeenstemming met de WHO-normen een jaargemiddelde waarde
van 10 µg/m3. Voor de korte termijn is de meest soepele WHO-norm 35 µg/m3
(jaargemiddelde) gekozen, conform de hierboven vermelde systematiek (lange termijn:
WHO; voor de korte termijn: meest soepele norm).
Fijn stof: particulate matter (PM)
Fijn stof is afkomstig van verschillende bronnen, zoals stof van wegen, zeezout en
constructiewerkzaamheden (vooral grotere stofdeeltjes, groter dan PM 2,5) en van verbranding
van fossiele brandstoffen (industrie, powerplants, verkeer en binnenshuis als gevolg van koken).
Verbranding van fossiele brandstoffen veroorzaakt vooral zeer fijn stof (PM2,5). De WHO geeft
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aan dat een veilige norm voor PM2,5 niet bestaat of een zeer lage concentratie is (3-5 ug/m3
jaargem.).
De door de WHO voorgestelde norm voor PM2,5 is 10 µg/m3, met als als interim target-1 (IT-1)
een concentratie van 35 µg/m3. Bij die laatste concentratie is het aantal sterftegevallen volgens
de WHO circa 15% hoger dan bij de voorgestelde norm van 10 µg/m3.

- Olie als basis voor normering
Bij afwezigheid van het schonere aardgas op de Nederlandse Antillen is op de volgende
manieren olie als uitgangpunt voor de normering genomen:
• In de eerste plaats zijn voor de korte termijn (2010) de meest soepele en niet de
strengste immissienormen gekozen. Daarmee is er ruimte voor brandstof die
hogere emissies en immissies veroorzaakt;
• In de tweede plaats zijn de emissienormen gebaseerd op gebruik van aardolie en
zijn ook hier de meest soepele normen uit het BEES (het Nederlandse Besluit
Emissie Eisen Stookinstallaties) gehanteerd, gebaseerd op gebruik van olie;
• In de derde plaats is bij de productnormen alleen gekeken naar aardolie.
Overigens is er alle aanleiding om juist vanwege het feit dat op de Nederlandse Antillen
aardolie gebruikt wordt en geen gas, te bezien hoe de hiermee samenhangende
luchtvervuiling verminderd kan worden. Dit is een reden om meer gebruik te gaan maken
van alternatieven voor aardolie (zoals wind- en zonne-energie), een op termijn eindige
energiebron.
- Gegevens zijn soms verouderd
De gemeten waarden in de tabel met immissienormen zijn inderdaad vaak (zeer) oud.
Recent zijn in 2006 door TNO een aantal luchtmonsters genomen, zie tabel I.
- Smog niet relevant
Ozon (onderdeel van smog) is een van de stoffen die de gezondheid ernstig kunnen
schaden.
Door de bijna voortdurend aanwezige wind op de eilanden van de Nederlandse Antillen,
krijgt ozon over het algemeen geen kans te ontstaan. Toch zijn er ook windstille periodes,
waarin ozon wel ontstaat. De overvloedige zonnestraling op de Antillen bevordert in die
perioden de vorming van ozon. Daarom is er ook een immissienorm voor ozon
vastgesteld. Hetzelfde geldt voor NOx, een andere component die smog veroorzaakt in
combinatie met vluchtige organische stoffen. NOx is niet alleen schadelijk vanwege de
vorming van ozon en smog, maar ook vanwege de vorming van fijn stof (schadelijk voor
de gezondheid) en verzuring (met SO2) en toename van stikstofverbindingen
(eutrofiering) in (kust)wateren. Met name voor de Antillen is dit een belangrijk argument
vanuit milieuoogpunt om NOx (in de vorm van NO2, de internationale standaard) te
normeren.
Overigens lijken sommige componenten die nu wel genormeerd zijn, mogelijk weinig
relevant zijn voor de Nederlandse Antillen, zoals lood (sinds de introductie van loodvrije
benzine). Dat betekent dat deze normen in de praktijk ook geen probleem zullen
opleveren. Voorstel is om de uitkomsten van monitoring van de luchtkwaliteit in de
toekomst af te wachten. Deze kunnen aanleiding zijn om bepaalde stoffen niet langer te
gaan meten of monitoren (wanneer er zeer lage concentraties gemeten worden).
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Tenslotte zijn de normen voor de luchtkwaliteit niet alleen bedoeld voor de huidige
situatie, maar ook om een ongewenste toename van de luchtverontreiniging door nieuwe
ontwikkelingen te voorkomen. Normen die nu niet relevant zijn, kunnen daardoor in de
toekomst wel belangrijk worden.
13. Gelden de normen voor bestaande bedrijven met een hindervergunning?
Bedrijven mogen van de overheid een zekere continuïteit in beleid verwachten. Dat
betekent dat de normen niet direct in plaats van bestaande vergunningen of afspraken
kunnen worden opgelegd. Daarmee is op diverse manieren rekening gehouden:
- normen gelden niet direct, maar in 2010 of zelfs met ingang van 2020;
- de hoogte van de normen is aangepast aan het feit dat er een inhaalslag in milieuinvesteringen op de Nederlandse Antillen nodig is. In het algemeen zijn van de
geïnventariseerde normen de minst strenge gekozen voor de korte termijn (zie
tabel I);
- er is een overgangstermijn nodig voor bedrijven die nu al over een
hindervergunning beschikken waarin eisen staan die relevant zijn voor de
luchtkwaliteit;
- voor concentraties van bedrijvigheid kan er strijdigheid zijn tussen met name de
emissie- en immissienormen. Wanneer bedrijven die in elkaars nabijheid liggen
en elk afzonderlijk voldoen aan de emissienormen, kunnen toch de
immissienormen overschreden worden. Deze situatie zal zich op de Nederlandse
Antillen met name voor kunnen doen op Curaçao in het gebied benedenwinds de
industriële bedrijvigheid rond het Schottegat. In een dergelijk geval is maatwerk
noodzakelijk, zeker ook gezien het feit dat het hierbij om een aantal bedrijven
gaat die afspraken met de overheid gemaakt hebben over emissies en/of die over
een Hindervergunning beschikken.
Maatwerk bij concentratie van bedrijvigheid
Hieronder wordt de aanwijzing van zgn. ‘nonattainment areas’, een in de Verenigde Staten en
ook op Curaçao gebruikte gebiedsaanwijzing, gecombineerd met het concept van de
stolpbenadering. Dit kan een hulpmiddel zijn voor het beleid om in het gebied benedenwinds
van het Schottegatgebied op Curaçao (en voor andere gebieden waar bedrijvigheid
geconcentreerd is) de immissienormen voor lucht te realiseren die nu overschreden worden.
Over het begrip’nonattainment’ zoals in de Verenigde Staten gehanteerd:
“An area with persistent air quality problems is designated a nonattainment area. This means
that the area has violated federal health-based standards for outdoor air pollution. Each
nonattainment area is declared for a specific pollutant. Nonattainment areas for different
pollutants may overlap each other or share common boundaries.
States strive to achieve attainment with state and federal air quality standards for a number of
reasons. First and foremost, remaining in compliance helps protect public health, a key element
of Idaho department of environmental quality mission. In addition, compliance contributes to
economic growth. Nonattainment status can potentially limit production capabilities of existing
industries and preclude siting of new industries that provide job opportunities. Attainment of air
quality standards also helps avoid a potential loss of federal highway funding that can result
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from nonattainment status. Lastly, it is costly and time-consuming to develop and implement
plans to reattain attainment status.” (Idaho department of environmental quality).
- Bubble-concept of stolpbenadering:
Om te voorkomen dat een aantal bedrijven tezamen een te grote belasting voor de omgeving
veroorzaken, is het ‘bubble-concept’ ontwikkeld, in Nederland bekend als de zgn.
‘stolpbenadering’ of gebiedsgerichte of geïntegreerde vergunningverlening. De benadering komt
er op neer dat een virtuele ‘stolp’ over een aantal bedrijven tezamen geplaatst wordt. De stolp
zorgt voor afbakening van de milieugebruiksruimte. Aan de rand van de stolp geldt een bepaalde
bestaande of gewenste milieukwaliteit. De bedrijven onder de stolp krijgen ieder een deel van de
milieugebruiksruimte vergund. De vergunde milieugebruiksruimte kan minder groot zijn dan de
verschillende normen en/of richtlijnen voor inrichtingen en/of stoffen voorschrijven.
Ook kan een aantal bedrijven samen één vergunning krijgen. Bij vestiging van nieuwe bedrijven
kunnen voorwaarden worden gesteld aan de uitstoot. De vergunningverlener bepaalt dan de
ruimte van de vergunning op basis van de bestaande en gewenste milieukwaliteit. Dit kan
betekenen dat een bedrijf zich pas kan vestigen na het terugdringen van de
uitstoot. Wanneer meerdere bedrijven samen één vergunning hebben is het mogelijk om de
milieugebruiksruimte (emissierechten) te verhandelen of onderling uit te ruilen tussen
bedrijven. Bovendien kan een gezamenlijke vergunning de samenwerking tussen bedrijven
bevorderen, waardoor milieuwinst kan worden behaald. Het idee is dat aan de vergunning
doelvoorschriften voor de verschillende emissies zijn opgenomen die voor verschillende
bedrijven of bedrijfsonderdelen gezamenlijk gelden (Visie en discussie rond
milieunormstelling voor de leefomgeving, Stichting Natuur en Milieu, 2002).
Voor de industrie in het Zeeuwse Sloegebied is de stolpbenadering door het Centrum voor
Energiebesparing (CE) onderzocht voor de emissies van SO2, NOx en fijn stof. De conclusie is
dat er ten aanzien van SO2 en NOx mogelijkheden zijn winst te behalen door het uitruilen van
maatregelen. Door het gezamenlijk treffen van maatregelen waarbij steeds eerst de goedkopere
maatregelen worden getroffen, kunnen de emissiedoelen tegen lagere kosten worden
gerealiseerd dan wanneer ieder bedrijf afzonderlijk maatregelen treft. (‘Het Sloegebied onder
een stolp’, J. van Swigchem, I. de Keizer, Delft, 2006).
- Toepassing op het Schottegatgebied te Curaçao:
Voor het gebied benedenwinds van het Schottegatgebied is bepaald dat de Milieudienst
nonattainment areas kan aanwijzen. Bedrijven moeten aan de hand van luchtkwaliteitsmodellen
aantonen dat bij aanpassingen van bestaande en/of voor nieuwe installaties voor de stoffen
waarvoor een nonattainment area is aangewezen, er geen toename optreedt van immissies
(‘Attachment F’).
Het toepassen van de stolpbenadering in deze situatie als volgt vorm krijgen:
- Allereerst wordt de ligging en omvang van nonattainment areas voor verschillende
stoffen in kaart gebracht;
- Vervolgens meten bedrijven (volgens een door de overheid voorgeschreven en
gecontroleerd protocol: zie o.m. het BEES; tabel II) welke emissies in het
Schottegatgebied plaatsvinden;
- De immissienormen (voor de jaren 2010 en 2020) worden teruggerekend naar maximaal
toelaatbare emissies voor het Schottegatgebied als totaal;
- De overheid bepaalt aan de hand van de emissienormen welke emissie per bron
toegestaan wordt en hoe de emissie in de loop der tijd dient af te nemen om de
nonattainment areas te doen verdwijnen en om te kunnen voldoen aan de in de tijd
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aangescherpte immissienormen;
Bedrijven kunnen onderling afspraken maken over emissiereductie, waardoor daar waar
dat het meest kosteneffectief is, maatregelen getroffen worden;
De overheid onderzoekt welke effectgerichte maatregelen mogelijk zijn voor bewoners
gedurende de tijd dat de immissienormen in de nonattainment areas worden
overschreden.

14. Waarom brandstofnormen als er al emissienormen worden vastgesteld die de
uitstoot reguleren?
Waarom zouden we brandstofnormen gebruiken wanneer de uitstoot door emissienormen
al wordt gereguleerd? Daar zijn verschillende redenen voor.
In de eerste plaats is het natuurlijk zo, dat een schonere brandstof minder emissie
veroorzaakt en dus tot minder luchtvervuiling leidt. Zeker wanneer de brandstof een hoge
graad aan vervuilende stoffen bevat, is het zaak om ook de brandstof schoner te maken.
Het is immers een aanpak bij de bron, aan het begin van het ontstaan van luchtvervuiling.
Daarvoor dienen de brandstofnormen. De eilanden Curaçao en Bonaire (en ook de
Bovenwinden, afhankelijk van de aangeleverde brandstof) hebben vanwege de
hoogzwavelige ruwe olie die gebruikt wordt als basis voor brandstoffen, te maken met
brandstoffen die aanzien meer vervuilen dan de Europese of Noord-Amerikaanse.
Brandstofnormen zijn daarom voor de Nederlandse Antillen dringend wenselijk.
Voorlopig worden alleen brandstofnormen gesteld voor motorvoertuigen en als
noodmaatregel voor bedrijven in bijzondere situaties.
In de tweede plaats voorkomen brandstofnomen arbeidsintensieve en kostbare controles
van individuele installaties, bijvoorbeeld van individuele auto’s. Emissienormen geven
een maximaal toelaatbare uitstoot. Het is relatief kostbaar om deze emissies geregeld te
meten, zeker als het gaat om een groot aantal emissiebronnen (zoals auto’s) of als het
gaat om kleine installaties, zoals kleine generatoren. Wanneer een brandstofnorm de
emissie vermindert, hoeven de individuele emissies (van bijvoorbeeld voertuigen) niet
langer meer gemeten te worden. Deze kostenbesparing is een reden waarom
brandstofnormen een nuttige rol vervullen naast emissie- en ook immissienormen.
Hoewel autobrandstoffen redelijk schoon zijn in vergelijking met zwaardere brandstoffen
voor bijvoorbeeld scheepsmotoren en stookinstallaties, is het toch belangrijk het
autoverkeer op de Nederlandse Antillen schoner te maken. Enerzijds omdat er zeer veel
gebruik gemaakt wordt van de auto en anderzijds ook omdat de uitstoot van auto’s op
leefniveau (‘ground level’) plaatsvindt, waardoor de mens direct wordt blootgesteld.
In de derde plaats kunnen brandstofnormen een verslechtering van de milieukwaliteit
voorkomen wanneer er om de stijgende brandstofprijzen te compenseren laagwaardiger
brandstof gebruikt dreigt te worden. Energie-intensieve bedrijven als water- en
elektriciteitsbedrijven op de Antillen plannen om die reden de inzet van goedkopere en
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ook meer vervuilende brandstoffen. Op termijn zou om dit tegen te gaan een norm voor
industriële brandstof kunnen worden vastgesteld.
Door de afhankelijkheid van ruwe olie met (onder meer) een hoog zwavelgehalte, is het
op de Antillen moeilijker om strikte normen te halen. Daarom zijn de voorgestelde
brandstofnormen aanzienlijk soepeler dan de normen die bijvoorbeeld in de Europese
Unie gehanteerd worden.
15. Wat zijn de consequenties voor de volksgezondheid van het niet bereiken van
normen?
De voorgestelde normen dragen bij aan de bescherming van de gezondheid van de
inwoners van de Nederlandse Antillen. Naar de relatie tussen gezondheidsschade en
luchtverontreiniging is en wordt veel onderzoek verricht. Vaak zijn in het verleden de
schadelijke effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van de mens onderschat.
Er is dan ook een tendens dat normen voor luchtkwaliteit steeds strenger worden. Dat
geldt voor zowel immissie-, emissie als productnormen voor brandstoffen.
De WHO-normen voor volksgezondheid zijn bedoeld om te voorkomen dat er negatieve
effecten voor de gezondheid optreden. Voor een aantal stoffen lijkt er echter geen
absoluut veilige concentratie te bestaan, zoals voor fijn stof en voor ozon. Dat zou
betekenen dat die stoffen helemaal niet in de lucht voor zouden mogen voorkomen,
willen we alle schade aan de volksgezondheid voorkomen.
De WHO geeft daarom aan dat de normen die zij voorstelt niet als absoluut ‘veilig’
mogen worden beschouwd. Dus ook als de norm niet overschreden wordt, is er toch een
verhoogd risico op schade aan de gezondheid. Wel is het zo dat als er aan de norm
voldaan wordt, er veel minder gezondheidsschade zal optreden.
Van belang is nog de vraag wat er met de voor de Nederlandse Antillen vastgestelde
normen gebeurt wanneer nieuwe wetenschappelijke informatie er toe leidt dat de WHO
normen aanscherpt of versoepelt. Tenzij er zeer overtuigend bewijs is dat een norm
aanpassing behoefte vanwege een grote onder- of overschatting van de effecten op de
volksgezondheid door een stof, zullen de nu voorgestelde normen tussentijds niet
opnieuw aangepast worden. Daarmee is de rechtszekerheid voor bedrijven gediend.
Wetenschappelijk onderzoek en WHO-normen: SO2 als voorbeeld
De World Health Organisation (WHO) stelt Air Quality Guidelines (AQG’s) op, gebaseerd op
onderzoek naar volksgezondheidseffecten van stoffen.
Voor luchtkwaliteit zijn de afgelopen jaren wereldwijd honderden nieuwe wetenschappelijke
onderzoeken uitgevoerd. Wereldwijd schat de WHO nu in dat er jaarlijks 2 miljoen mensen
voortijdig sterven als gevolg van luchtverontreiniging.
Naar aanleiding van recente onderzoeken zijn diverse normen geëvalueerd en opnieuw
vastgesteld. Voor SO2 – een voor de Nederlandse Antillen relevante stof vanwege de hoge
zwavelgehaltes in de op de eilanden gebruikte olie – is uit Canadees onderzoek een significante
relatie gebleken tussen daggemiddelde SO2-gehalten en sterfte, zelfs bij lage concentraties van
gemiddeld 5 microgram per kubieke meter lucht (µg/m3). Gevolg van deze en andere nieuwe
wetenschappelijke informatie is, dat de WHO-normen voor SO2 aanzienlijk zijn aangescherpt.
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Daardoor is de (24-uursgemiddelde) norm voor SO2 uit het jaar 2000 aangescherpt van 125
µg/m3 naar 20 µg/m3. Omdat dit voor een aantal landen moeilijk te realiseren is op korte
termijn, noemt de WHO ‘interim targets‘ van 125 microgram en 50 microgram.
Bij de interim target van 50 microgram geeft de WHO de volgende opmerking:
"intermediate goal based on controlling either motor vehicle, industrial emissions and/or power
production; this would be a reasonable and feasible goal to be achieved within a few years for
some developing countries and lead to significant health improvements that would justify further
improvements (such as aiming for the guideline)." Die guideline is zoals gezegd dus 20
microgram (Bron: WHO air quality guidelines. Global update 2005).

16. Wat zijn de juridische gevolgen als normen niet gehaald worden?
Wanneer immissienormen (dus de normen voor de kwaliteit van de lucht die wij
inademen) niet gehaald worden, betekent dit dat de mens en milieu niet de bescherming
krijgen die de norm beoogt. De overheid kan daarop worden aangesproken omdat de
immissienormen een kwaliteitsniveau aangeven dat de overheid ter bescherming van de
burger heeft vastgesteld. De immissienormen geven daarmee een inspanningsverplichting
aan. Wanneer de luchtkwaliteit niet aan de norm voldoet, zal de overheid de emissies
door activiteiten die deze overschrijding veroorzaken moeten aanpakken.
Het niet realiseren van emissie- of uitstootnormen betekent verder wanneer deze in een
Hindervergunning staan, dat er in strijd met de vergunning wordt gehandeld met de
mogelijk juridische consequenties die de eilanden in de Hinderverordeningen hebben
vastgelegd.
Hindervergunningen zijn ook de plaats waar voorschriften gegeven (kunnen) worden om
emissies naar de lucht te beperken. Deze voorschriften kunnen middelvoorschriften
bevatten (verplichting tot installatie van een bepaald type rookgasreiniging bijvoorbeeld),
maar ook doelvoorschriften (bijvoorbeeld: 98% van de in de brandstof aanwezige zwavel
moet worden teruggewonnen).
Wanneer de milieunormen landelijk worden vastgesteld evenals het huidige OntwerpLandsbesluit Grondslagen Milieubeheer, dan zijn bestuurlijke sancties door de
landsoverheid mogelijk, zoals stillegging van een bedrijf, bestuursdwang, dwangsom of
het intrekken van de vergunning. De strafbepaling is volgens het Ontwerp-Landsbesluit
Grondslagen Milieubeheer maximaal (bij opzet) 6 jaar gevangenisstraf en/of ANG 1
miljoen boete (p.138). Overigens zijn (weliswaar lagere) sancties op de verschillende
eilanden geregeld in ondermeer de Hinderverordeningen.
17. Zijn er ook normen voor calamiteiten?
Er zijn (nog) geen normen gesteld voor calamiteiten. Uitgangspunt van beleid dient
uiteraard te zijn dat er zich geen calamiteiten voordoen. Rampenplannen en
waarschuwingssystemen zijn belangrijk om ingeval van calamiteiten goed op te kunnen
treden.
Normen zouden wel gesteld kunnen worden voor externe veiligheid. Daarmee kunnen
contouren rond bijvoorbeeld industrie(gebieden) worden berekend waarbinnen geen
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woningen of scholen e.d. gebouwd mogen worden. In het kader van dit project zijn
(vanwege de beperkte tijd en specialistische kennis die dit vereist) echter geen normen
voor externe veiligheid gesteld.
18. Zijn de brandstofnormen voor auto’s voldoende?
Nee. Om de emissies van gemotoriseerd verkeer te beteugelen zijn naast brandstofeisen
ook keuringseisen en metingen belangrijk. Daarnaast kunnen excessief vervuilende
voertuigen bij verkeerscontroles (na onderzoek) worden verbaliseerd. Dat vraagt om een
‘norm’ voor het vaststellen of voertuigen excessief vervuilen. De norm zou bijvoorbeeld
kunnen zijn: ‘een duidelijk zichtbare rookpluim uit de uitlaat bij halfgas’. Een zeer klein
deel van het wagenpark op de Nederlandse Antillen (met name vanwege versleten
motoren) is verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de luchtverontreiniging door
verkeer. Omdat deze vervuiling op leefniveau plaatsvindt, is de blootstelling van de mens
aan deze zeer schadelijke luchtvervuiling door auto’s erg groot. In de eerste plaats geldt
dit natuurlijk voor mensen die aan of bij de weg werken, zoals mensen die werken aan
wegen- en bermonderhoud en politieagenten. Maar ook voetgangers en andere
weggebruikers worden aan deze vervuiling blootgesteld, net als mensen die nabij drukke
wegen en verkeerskruisingen wonen, werken of naar school gaan.
19. Zijn er specifieke emissienormen nodig voor verbrandingsinstallaties?
Emissienormen voor afvalverbrandingsinstallaties zijn in het deelproject
‘Milieunormering Afval’ uitgewerkt (zie hoofdstuk 4.1, tabel II).
20. Geur: hoe om te gaan met stoffen die vooral een hinderprobleem opleveren
in de vorm van stank?
Een aantal stoffen is, wanneer ze vrijkomen, problematisch vanwege stankoverlast.
Voorbeelden zijn verschillende zwavelverbindingen (H2S, SO2 bij hoge concentraties,
mercaptanen), aromaten (BTEX) en bepaalde chemicaliën zoals zuren.
Voor deze stoffen worden om de normering zo eenvoudig mogelijk te houden, geen
afzonderlijke normen gesteld. Omdat stankoverlast rechtstreeks te maken heeft met hoe
mensen blootstelling aan een stof ervaren, kan gewerkt worden met geurnormen in de
vorm van geureenheden. Een geureenheid is een concentratie waarbij de helft van een
geselecteerde groep mensen (een geurpanel) de geur net kan onderscheiden van geurvrije
lucht. In dat geval spreken we van 1 geureenheid per m3. Het aantal malen dat een
geurmonster verdund moet worden voordat het nog door slechts de helft van een
geurpanel onderscheiden kan worden van geurvrije lucht, geeft het aantal geureenheden
weer (NVN 2820). In de Europese Unie wordt gewerkt met odour units (ou). 1 ou/m3 = 2
ge/m3. Snuffelploegen kunnen ingezet worden om in het veld waarnemingen te doen.
‘Snuffelploegen’
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Bij snuffelploegmetingen stelt een panel van acht mensen op enige afstand van de bron de
reikwijdte van de stank vast. Ook op deze manier wordt gemeten hoe vaak stankoverlast
voorkomt gedurende een bepaalde periode.

Indien hinder optreedt, geldt het ALARA-principe (overlast zoveel mogelijk voorkomen).
Maatregelen die getroffen kunnen worden zijn bijvoorbeeld biobedfilters, gaswassers en
naverbrandingsinstallaties. Maar met simpele maatregelen, zoals het goed afdichten van
vulopeningen van installaties en het op andere manieren voorkomen dat stankstoffen naar
de buitenlucht kunnen ontsnappen, is vaak veel winst te halen.
Voor geurhinder door autospuiterijen zijn voorzieningen als het verhogen van de
schoorsteen en/of het installeren van een actief-koolfilter praktische maatregelen.
De te hanteren geurnormen zijn opgenomen in de tabel I met immissienormen. Het beleid
voor 2010 is gericht op het voorkomen van ernstige hinder, voor 2020 geldt als doel het
voorkomen van hinder. Dit is vertaald in geurnormen van 3 ge/m3 voor 2010 en 1 ge/m3
voor 2020.
21. Geluid: Waarom is er geen fasering voor de geluidnormen zoals bij lucht?
De geluidnormen in tabel IV zijn afkomstig van de Milieudienst Curaçao en worden
volgens de Milieudienst ook met succes gehanteerd in de praktijk. Anders dan de
Milieudienst is hier echter geen aparte (en strengere) norm voor de nacht opgenomen. De
geluidnormen in tabel IV zijn daardoor voor de nachtperiode 5 dB(A) minder streng dan
de normen die de Milieudienst Curaçao hanteert. De reden daarvoor is, dat door gebruik
van fans, airco’s en gesloten ramen in de nachtperiode minder geluid ‘van buiten’ wordt
waargenomen dan in de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur).
Grote bedrijven blijken echter soms tot 80 dB(A) aan de perceelsgrens te produceren. Bij
de actualisatie van milieuvergunningen zal hieraan aandacht besteed moeten worden.
Naast maatregelen bij de veroorzaker (aan de bron) zijn overigens in speciale gevallen
ook tijdelijke maatregelen bij de ontvanger (zoals gevelisolatie, plaatsing van airco’s) te
overwegen, wanneer dergelijke oplossingen veel goedkoper zijn en een vergelijkbaar
effect opleveren.
Voor bedrijven met een milieuvergunning geldt net als bij de normering voor lucht, dat
redelijke termijnen nodig zijn indien strengere normen gaan gelden dan nu in de
vergunning is vastgelegd. Eilanden kunnen overigens zelf strengere normen stellen dan in
tabel IV zijn opgenomen.
22. Geluid: wat is een bruikbare norm om overlast van ‘achtergrondmuziek’
door horeca-inrichtingen te voorkomen?
De voorgestelde geluidnormen worden door de Milieudienst Curaçao gebruikt, ook voor
de horeca. In de praktijk blijkt dit te functioneren.
Voor het vaststellen van overschrijding van het toegestane geluidniveau voor horeca
(achtergrondmuziek) geldt een AfstandsBeoordelingsMethodiek (ABM) als alternatief
voor de in de tabel genoemde geluidnormen. Deze houdt in dat op een afstand van 10
meter vanaf de gevel van het bedrijf het muziekniveau niet luider mag zijn dan het
achtergrondniveau buiten het bedrijf en dus niet hoorbaar mag zijn. Bij overtreding kan
dan concreet het volgende ondernomen worden: melding maken in de horeca-inrichting,
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bij een tweede overtreding een sommatiebrief en vervolgens volgen bij overtredingen
dwangsombeschikkingen en inningsbrieven en eventueel verzegeling van de
muziekinstallatie of sluiting van de horeca-inrichting. De rechter en het Openbaar
ministerie hebben in Nederland inmiddels ook inhoudelijk hun waardering over deze
aanpak laten blijken en de methode wordt steeds meer toegepast, onder meer in
Amsterdam, maar ook elders, bijvoorbeeld in Harderwijk.
23. Welk beleid geldt voor geluidsoverlast als gevolg van evenementen?
Geluidsoverlast bij evenementen is niet opgenomen in de voorgestelde normering. Via de
vergunningverlening voor dergelijke evenementen kunnen normen gesteld worden voor
de toegestane geluidproductie. Een nader uitgewerkt evenementenbeleid is niet alleen
nuttig om te bepalen welke geluidniveau en hoe vaak een bepaald geluidniveau
geaccepteerd wordt, maar is ook in het belang van de veiligheid van grote evenementen.
In een gebied kan jaarlijks een aantal evenementen plaatsvinden. Dit kan het geval zijn in
bepaalde perioden, bijvoorbeeld gedurende de Carnavalsperiode. Meestal gaat dit
gepaard met veel lawaai veroorzaakt door muziek, aan en afrijden van bezoekers,
gemotoriseerde activiteiten en niet te vergeten het stemgeluid. Deze zaken zijn veelal zo
intensief en gebiedsvreemd dat het geluidsniveau dat doorgaans in zo’n gebied heerst (het
omgevingsgeluid) wordt overstemd. Dit kan tot overlast voor omwonenden leiden.
Gezien het feit dat evenementen slechts enkele malen per jaar voorkomen kan een zekere
vorm van overlast geaccepteerd worden en hoeft men niet persé de milieuhygiënische
voorkeursgrenswaarden als eis te hanteren. Hierdoor zal een hoger geluidsniveau
(grenswaarde) toegestaan worden voor de duur van de periode. Wel zou gestreefd moeten
worden naar het voorkomen van onduldbare hinder, zeker in de nachtperiode.
Concreet betekent kan dit het volgende betekenen.
Aard van het evenement:
Grootschalig
Geluidproductie gemeten aan de
gevel
Max. 85 dB(A)
(Evenementenbeleid Zandvoort 2006: een gezonde balans)

Kleinschalig
Max. 50 dB(A)
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3.1 Normen water en afvalwater
Hieronder komen de normen (kwaliteitseisen) voor water in de Nederlandse Antillen aan bod. De normstelling bestaat uit twee delen:
- eisen voor lozingen op het oppervlaktewater (tabellen II en III);
- normen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater (tabel V).
Achtereenvolgens worden hierna de volgende vijf tabellen gepresenteerd:
Tabel I: Inventarisatie van minimum - maximumwaarden voor lozingen
Tabel II: Normen voor lozingen van huishoudelijk afvalwater Nederlandse Antillen
Tabel III: Overige eisen voor lozing van huishoudelijk afvalwater
Tabel IV: Inventarisatie normen (oppervlakte)waterkwaliteit
Tabel V: Normen voor oppervlaktewater (zee, baaien e.d.) Nederlandse Antillen
De tabellen I en IV zijn inventarisaties in het kader van vooronderzoek naar normering.
De normen die van toepassing zijn voor de Nederlandse Antillen staan in de tabellen II, III en V. De tabellen II en III gaan over eisen
die gesteld worden aan afvalwater dat geloosd wordt (vergelijkbaar met de emissienormen bij lucht). Tabel V geeft een wenselijke
kwaliteit van het oppervlaktewater aan.
De kwaliteit van het drinkwater maakt geen onderdeel uit van deze normstelling. In het kader van het Landsbesluit kwaliteit
drinkwater (2006) zijn de kwaliteitseisen voor het drinkwater voor de Nederlandse Antillen vastgelegd.
Anders dan bij de normstelling voor lucht en afval is voor water in de meeste gevallen geen onderscheid gemaakt in doelen voor het
jaar 2010 en 2020. De waterkwaliteit is in het algemeen goed, waardoor geen geleidelijke aanscherping nodig is. Er is met andere
woorden geen sprake van een omvangrijke saneringssituatie of inhaalslag. Voor lozingen (tabel III) is wel een onderscheid gemaakt in
de tijd, omdat hier wel een inhaalslag nodig is.

Tabel I: Inventarisatie van minimum - maximumwaarden voor lozingen
Existing
standards
LBSprotocol
(Class I- II)
Other
(Ant =Neth.
Antilles)

Oil/fat/
grease
(mg/l)
15-30

BOD5
(mg O2/l)

20-200 (Ant.)

5-60 (Ant; <20
(Ant-irrigatie)

COD

<100 (Ant;
irrigatie)

50 (Ant. Irrigatie
Bonaire)

10/30/60-120
(Ant/Jamaica/
Texas/Japan
<30 (Kj-N
Ant; irrigatie)

30-45 (Guam;
gem resp. 30-7
dagen)
200 (Bonaire:
lozing op
riolering

P (mg P/l)

30-150

20-25 (Texas/
Barbados)

(Bonaire:
concept
eilandsverord.
Afvalwater
2007)

N
(mg N/l)

5 (Australië;
Great Barrier
Reef)
125 (Ant.
Irrigatie
Bonaire)

5-28 (Ant:
irrigatie
Bonaire)

1-2 (Ant.)
<2-16 (nedJapan
1 (Australië;
Great Barrier
Reef)

5 (Ant: irrigatie
Bonaire)

Feacal Coli
(x/100ml

Suspended Solid
(mg/l)

200

30-150

400-1000 (Barbados-Texas)

10-60 (Ant.)
30-200 (BarbadosJapan)

200-400 (Guam;
gem resp. 30 en
7 dagen)

30-45 (Guam, gem.
resp. 30 en 7
dagen)

23-240/2,2-23
(California resp.
mediaan 7 dgn
en 30 dagen > 1
monster
<1000 (Ant;irr.)

5 (Ant. irrigatie
Bonaire)

Toelichting tabel I:
-

LBS: LBS-protocol (Protocol on Marine Pollution from Land-Based Sources and Activities)
Ant.: lozingsnormen gehanteerd op de Nederlandse Antillen
Ant. Irrigatie Bonaire: normen uit concept Eilandsverordening Afvalwater Bonaire 2007
verdere toelichting op de tabel: zie Frequently Asked Questions vraag 3
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Tabel II: Normen lozingen huishoudelijk afvalwater Nederlandse Antillen
Parameter

BOD5 COD

N-tot.

P-tot.

Fecal
Coli
mg N/l Mg P/l x/100 ml

mg/l

mg/l

1 op
riolering

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

2 irrigatie

50

125

28

5

1000

3 op oppervlaktewater

30

150

5

1

200

Oil /
Grease
mg/l

pH

200

6.5-8.5

2250

150

350

40

350

6-8

2250

250

50

nvt

nvt

6-8

nvt

nvt

30

32/+1°C

nvt

10

Salinity Chloride Suspended Temp.
Solids
Max.
μS/cm
mg C/l
mg/l
ºC

SO4
mg/l

Toelichting tabel II:
- nvt = niet van toepassing, geen norm voor deze parameter
- normen uitgedrukt als etmaalmonsters
- temperatuur lozing op oppervlaktewater: max. 32°C én max. 1°C temperatuurverhoging ten opzichte van het natuurlijk niveau
- overige regels lozingen huishoudelijk afvalwater en termijnen: zie tabel III
- verdere toelichting op de tabel: zie Frequently Asked Questions normen water en afvalwater, vraag 3, 6 en 10
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Tabel III: Overige eisen lozing van huishoudelijk afvalwater
Afvalwatervoorziening
Nieuwe afvalwatervoorzieningen

Termijn
Vanaf 2007

Bestaande individuele huishoudelijk
afvalwatersystemen (beerputten,
cesspits, soakaways)

Uiterlijk 2017
(binnen 10 jaar)

Bestaande openbare
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Uiterlijk 2017
(binnen 10 jaar)

Lozingseisen
Individueel:
- septic tank of
- aansluiting op riolering (verplicht binnen 40 meter
grens perceel tot riool; voor hotels ed. 100-1500 meter
afhankelijk van omvang lozing) of
- gesloten tank.
- verbod op lozing op oppervlaktewater.
Collectief (nieuwe openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties):
zie tabel II
Individueel:
- septic tank (in kwetsbare gebieden*: met
helofytenfilter) of
- aansluiting op riolering (verplicht binnen 40 meter,
voor hotels ed. 100-1500 meter afhankelijk van
omvang lozing) of
- gesloten tank
- verbod op lozing op oppervlaktewater
- normen tabel II (zie 3.overig (lozing op zee, baaien e.a.)

Toelichting tabel III:
- * kwetsbare gebieden: binnen 100 meter van oppervlaktewater in kalksteengebieden
- nadere eisen dienen met voorschriften te worden uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten bij afvalwaterverordeningen en/of in
hindervergunningen voor inrichtingen (hotels, maar ook rioolwaterzuiveringsinstallaties, bijvoorbeeld voor wat betreft overstorten en
bypasses voor calamiteiten).
- verdere toelichting op de tabel: zie Frequently Asked Questions vraag 7 en 10
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Tabel IV: Inventarisatie normen oppervlaktewaterkwaliteit

Min-max.
waarden

Olie/vet
(mg/l)

Zuurstof
(DO) (mg/l)

Stikstof (mg N/l)

Fosfaat (mg P/l)

Feacaal Coli (x/100ml)

Suspended
Solid (mg/l)

0-5
(Florida)
Not
visible/ no
odour
(EU +
Blue Flag)

>0,3 - >5,0
(Florida; resp.
industrial en
shellfish
water)

0,1-0,5 NO3 US,Guam)

0,025-0,10
PO4-P (anorg.; (US,Guam)

Entero: 35 (mean 5 in 30
days); max. 104/276
(US,Guam)

5-40 (US,
Guam)

>5,5 (US
Virgin Islands)

0,1 -1,27 TN (EPA
(lakes/res)

>4- >5 (Puerto
Rico, resp.
zwemw +
natuur en
fishing en
boating)

0,15 Nederland
(streefw. Noordzee)

0,014 DIN (Lapointe)
0,05 TP (US Virgin Islands)
0,1 - 1,2 TN Australia
0,003 TF (Lapointe)

0,010-0,20 Puerto Rico
(NO3 + NO2 as N)

0,008-0,033
(TP) EPA Lakes/res.)
0,02 Nederland (streefw.
Noordzee)
0,01-0,02 (Aus TF)

250-500 (EC in cfu): EU
bath

3, 85 (Great
Barrier reef
tolerance
level)

100 (beach criteria Blue
Flag Caribbean, max 20%
hoger)
200-2000 (Puerto Rico;
resp. max. 20% boven
400 of 4000)

1 TP (Puerto Rico)

Toelichting tabel IV:
- meeteenheden (grootheden) en meetperioden kunnen verschillen, dus normen zijn niet altijd rechtstreeks vergelijkbaar
- bandbreedte in normen (bijv.: 0,1 – 0,5) vanwege verschillende normen voor verschillende watertypen met verschillende
functies: van zwemwater tot water in industriegebieden
- verdere toelichting op de tabel: zie Frequently Asked Questions normen water en afvalwater, vraag 3 en 6
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Tabel V: normen oppervlaktewater Nederlandse Antillen
Parameters:

Zuurstof (DO)

N-tot.

P-tot.

Fecaal Coli

Olie/vet

Doorzicht

Watertypen:
Recreatie

mg/l
>5

mg N/l
0,10

mg P/l
0,02

x/100 ml
5

mg/l*
0,5

(meter)
5-25**

>5

0,014

0,003

100

0,1

25

>0,8

1,27

0,10

100

3

5

>4

0,15

0,02

200

0,5

5-25**

Natuur
Industrie
Overig (lagunes, meren,
estuaria, overig zee)
Toelichting tabel V:

* tevens: geen waarneembare (zichtbare of ruikbare) vervuiling

** sterk afhankelijk van type water
- oppervlaktewater: zeewater en binnenwateren (lagunes, ‘ponds’, baaien, saliña’s e.d.)
- normen zijn grenswaarden die niet overschreden mogen worden, tenzij anders is aangegeven. Zuurstof (DO) is de minimaal
toelaatbare waarde
- naast deze normen geldt toepassing van het stand-still beginsel (open norm): handhaving huidige kwaliteit indien die beter is
dan normen aangeven (zie FAQ Milieunormering Algemeen, vraag 4)
- verdere toelichting op de tabel: zie Frequently Asked Questions vraag 8
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3.2 FAQ’s normen water en afvalwater
Onderstaande Frequently Asked Questions zijn bedoeld als toelichting bij normen voor
de kwaliteit van water en afvalwater op de Nederlandse Antillen.
1. Wat verstaan we onder normen voor waterkwaliteit?
Waterkwaliteit is een term die de chemische, fysische en biologische karakteristieken van
water beschrijft, meestal in relatie tot een bepaald gebruiksdoel. Er zijn voor de
Nederlandse Antillen waternormen opgesteld voor lozingen en voor verschillende typen
oppervlaktewater.
De lozingsnormen zijn verder opgesplitst naar soort (lozing op riolering, lozing op land
voor irrigatie en overige lozingen).
De kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater zijn onderscheiden naar:
- recreatiewater;
- water in natuurgebieden;
- water in industriegebieden;
- overig (lagunes, meren, estuaria, overig zee).
In onderstaande tabel staan een aantal functies van water op de Nederlandse Antillen.
Functies van water op de Nederlandse Antillen
oppervlaktewater
- recreation (swimming, snorkeling, diving,
beach tourism, marina/yachting)
- ecological
- fishing
- drinking water
- domestic uses (incl. gardening)
- industrial uses (incl. alimentary)
- discharges
- transport
- cooling

grondwater
- irrigation
- construction
- laundries
- swimming pools
- agriculture
- livestock
- drinking water
- ecology

Afvalwater
- irrigation (hotel
gardening, golf
courses, individual
gardens, horticulture,
agriculture)

2. Waarom zijn normen voor de waterkwaliteit belangrijk?
De normen zijn bedoeld om de waterkwaliteit te beschermen en waar nodig te verbeteren
en om er voor te zorgen dat lozingen de waterkwaliteit niet in gevaar brengen. Een
gezond ecosysteem is belangrijk voor het instandhouden van de flora en fauna, in het
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bijzonder de unieke onderwater natuur van de Nederlandse Antillen. De eeuwenoude
koraalriffen worden wereldwijd bedreigt, ook op de Antillen en mede door
watervervuiling. Vooral vervuiling door stikstof en fosfaat bedreigt het koraal op de
Nederlandse Antillen, onder meer door algengroei die het koraal overwoekert waarna het
afsterft. Zijn deze eenmaal verdwenen, dan is herstel praktisch onmogelijk.
De koraalriffen zijn overigens ook belangrijk voor natuureducatie en wetenschappelijk
onderzoek.
Een goede waterkwaliteit is ook voor de mens zelf essentieel. Direct voor de
volksgezondheid, wanneer water gebruikt wordt om bijvoorbeeld te zwemmen en omdat
het water een belangrijke bron is voor de drinkwatervoorziening voor de grootste
eilanden van Nederlandse Antillen.
Daarnaast is voor de Nederlandse Antillen een goede waterkwaliteit economisch ook van
groot belang, omdat het toerisme haast letterlijk drijft op water. Zonder goed zwemwater
zou het toerisme waarschijnlijk praktisch opdrogen. Het duiktoerisme op de Antillen stelt
zelfs nog veel hogere eisen aan de waterkwaliteit, vanwege het gewenste doorzicht van
het water en vanwege de voor vervuiling zeer gevoelige koraalriffen. Juist het koraal is
voor de duiksport interessant. Overigens is ook de visserij afhankelijk van een goede
waterkwaliteit.
Tenslotte beschermen de koraalriffen eilanden tegen erosie door de zee, inclusief de
vernietigende werking van tsunami’s en orkanen.
3. Welke parameters zijn gekozen voor normering van de waterkwaliteit?
Een belangrijk deel van het afvalwater is huishoudelijk afvalwater. De verontreiniging in
huishoudelijk afvalwater bestaat vooral uit:
- zuurstofbindende stoffen zoals organische verbindingen als eiwitten, koolhydraten en
vetten zijn zuurstofbindende stoffen;
- nutriënten, zoals nitraat en fosfaat (anorganische voedingsstoffen);
- zware metalen en organische microverontreinigingen.
De volgende parameters worden algemeen toegepast om de kwaliteit van afvalwater te
normeren.
- Biologisch zuurstofverbruik (BZV, BOD)
Afvalwater is verontreinigd met organische en anorganische stoffen. Anorganische
verontreinigingen zijn bijvoorbeeld zouten die opgelost zijn in het afvalwater. Organische
stoffen die in het afvalwater aanwezig zijn, hebben allemaal moleculen met als
gemeenschappelijke factor het element koolstof (C). Enkele voorbeelden hiervan zijn
detergenten, zepen, oliën, vetten, eiwitten, suikers en voedselresten. Dit zijn 'grote'
organische moleculen die zich gemakkelijk laten afbreken door micro-organismen tot
kleinere moleculen. De hoeveelheid zuurstof die nodig is om dit verteringsproces
mogelijk te maken, wordt aangeduid door het biologisch zuurstofverbruik (BZV).
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Het biologisch zuurstofverbruik geeft aan hoeveel zuurstof bacteriën nodig hebben om op
5 dagen tijd bij 20° C de organische vuilvracht in 1 liter gezuiverd afvalwater af te
breken. Bij hoge BZV-waarden ontwikkelen de bacteriën zich zo snel dat het risico
bestaat dat ze door hun ademhaling alle zuurstof uit het water opnemen.
De BZV waarde is zeer belangrijk voor de natuur. Wanneer afvalwater geloosd wordt
met een hoge BZV waarde, dan zullen de bacteriën die aanwezig zijn in het milieu, de
vervuilde stoffen afbreken en daarbij zuurstof verbruiken. Als deze waarde hoog ligt, dan
ontrekken deze bacteriën veel zuurstof uit hun omgeving en kan dat aantasting van het
ecosysteem betekenen en vissterfte tot gevolg hebben.
- Chemisch zuurstofverbruik (CZV, COD)
Het chemisch zuurstofverbruik (CZV) is een soortgelijke maat, maar met dat verschil dat
er nu geen bacteriën worden gebruikt voor de afbraak van bepaalde stoffen, maar
chemicaliën. Deze chemicaliën breken ook organische stoffen af in het water. Hierbij
hebben ze ook zuurstof als brandstof nodig. Het verschil met het BZV is dat deze
chemicaliën vaak sneller dan in 5 dagen organische stoffen volledig afbreken. Ook
bijvoorbeeld de minder milieuvriendelijke stoffen worden omgezet door de chemicaliën:
wasmiddelen, minerale olie. Het is vaak interessant om de BZV en de CZV waarde te
vergelijken. Wanneer het CZV bijvoorbeeld zeer hoog is ten opzichte van het BZV,
betekent dit dat er veel moeilijk afbreekbare organische stoffen in dat water zitten.
Liggen ze niet zover uit elkaar dan is de vervuiling blijkbaar gemakkelijker afbreekbaar
en kunnen dus met een eenvoudige zuiveringsinstallatie goede resultaten bereikt worden.
In Europa is het CZV meestal ongeveer twee maal zo groot als het BZV.
- Stikstof
Afvalwater bevat ook een hoeveelheid stikstofverbindingen. De meeste stikstof die door
de mens uitgescheiden wordt, komt voor in de vorm van organische stikstof (zoals
eiwitten, aminozuren, dood celmateriaal). Deze organische stikstofverbindingen worden
in een zuiveringssysteem vrij snel en volledig door micro organismen afgebroken (NH3
-> ammonia -> nitraat/nitriet)
- Fosfor
Fosfor (P) komt doorgaans in drie verschillende vormen voor in het afvalwater: organisch
gebonden (zoals voedselresten en fecaliën) orthofosfaten (met name kunstmest) en
polyfosfaten (wasmiddelen).
Het is belangrijk de fosforconcentraties in de gaten te houden omdat er anders
eutrofiëring kan optreden. Fosfor is een meststof. Hierdoor kunnen algen in het
oppervlaktewater zeer gemakkelijk en goed groeien met als brandstof zuurstof en mest
(o.a. fosfor). Dus eutrofiëring is een overmatige algengroei in het oppervlaktewater. Deze
algen gaan ook grote hoeveelheden zuurstof verbruiken. Het veroorzaakte zuurstofgebrek
leidt tot vissterfte en verstoring van het natuurlijk evenwicht. In zout water (zee) is
overigens met name stikstof een bedreiging voor de waterkwaliteit.
-Faecaal coli
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Faecaal coli (waar ook E coli onderdeel van uitmaken) zijn bacteriën die afkomstig zijn
van uitwerpselen. Veel open wateren bevatten fecale bacteriën. De bacteriën komen op
allerlei manieren in het water terecht: door watervogels, zwemmers, landbouwmest,
(on)gezuiverd rioolwater en door toiletlozingen van boten. Mogelijke verschijnselen bij
een bacteriologische besmetting zijn maag-darminfecties (gastro-enteritis), aandoeningen
van de luchtwegen, oor- en oogontstekingen en huidaandoeningen. Ook tyfus en
haepetitus worden er door veroorzaakt De meeste van deze bacteriën sterven na enkele
dagen af, maar in bodemslib kunnen ze veel langere tijd in leven blijven en door
opwoeling van de waterbodem weer vrijkomen.
Riooloverstorten na hevige regenval, rechtstreekse lozingen op oppervlaktewater
(bijvoorbeeld huizen aan de kust), beerputten en slecht werkende septic tanks, maar ook
run-off van dierlijke mest zijn belangrijke oorzaken van vervuiling met faecaal coli. E.
coli concentraties van meer dan 10,000 colonies/100 ml in zwaar vervuilde gebieden zijn
niet ongewoon.
Vervuild zwemwater en ziekten
De huidige Europese en Amerikaanse milieunormen voor de kwaliteit van het zeewater schieten
schromelijk tekort, aldus het UNO-rapport ‘Protecting the oceans from land-based activities’.
Eén op de twintig zwemmers in zeewater dat beantwoordt aan de milieunormen zou toch ziek
worden. Het gaat dan om oor-, neus- en keelproblemen, maag en darmproblemenen zelfs tyfus,
hepatitis A en virale meningitis. Volgens het rapport zou het eten van rauwe zeevruchten elk jaar
ook meer dan 2,5 miljoen gevallen van hepatitis A veroorzaken met 25.000 doden tot gevolg
(www.gezondheid.be, 13-09-2005).
Study finds beaches sicken 1.5M in California
As many as 1.5 million people are sickened by bacterial pollution on Southern California
beaches each year, resulting in millions of dollars in public health care costs, a new study has
found (Associated Press, July 18, 2006; www.news.yahoo.com).

- Zwevende stoffen
De parameter zwevende stoffen (suspended solids) geeft een maat voor de zwevende
(niet oplosbare) stoffen die in het gezuiverde afvalwater mogen achterblijven.
Zwevend stof zijn alle deeltjes die in water zijn opgelost en die door een filter kunnen
worden weggevangen, zowel anorganisch als organisch materiaal. Zware metalen,
bacteriën en andere verontreinigingen hechten zich aan het zwevend stof.
Hoge gehalten aan zwevend stof beperken de helderheid van het water en schaden het
waterecosysteem, waaronder zeer kwetsbare koralen op de Antillen. Ook een stijging van
de watertemperatuur kan optreden door hoge gehalten aan zwevend stof, doordat energie
van zonlicht door het zwevende stof ‘gevangen’ wordt. Tenslotte is de aantrekkelijkheid
van stranden, zee en binnenwateren voor recreanten en toeristen ook afhankelijk van de
helderheid (doorzicht) van het water.
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Het beperken van erosie door de afstroming van regenwater tijdens tropische buien tegen
te gaan, vermindert ook het gehalte zwevend stof in oppervlaktewateren van de
Nederlandse Antillen.
In tabel II zijn op basis van (concept)regelgeving op de Antillen de volgende parameters
toegevoegd: olie, pH, saliniteit, chloride, temperatuur en sulfaat (SO4).
4. Welke normen gelden voor lozingen van chemische stoffen door bedrijven?
Er zijn in dit project geen algemeen geldende normen voor lozingen van chemische
stoffen door bedrijven (zoals zware metalen e.d.) opgesteld. Enerzijds omdat er weinig
aanleiding is om specifiek voor de Antillen normen te ontwikkelen. Het gedrag van deze
stoffen lijkt niet erg afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld de relatief hoge temperatuur van
het oppervlaktewater. Anderzijds is er ook nog zeer weinig bekend over de
kwetsbaarheid van koraalriffen voor deze stoffen, zodat de normering daar ook niet op
kan worden afgestemd. Tenslotte is deze normstelling zeer omvangrijk en complex.
Voor de lozing van industrieel afvalwater is bovendien maatwerk per bedrijf nodig, onder
meer afhankelijk van:
- de vergunningsituatie: beschikt het bedrijf over een vergunning met lozingseisen
of niet;
- het productieproces (welke schadelijke stoffen worden gebruikt, zijn er
alternatieven, is lozing noodzakelijk of is hergebruik in het productieproces tegen
redelijke kosten of zelfs met economisch voordeel mogelijk e.d.);
- de afschrijvingstermijn van bestaande installaties en planning van
vervangingsinvesteringen. Door hiermee rekening te houden, kan de meest
kostenefficiënte moment voor milieu-investeringen gekozen worden.
Omdat bedrijven op al deze punten sterk kunnen verschillen heeft het weinig zin om
algemene normen te stellen. Zinvoller is het daarom, te zoeken naar mogelijkheden voor
aanpassing van het productieproces (zodat zo min mogelijk afvalwater ontstaat) en ‘state
of the art’ technieken voor zuivering van afvalwater. De open normen het ‘stand-still
beginsel’ (voor nieuwe activiteiten) en het ‘ALARA-beginsel’ voor bestaande activiteiten
(zie FAQ vraag 4 Milieunormering Algemeen) zijn hierbij het uitgangspunt.
Voor bepaalde categorieën bedrijven is het wel mogelijk om standaardvoorschriften te
geven. Zie daarvoor bijvoorbeeld het concept-Eilandsbesluit van St. Maarten.
Standaardvoorschriften
Het concept-Eilandsbesluit van St. Maarten (ex. Art. 9, vierde lid van de eilandsverordening).
bevat algemene regels voor bijvoorbeeld autosloperijen, slagerijen en schilderswerkplaatsen.
Voor autosloperijen betekent dit bijvoorbeeld dat lozing op de riolering is toegestaan, waarbij
geldt dat het gehalte aan minerale olie maximaal 200 mg/liter mag bedragen. En voor slagerijen
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geldt dezelfde norm, maar dan voor plantaardige oliën en dierlijke vetten en is er onder meer een
verplichting om met roosters het afvalwater te zeven.

Normstelling voor chemische stoffen in het oppervlaktewater voor de Nederlandse
Antillen (dus niet lozingeisen, maar kwaliteitseisen van zeewater en overig water, zoals
in tabel V) is in dit stadium ook niet uitgewerkt. Als leidraad kunnen de normen gebruikt
worden die in Europese Unie recent heeft voorgesteld (com 2006 397 final: Proposal for
a Directive on the European Parliament and of the Council on environmenal Quality in
the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC). Daarin wordt (in annex I,
part A) onderscheid gemaakt tussen ‘inland surface waters’ en ‘other surface waters’
(http://www.rijkswaterstaat.nl/rws/riza/wateremissies/Bibliotheek/Documenten/Normen_
voor_het_waterbeheer/Commissievoorstel_prioritaire_en_prioritair_gevaarlijke_stoffen_
com_2006_397_en.pdf).
De Amerikaanse EPA normen voor ‘Priority pollutants’ (National Recommended Water
Quality Criteria) zijn een andere bron van normen voor oppervlaktewater. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen ‘fresh water’, ‘ salt water’ en ‘human health for the
consumption of water (and organism)’
(http://www.epa.gov/waterscience/criteria/wqcriteria.html).
Tenslotte dient bedrijfsmatige lozing van afvalwater door bedrijven op of in de bodem te
worden voorkomen en beëindigd. Op dit verbod is voor uitzonderingsgevallen een
ontheffing mogelijk, wanneer het gaat om afvalwater dat de kwaliteit van het grondwater
niet of niet noemenswaardig nadelig beïnvloedt.
5. Waar zijn normen voor opgesteld?
Voor de Nederlandse Antillen zijn drie tabellen met normen ontwikkeld:
- voor lozing van huishoudelijk afvalwater (tabellen II en III);
- voor de kwaliteit van oppervlaktewater (zeewater, baaien e.d.) (tabel V).
De normen voor oppervlaktewater zijn niet dezelfde als de lozingsnormen, omdat voor
oppervlaktewater een betere kwaliteit geëist kan worden dan voor water dat geloosd
wordt. Die lozingen hebben immers per definitie betrekking op vervuild water. De
normen voor oppervlaktewater en voor lozingen zijn afgeleid van bestaande normen.
Daarbij is gezocht naar normen voor (sub)tropische wateren. Bij andere klimatologische
omstandigheden (en een andere watertemperatuur) kunnen verontreinigingen zich
namelijk heel anders gedragen en andere effecten hebben.
De lozing van chemische stoffen door bedrijven is maatwerk, waarvoor niet één set van
normen gegeven kan worden die voor alle typen bedrijven toepasbaar zijn. Zie hiervoor
verder vraag 4.
Voor grondwater zijn nog geen kwaliteitseisen geformuleerd. Deze kunnen het beste
worden uitgewerkt in combinatie met normering voor de kwaliteit van de bodem. Met
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name normen die aangeven wanneer sanering noodzakelijk is en tot welk niveau
(kwaliteit) gesaneerd moet worden, zijn van belang. Risico’s voor de volksgezondheid
(men name vluchtige stoffen zoals benzine), voor de ecologie en het risico op
verspreiding zijn belangrijke uitgangspunten voor normering van grondwater. Zolang
normen toegesneden op de Nederlandse Antillen ontbreken, kan gebruik gemaakt worden
van het Nederlandse bodemsaneringsbeleid. Nederland heeft - ook internationaal gezien –
een toonaangevend beleid dat bovendien de afgelopen jaren aanzienlijk is aangepast om
een betere uitvoering mogelijk te maken.
Een overzicht van Nederlandse normen is te vinden in de Circulaire streefwaarden en
interventiewaarden bodemsanering. Daarin staan in bijlage A voor bijvoorbeeld benzeen
in de bodem (een standaardbodem met 10% organische stof en 25% lutum) normen van
0,01 mg/kg (streefwaarde) en 1,0 mg/kg (interventiewaarde). Voor benzeen in het
grondwater geldt een streefwaarde van 0,2 µg/l (microgram per liter) en een
interventiewaarde van 30 µg/l.
6. Hoe zijn de normen voor lozingen uit tabel II tot stand gekomen?
Voor de lozingsnormen voor afvalwater in tabel II is gebruik gemaakt van de
inventarisatie van normen die in tabel I te vinden is.
Vervolgens is in tabel II onderscheid gemaakt in:
1. lozing op de openbare riolering door aansluiting op het bestaande rioolstelsel;
2. irrigatiewater (hergebruik van afvalwater op land ten behoeve van groei van planten);
3. lozing op oppervlaktewater (zee, baaien e.d.).
Tabel III geeft als aanvulling hierop een aantal regels en termijnen voor lozingen van
huishoudelijk afvalwater.
De normen voor de drie categorieën in tabel II zijn als volgt opgesteld.
1. normen voor lozing op de riolering:
Gebruik is gemaakt van de volgende normen:
- normen voorgesteld of vastgesteld op Curaçao (draft uitvoeringsbesluit afvalwater
Curaçao 2005, etmaalmonsters)
- normen voorgesteld of vastgesteld op St. Maarten (Eilandsbesluit ex art. 17,
Eilandsverordening Afvalwater St. Maarten)
- internationale vergelijking van lozingen van diverse zuiveringsinstallaties ( EarthTech,
2004).
2. normen voor gebruik irrigatiewater:
De normen zijn samengesteld op basis van de volgende informatie
- normen gehanteerd en voorgesteld door Dienst Openbare Werken te Curaçao bij
hergebruik van afvalwater voor irrigatie;
- normen voorgesteld voor Bonaire in kader van nieuwbouw zuiveringsinstallatie met
hergebruik afvalwater (Alterra studie rioleringsproject Bonaire, 2006). De normen voor
irrigatie in tabel II zijn afkomstig van recente concept-regelgeving van het eilandgebied
Bonaire voor dit onderwerp (2007).
54

- normen gehanteerd door Barbados en andere landen.
3. normen voor lozing op oppervlaktewater (zee of binnenwateren):
Als eerste insteek zijn normen uit het LBS–protocol gebruikt. Water in en rond Antillen
zijn ‘Class I waters’ volgens het LBS-protocol, dus zijn de bijbehorende normen
gebruikt.
Vervolgens zijn ook andere normen gebruikt uit de eigen regio: Nederlandse Antillen,
Barbados en Jamaica. Hiervan is het gemiddelde genomen. Ook is gekeken naar andere
normen (Texas, Japan).
Voor temperatuur zij de normen overgenomen die gehanteerd worden voor de U.S.
Virgin Islands.
Overige uitgangspunten bij deze normering:
- Vanwege de watertemperatuur en het specifieke watermilieu is geen aansluiting gezocht
bij normen uit regio’s met een ander klimaat, zoals EU-normen.
- Bovenstaande normen zijn algemene basisnormen. Voor specifieke vergunningen
kunnen strengere eisen gesteld worden, bijvoorbeeld vanwege de nabijheid van te
beschermen koraalriffen of bij bouw van grote zuiveringsinstallaties die een beter
zuiveringsrendement kunnen halen. Dit vergt toepassing van de beginselen ‘State of the
art’ en ‘as low as reasonable achievable’ (zie ‘open normen’ FAQ milieunormering
algemeen vraag 4).
- Voor drinkwater zie Landsbesluit kwaliteit drinkwater Nederlandse Antillen 2006 met
drinkwaternormen.
Normen voor lozingen in het Caraïbisch gebied
Voor lozingen van afvalwater in het Caraïbisch gebied zijn lozingsnormen vastgesteld in het
kader van het LBS-protocol. Het LBS-protocol, (Protocol on Marine Pollution from Land-Based
Sources and Activities) is door de Nederlandse Antillen ondertekend. Dit protocol is onderdeel
van de Cartagena Convention, the Convention for the protection and development of the marine
environment in the wider caribbean. Dit verdrag is door het Koninkrijk geratificeerd, ook voor de
Nederlandse Antillen.
Het LBS-protocol onderscheid class I en class II water. Class I is bedoeld voor ‘sensitive’
gebieden (mangroves, koraalriffen, zeegrasbedden en kraamkamers voor vissen, maar ook
recreatiewater zoals stranden en door het SPAW-protocol aangewezen beschermde gebieden en
gebieden met soorten die beschermd worden door het SPAW-protocol).

7. Welke overige regels gelden voor lozing van huishoudelijk afvalwater (tabel
III)
De eisen gelden voor individuele behandeling van afvalwater (IBA), soak-aways,
beerputten en zuiveringsinstallaties. In Nederland zijn voor kleinschalige zuivering van
huishoudelijk afvalwater (huishoudens, restaurants, hotels e.d.) vier klassen IBA’s
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onderscheiden met verschillende zuiveringsrendementen. Zelfs met IBA’s met het
hoogste rendement (klasse IIIB) worden bovenstaande lozingsnormen in het algemeen
niet gehaald (in enig steekmonster in mg/l: BZV <40, CZV <200, N < 60, P < 6, SS <
60). Omdat het bij IBA’s gaat om kleinere zuiveringsinstallaties is dat ook begrijpelijk.
Enkele overwegingen rond kleinere lozingen van huishoudelijk afvalwater op de
Nederlandse Antillen zijn de volgende:
- Voor de Nederlandse Antillen zijn strengere lozingseisen nodig voor dicht bij
oppervlaktewateren gelegen lozingen, zeker in gebieden met kalksteen als ondergrond,
vanwege snelle uitspoeling van geloosd afvalwater naar het oppervlaktewater.
- Uitgangspunt dient te zijn dat lozing van ongezuiverd afvalwater wordt beëindigd, ook
in de vorm van beerputten. Voor nieuwbouw is een verbod op beerputten op korte termijn
reëel, zodat direct in een beter afvalwatersysteem geïnvesteerd kan worden. Alternatieven
voor beerputten zijn ruimschoots voorhanen in de vorm van:
- aansluiting op riolering indien nabijgelegen;
- gesloten tanks;
- septic tanks;
- overige systemen.
Bij de laatste twee typen voorzieningen kan onderscheid gemaakt worden naar de locatie
(afstand tot oppervlaktewater, type ondergrond), waarbij nabij oppervlaktewater en op
kalksteen een beter zuiveringsresultaat gehaald moet worden.
- de zuiveringsrendementen van de nutriënten stikstof (N-Kj) en fosfaat van septic tanks
zijn in het algemeen laag, ca. 15%. Voor een hoger rendement is toepassing van
nabehandeling in de vorm van filtratiebedden of zandfiltersystemen nodig. Door gebruik
van infiltratievelden waarbij het afvalwater door een laag gravel stroomt (geen stank,
geen muggen, geen contact met mens mogelijk), kan een rendement van 40-90% voor N
en 80-95% voor P gehaald worden volgens het Van Hall Instituut (‘Individuele
behandeling van afvalwater: IBA-systemen). Het effluent kan dan voldoen aan de
lozingseisen in tabel II ‘irrigatie’, maar niet aan de lozingseisen voor ‘oppervlaktewater’
in tabel II. Een en ander blijkt uit praktijkervaringen (informatie van bedrijven Ecofyt en
Wastewatergardens: N ca. 10-70 mg/l en P ca. 2-6 mg/l). Verwijderingsrendementen van
75-80% voor N en P zijn in de praktijk mogelijk, voor faecaal coli zelfs meer dan 99% bij
een oppervlak van 3 tot 4 m2 per bewoner. Door meer oppervlak te nemen per inwoner
kan een hoger rendement bereikt worden (meer dan 3 m2). Het rendement wordt
overigens positief beïnvloed door veel zon en een hoge temperatuur. Beide zijn op de
Antillen rijkelijk aanwezig.
- Waar aansluiting op de riolering mogelijk is, dient dit te worden gedaan. Daarvoor
kunnen afstandsnormen worden vastgesteld, bijvoorbeeld: aansluitplicht indien riolering
binnen de 40 meter aanwezig is (voor hotels: 100-1500 meter).
- Voor gebieden die minder kwetsbaar zijn voor uitspoeling van afvalwater naar
oppervlaktewater en waarbij grondwater geen directe bescherming behoeft, kunnen septic
tanks (of dichte opslagtanks in combinatie met irrigatie van tuinen) voor huishoudens (en
ook voor restaurants en hotels) alleen voldoende zijn.
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- aanvullende voorzieningen, zoals een filtratiebed zijn nodig dicht bij oppervlaktewater
en daar waar kalksteen snel door de bodem. Bij meer omvangrijke lozingen kan gedacht
worden aan systemen als een biorotor of actief slibsysteem.
Termijnen voor voldoen aan de bovenstaande normen (vergelijkbaar met LBS-protocol
en het Lozingenbesluit wet bodembescherming (NL) staan in de tabel III. Met
kleinschalige lozing wordt bedoeld: kleiner dan 200 i.e. (inwoner equivalenten).
8. Hoe zijn normen voor de kwaliteit van oppervlaktewater opgesteld (zie tabel
V)?
Voor de normstelling voor de waterkwaliteit zijn in tabel V vier watertypen (categorieën)
onderscheiden:
- recreatiewater;
- water in natuurgebieden;
- water in industriegebieden;
- overige wateren.
Omwille van de eenvoud is gebruik gemaakt van slechts vier categorieën, afhankelijk van
de hoofdfunctie die de wateren hebben of die beoogd zijn: natuur, recreatie of industrie.
Naast deze normen in tabel V geldt toepassing van het stand-still beginsel (open norm):
handhaving huidige kwaliteit indien die beter is dan normen aangeven (zie FAQ
Milieunormering Algemeen, vraag 4). Bij de vergunningverlening voor lozingen is het
dus belangrijk om te voorkomen dat een goede waterkwaliteit aanzienlijk slechter wordt,
zelfs wanneer de normen uit tabel V daardoor niet overschreden worden.
De hoogte van de normen is afgeleid van de volgende bestaande normen:
- normen die in de regio gebruikt worden met vergelijkbare omstandigheden
(Puerto Rico, Florida, Guam (US), U.S. Virgin Islands;
- normen elders met een soortgelijk fysisch milieu (Australië);
- normen voor zwemwater (Blue Flag, EU);
- andere normen (US-EPA).
Vervolgens is als volgt te werk gegaan.
- de normen voor water in natuurgebieden (met name nutriënten stikstof en fosfor) en
voor recreatiewater (faecaal coli) zijn het meest stringent, omdat de functies natuur en
recreatie met name door deze parameters negatief beïnvloed kunnen worden.
- de normen voor water in industriegebieden zijn het minst streng, omdat hier minder
bijzondere waarden bescherming behoeven en om bedrijvigheid de mogelijkheid te geven
om te functioneren. Wel moet bedacht worden dat ook in dit watertype natuurwaarden
voorkomen, recreatie kan plaatsvinden en dat dit water uiteindelijk ook in kwetsbare
andere watertypen terecht komt. Daarom zijn de normen voor industrie niet heel veel
minder streng dan de overige normen (voor lozingsnormen, zie de volgende vraag).
- normen voor oppervlaktewater (overig) nemen een tussenpositie in.
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- de bovengenoemde geïnventariseerde bestaande normen elders, zijn tenslotte over de
vier categorieën verdeeld waarbij in het algemeen niet de strengste, maar ook niet de
soepelste normen zijn gebruikt.
- een bijzondere positie nemen stikstof (N) en fosfor (P) in. Uit de nieuwste
wetenschappelijke inzichten blijkt dat koralen zeer gevoelig zijn voor deze nutriënten.
Daarom zijn zeer strenge normen gehanteerd voor N en P in wateren met de functie
natuur. Omdat de koraalriffen in het algemeen (zeer) dicht bij de kust van de eilanden van
de Nederlandse Antillen liggen, is het belangrijk lozingen zoveel mogelijk te beperken.
Overigens voldoet de huidige waterkwaliteit bij koraalriffen rond de eilanden van de
Nederlandse Antillen doorgaans (nog net) aan deze normen. Elders, zoals rond Jamaica
en ook aan de oostkant van St. Maarten zijn koralen echter mede door een overmaat aan
voedingsstoffen geheel of gedeeltelijk verdwenen of sterk achteruitgegaan.
De getalswaarden per parameter zijn als volgt gekozen.
- DO (Zuurstofgehalte; opgeloste zuurstof)
Voor industrie is als waarde 0,8 gekozen; de norm voor de meest kwetsbare functies
natuur en recreatie is 5. De waarde 4 is gebruikt voor overige wateren.
- Stikstof
Voor stikstof blijkt uit de gemaakte inventarisatie dat verschillende eenheden gebruikt
worden voor normstelling. Meest gehanteerd wordt totaal-stikstof (N-totaal), maar ook
NO3-N (nitraat-stikstof), NO3 + NO2 (nitraat en nitriet), en DIN (dissolved inorganic N)
worden gebruikt. Dat maakt vergelijking van de gehanteerde normen lastig, terwijl ook
omrekening naar totaal-N aan de hand van atoomgewichten tot complicaties leidt, omdat
niet alle informatie over aanwezig stikstof in de verschillende vormen bekend is.
Omwille van de eenvoud wordt totaal-N gebruikt als eenheid voor waterkwaliteit, omdat
dit de meest gebruikte eenheid is. Vervolgens zijn minimum- en maximumwaarden in
normen gezocht. De meest strenge normen zijn waarden die genoemd worden om
koraalriffen te beschermen. Uit wetenschappelijk onderzoek van Lapointe e.a. in het
Caraïbisch gebied (ook de Nederlandse Antillen) blijkt een waarde van 0,014 mg N/l
(Dissolved inorganic nitrogen). Een ‘norm’ die enigszins vergelijkbaar hier mee is, is de
Australische norm van 0,10 mg/l TN voor marine innshore en offshore water voor
tropische gebieden.
Daarnaast gebruiken overheden verschillende normen. US EPA gebruikt waarden tussen
0,1 en 1,27 mg/l TN (afhankelijk van het watertype, zoet en zout). Andere normen staan
in de tabel IV. De meest strenge norm die voor de Nederlandse Antillen gebruikt wordt is
0,014 voor natuur en de minst strenge 1,27 voor industrie (soepelste US). Voor de andere
typen water is 0,1 gehanteerd, een veelvoorkomende norm in tabel IV.
- Fosfor
Net als bij stikstof, is de waarde die Lapointe geeft van 0,003 TF/l voor natuur als norm
gekozen. Deze is overigens aanzienlijk minder streng dan de waarde van 0,00025 mg
PO4-P/l die genoemd wordt als ‘tolerance level’ in een uitgebreid literatuuronderzoek
voor The Great Barrier Reef (EMDI Environmental Reports, no. 35), maar wel weer
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strenger dan de strengste norm die het eiland Guam (Pacific, US) hanteert ter
bescherming van koraalriffen en hun ecosystemen. Voor industrie is als norm 0,10 mg/l
gekozen, er van uitgaande dat de kwaliteit in deze gebieden niet veel slechter mag zijn
dan van omringende wateren, zodat het ‘doorgeven’ van vervuiling zoveel mogelijk
wordt beperkt. Voor de overige twee categorieën is 0,02 mg/l als norm gesteld. Deze
komt overeen met de Australische norm voor estuaria (NB: niet voor tropische estuaria).
-Faecaal coli
In het algemeen is 100 colonies per 100 ml aangehouden, een basisnorm zodat overal
gezwommen kan worden zonder dat de volksgezondheid wordt bedreigd. Voor recreatie
is echter 5 aangehouden, omdat deze waarde in het algemeen niet overschreden wordt op
de Antillen (vergelijk waarden zuidkust Curaçao: gemiddeld circa 3).
Voor industrie is 200 gekozen, de norm in Puerto Rico voor kustwateren met indirect
contact met de mens (fishing, boating).
- Olie en vet
Olie vormt drijflagen en is daarom moeilijk representatief te bemonsteren. De meest
eenvoudige norm, geen zichtbare olie- en vetverontreiniging en geen geur is tevens
praktisch toepasbaar en daarom gekozen voor alle watertypen.
- Doorzicht
Doorzicht is gekozen als parameter vanwege het belang voor een gezond ecosysteem en
voor recreatie en toerisme. De gekozen waarden zijn afgeleid van huidig doorzicht in
meters bij een goede kwaliteit. Voor zeewater is daarom 25 meter gekozen. Voor
binnenwateren is geen algemene norm mogelijk, omdat het doorzicht zeer sterk
afhankelijk is van de specifieke situatie.
9.

Welke effecten heeft het naleven van de normen?

Het is om verschillende redenen belangrijk om te werken aan een goede waterkwaliteit
door normen te stellen en deze ook na te leven.
In de eerste plaats is een goede waterkwaliteit belangrijk voor de volksgezondheid.
Vervuild zwemwater bedreigt de gezondheid van lokale bevolking en toeristen. Indirect
wordt de gezondheid ook aangetast door het eten van vis en andere zeedieren die in
vervuild water leven.
Vervuild grondwater kan de gezondheid overigens ook schaden, wanneer bijvoorbeeld
kinderen blootgesteld worden aan opgepompt water dat voor tuinen of irrigatie gebruikt
wordt. Bij vee op Curaçao wordt op dit moment al gezondheidsschade en verminderde
groei aangetoond door veedrenking met grondwater dat van slechte kwaliteit is.
De kwaliteit van het drinkwater maakt geen onderdeel uit van dit project. Voor
drinkwater zijn in 2006 landelijke normen zijn vastgesteld in het Landsbesluit kwaliteit
drinkwater.
In de tweede plaats is een goede waterkwaliteit belangrijk voor de bescherming van de
natuur. Daarbij gaat het zowel om de kwaliteit van binnenwateren (lagunes, ponds),
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grondwater en zeewater. Met name bescherming van koralen en koraalriffen verdient
aandacht, omdat deze zeer gevoelig zijn en een grote natuurwaarde vertegenwoordigen.
Sewage and corals
Prozac, estrogen fertilizer, pesticides, anti-bacterial soap and countless other chemicals pour into
the ocean off southeast Florida, shot through sewer pipes and washed off lawns, golf courses,
roads and farms. Environmentalists have long suspected this chemical brew of playing a role in
the decline of coral reefs. Now a study by academic and government scientists has tentatively
linked sewage pipes and coastal runoff to coral damage off southeast Florida. (April, 16, 2006,
website www.sun-sentinel.com/news).

In de derde plaats is er een groot economisch belang, vooral vanwege de afhankelijkheid
van de Nederlandse Antillen van toerisme, waarbij zowel zwemwater als duiktoerisme
belangrijk zijn. De waarde van woningen aan het water en de aantrekkelijkheid om te
investeren (hotels, resorts) is overigens ook gerelateerd aan de kwaliteit van het
oppervlaktewater, waarbij ook helderheid en afwezigheid van stankoverlast door vervuild
water (rottende algen) belangrijk zijn. Ook de visvangst is afhankelijk van een goede
waterkwaliteit. Zo zijn er op Curaçao regelmatig botsingen tussen vissers en
vacuumtrucks die de inhoud van beerputten in zee lozen.
Tenslotte zijn er natuurlijk ook kosten verbonden aan het terugdringen van vervuiling van
het water, bijvoorbeeld door aanschaf en onderhoud van zuiveringsinstallaties, andere
verwerking van vloeibaar afval en aanleg van riolering.
10. Wanneer moeten bedrijven en anderen aan de lozingsnormen (tabellen II en
III) voldoen?
- Huishoudelijk afvalwater
Zie voor termijnen voor wat betreft lozing van huishoudelijk afvalwater tabel III. Er is
onderscheid gemaakt in individuele lozingen van huishoudelijk afvalwater (huishoudens,
hotels e.d) en collectieve lozingen (lozingen van gemeenschappelijke
rioolwaterinstallaties, door de overheid beheerd).
Allereerst zal op het moment dat de normen in werking treden het niet langer toegestaan
zijn om nieuwe beerputten aan te leggen. Aansluiting op de riolering of een septic tank
met verschillende compartimenten is minimaal vereist. Voor de eisen waaraan een septic
tank dient te voldoen, zijn op de Nederlandse Antillen voorschriften voorhanden
((concept) regelgeving afvalwater St. Maarten, Curaçao).
In de tweede plaats zullen bestaande beerputten uiterlijk 2017 vervangen dienen te zijn
door aansluiting op riolering of door septic tanks. Omdat beerputten doorgaans een
beperkte levensduur hebben, zijn de kosten van deze vervanging beperkt.
In de derde plaats dienen de collectieve systemen (lozingen door
rioolwaterzuiveringsinstallaties) uiterlijk 2017 te voldoen aan de eisen voorlozingen in
tabel II (3. overige lozingen)
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- Industrieel afvalwater
Voor lozing van industrieel afvalwater is maatwerk per bedrijf nodig, zie hiervoor FAQ
normen water en afvalwater vraag 4.
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4.1 Normen afval: doelen afvalbeleid
- Inleiding
Hieronder staan de doelen voor het afvalbeleid voor de vijf eilanden van de Nederlandse
Antillen. Het zijn normen voor afvalbeleid voor de korte en (middel)lange termijn.
Geprobeerd is om zoveel mogelijk:
- De door (voor dit project geïnterviewde) partijen benoemde thema’s
(importverbod, niet storten gevaarlijk afval, eisen aan stortplaatsen) verder uit te
werken;
- te denken in termen van doelen en niet in middelen;
- de doelen zo concreet en kwantitatief mogelijk te maken;
- basisnormen te formuleren voor de 5 eilanden waarbij eilanden zelf hogere
ambities kunnen formuleren (maatwerk);
- aan te sluiten bij het gedachtegoed van eerder geformuleerd afvalbeleid,
waaronder het concept Tweede Afvalstoffen plan van Curaçao (2005).
Beleidsindicatoren zoals mate van vaststelling van plannen en verordeningen,
beschikbaar personeel en controle en handhaving zijn niet opgenomen. Ze zijn wel een
logisch en noodzakelijk vervolg op onderstaande normen, maar vallen buiten het bestek
van de in dit project op te stellen milieunormen (zie Randvoorwaarden, paragraaf 1.2).
Na deze beleidsdoelen worden uitstooteisen voor afvalverbrandingsinstallaties genoemd.
Deze worden nader toegelicht in 4.2, de Frequently Asked Questions (FAQ’s doelen
afvalbeleid, vraag 11).
- Voorgestelde normen: beleidsdoelen
In onderstaande tabel I staan milieunormen voor afval in de vorm van doelen voor het
afvalbeleid voor 2010 en 2020. De vetgedrukte getallen tussen haakjes in de tabel
verwijzen naar de toelichting.
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Tabel I: Beleidsdoelen afvalbeleid
Beleidsdoelen 2010

Beleidsdoelen 2020

I. Importverbod
incl. controle

- CFK’s en halonen
- HCFK’s
- asbest (1)
- meest gevaarlijke/milieuschadelijke
pesticiden en herbiciden en Rode
Lijststoffen (Verdrag van Bazel) (2)
- verwijderingsbijdrage voor import
tweedehands autobanden (3)

- importverbod slecht-afbreekbare
plastics voor producten voor eenmalig
gebruik (4)

II. Niet storten
gevaarlijk afval
met ander afval

- scheiden garage-afval (5)
- scheiden van door de consument
aangeleverd klein chemisch afval
(brengsysteem KCA) (6)
- stortverbod bedrijven op eigen terrein
(7)

- algeheel stortverbod (excl.
verbrandings-/verwerkingsresten) (8)

III. Eisen aan
afvalverwerkings
-inrichtingen

- Hindervergunning per stortplaats (9)

- algeheel stortverbod (excl.
verbrandings/verwerkingsresten)
(zie 8)

- MER/EIA-plicht voor nieuwe
inrichtingen (voor 2010) (10)
- afvalscheidingsstation en depot
gevaarlijk afval per stortplaats (11)

Toelichting tabel I
1. In het Landsbesluit in- en uitvoerverbod CFK's en Halonen van 1999 is al een
importverbod voor chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) vastgelegd. Verder is een
reductie van het gebruik van de minder schadelijke gehalogeneerde
chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s) met 65% in 2010 ten opzichte van 1989
voorzien. Met een importverbod vanaf 2010 is het gebruik niet beëindigd, maar
wordt nieuwe invoer wel beëindigd. Op termijn zal dat ook leiden tot een
beëindiging van het gebruik van HCFK’s. Een importverbod op asbest is in
voorbereiding.
2. Voordat een importverbod voor bepaalde bestrijdingsmiddelen van kracht kan
worden is nader onderzoek nodig naar de toepassing en schadelijkheid van op de
Antillen toegepaste pesticiden en herbiciden en mogelijke alternatieven, zoals snel
afbreekbare en specifiek werkende middelen. Vaak zijn er meer mens- en
milieuvriendelijke middelen op de markt dan op dit moment worden toegepast
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3.

4.

5.

6.

voor bijvoorbeeld de bestrijding van termieten (‘witte mieren’) en andere
insecten. Anti-foulings die gebruikt worden als aangroeiwerend middel voor
boten en schepen kunnen ook zeer schadelijke stoffen bevatten en verdienen
daarom tevens aandacht.
Rode Lijststoffen van het Verdrag van Bazel over internationaal transport van
afval (zie http://www.basel.int/legalmatters/natleg/ec01.pdf) zijn een volgende
categorie van stoffen waarvoor een importverbod van kracht dient te worden. Op
de Rode Lijst staan naast het eerdergenoemde asbest (asbeststof en asbestvezels)
en vergelijkbare stoffen ook de volgende stoffen: polychloorbifenylen en
soortgelijke stoffen ((PCT en PBB), teerresiduen, dioxinen en furanen (PCDD en
PCDD), slib van anti klopmiddelen die lood bevatten en peroxides anders dan
waterstofperoxide. De Nederlandse Antillen hebben aangegeven het Verdrag van
Bazel te willen ratificeren.
Het gaat hier niet om een importverbod, maar om een voorwaarde die aan import
gesteld wordt omwille van de bescherming van het milieu. Tweedehands
autobanden worden op grote schaal ingevoerd en vormen na korte tijd een
belangrijke afvalstroom. Verwerking is in principe mogelijk, maar vergt een
investering (machine om autobanden te ‘chippen’). De verwijderingsbijdrage is
bedoeld om de kosten van deze verwerking te dekken.
Het gaat hierbij vooral om voor eenmalig gebruik bedoeld bestek en serviesgoed
(borden, bakjes, bekers, bestek e.d). Nader onderzocht moet worden (mede in
overleg met lokale fabrikanten) of er meer milieuvriendelijke (biodegradabele)
alternatieven zijn voor de in supermarkten gebruikte eenmalige ‘plastic’
draagtassen. Zie hiervoor ook het tekstkader bij de FAQ, vraag 10, voor een
concreet initiatief op St. Maarten. Een alternatief dat in ieder geval bruikbaar is,
zijn (duurdere) papieren zakken en het stimuleren van het gebruik van de eigen
boodschappentas.
Het gaat hierbij in eerste instantie om afgewerkte oliën, accu’s, poetsdoeken en
oplosmiddelen en lakken van autospuiterijen. Voor de garagebranche is gekozen
omdat het gaat om een relatief omvangrijke afvalstroom met hoge
milieuschadelijkheid, terwijl een aantal deelstromen (afgewerkte olie, accu’s) op
de Nederlandse Antillen zelf kunnen worden afgezet (olie bij raffinaderij op
Curaçao, BOPEC op Bonaire en Statia Oil Terminal op St. Eustatius) of kunnen
worden verkocht (accu’s). Een extra argument om met garages te beginnen is, dat
er op diverse eilanden ervaring is met gescheiden inzameling van afvalstoffen van
garages. In een later stadium zal ook gevaarlijk afval van andere branches
gescheiden worden ingezameld, zodat de doelen voor het jaar 2020 gehaald
kunnen worden.
Klein chemisch afval (KCA) bevat chemische stoffen die schadelijk zijn voor de
gezondheid en voor het milieu. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik,
cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Deze stoffen verontreinigen ook
reststoffen bij afvalverbranding (slakken en rookgasreinigingsresidu) of andere
verwerkingstechnieken, waardoor die moeilijker nuttig kunnen worden toegepast.
Ook veroorzaken ze bij verbranding luchtvervuiling en bij storting vervuilen ze
het grondwater.
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Producten als spaarlampen en oplaadbare batterijen behoren ook tot het KCA. Om
KCA te scheiden moet er per eiland in 2010 minimaal één KCA-depot zijn waar
deze producten kunnen worden aangeleverd. Omwille van efficiëntie zal dit depot
bij voorkeur op de stortplaats gevestigd zijn, zodat toegangscontrole van de
stortplaats meteen ook geregeld kan worden, voorzover dit nu nog niet het geval
is. Naast het KCA-depot kunnen diverse afvalproducten ook elders ingeleverd
worden, bijvoorbeeld afgewerkte olie en autoaccu’s bij garages en batterijen bij
electronicawinkels en supermarkten.
7. Het stortverbod op eigen terrein heeft als doel om het storten van afvalstoffen op
particulier terrein te verbieden. Storten mag dan alleen plaatsvinden op de
daarvoor aangewezen locaties van afvalverwerkingsbedrijven. Een uitzondering is
de tijdelijke opslag van materialen voor hergebruik, na toestemming door het
bevoegd gezag.
8. Het beëindigen van het storten van afval voorkomt een aanzienlijk ruimtebeslag
op de eilanden voor nieuwe stortplaatsen en voorkomt vervuiling van het milieu
door afvalstorten. De bedoeling van het stortverbod is vooral het stimuleren van
preventie van het ontstaan van afval en hergebruik als preventie niet mogelijk is.
Het stortverbod betekent dat brandbaar restafval verbrand of anderszins verwerkt
wordt. Het eindproduct van die verwerking is een restproduct, dat herbruikbaar
kan zijn. Bijvoorbeeld verbrandingsslakken als bouwmateriaal. Wanneer
hergebruik niet mogelijk is, is export of opslag in speciale deponies volgens IBCcriteria (isoleren, beheren en controleren) nodig. Voor
afvalverbrandingsinstallaties zijn uitstooteisen nodig om de luchtkwaliteit te
beschermen. De maximaal toelaatbare uitstoot is vastgesteld volgens de
Amerikaanse EPA-normen voor kleine verbrandingsinstallaties van huishoudelijk
afval, die relatief eenvoudig en toch ‘up to date’ zijn (zie onderstaande emissie- of
uitstooteisen afvalverbranding). Een aantal afvalstromen, zoals glas, papier en
karton, bouw- en sloopafval, groenafval en schroot kunnen met het oog op
hergebruik gescheiden worden ingezameld.
9. In de Hindervergunning per stortplaats komen onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde: toegankelijkheid en toegangscontrole, maximale
breedte van het stortfront, compartimentering van de stort, machinepark en
infrastructuur (bijvoorbeeld het kca-depot voor gescheiden inzameling van klein
chemisch afval, een compactor, weegbrug, gebruik van vangschermen voor
zwerfvuil e.d.) en afwerking en nazorg (beheer en monitoring) van volgestorte
delen van de stortplaats. De voorschriften zullen per geval verschillen. De
concept-Hindervergunning voor de stortplaats Malpais Curaçao geeft een aantal
voorbeelden van voorschriften die kunnen worden opgenomen.
10. Een MER- (milieueffectrapportage) of EIA-plicht (environmental impact
assessment) voor nieuwe afvalinrichtingen dient zo spoedig mogelijk van kracht
te worden, dus eerder dan 2010. Het gaat daarbij om zowel (uitbreiding van)
stortplaatsen als om verbrandings- of andere verwerkingsinstallaties van afval.
11. Een afvalscheidingsstation (milieustraat) en depot voor gevaarlijk afval per
stortplaats zijn bedoeld om diverse afvalstromen te scheiden, zodat hergebruik
optimaal kan plaatsvinden en gevaarlijk afval veilig wordt opgeslagen. Het
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verschil met het kca-depot (zie 6) voor het jaar 2010 is, dat dit laatste bedoeld is
voor huishoudelijk chemisch afval (klein chemisch afval). Het
afvalscheidingsstation is dus ook bedoeld voor bedrijfsafval. Voor het gescheiden
inzamelen van gevaarlijk afval kan de aangepaste Eural-lijst worden gehanteerd
(zie FAQ vraag 5 hierna). Verder kan ondermeer bouw- en sloopafval worden
gescheiden, diverse metalen, glas, tuinafval, al dan niet vervuilde grond, papier en
karton, asbesthoudend materiaal en wit- en bruingoed (koelkasten, TV’s e.d.).
Diverse afvalcomponenten kunnen opnieuw gebruikt worden (puin als
vulmateriaal in beton, metalen en papier en karton door recycling, glas als
straalgrit) of gecomposteerd worden na ‘chippen’ (tuinafval).
- Emissie-eisen afvalverbranding
De onderstaande tabel noemt de uitstooteisen (emissie-eisen) naar de lucht voor
afvalverbrandingsinstallaties. In de eerste kolom staan aan aantal stoffen waarvoor
normen gesteld zijn en de tweede en derde kolom geven normen die door de Europese
Unie en door de Verenigde Staten (Environmental Protection Agency: EPA) gehanteerd
worden. De laatste twee kolommen zijn uitsluitend bedoeld als illustratie. Het zijn
kwaliteitseisen van een leverancier van afvalverbrandingsinstallaties, waarvan er één op
Curaçao in bedrijf is.
Voorstel is om voor de Nederlandse Antillen de EPA-normen te hanteren omdat:
- deze zijn toegesneden op ‘small municipal waste combustion units’ die voor de
Nederlandse Antillen in aanmerking komen;
- de samenstelling van (huishoudelijk) afval op de Antillen goed overeenstemt met
de afvalsamenstelling in de VS (veel wegwerpproducten en producten uit de VS);
- EPA normen flexibeler zijn dan de EU-normen (door soms gebruik te maken van
reductiepercentages);
- Beheer/groot onderhoud vanwege de nabijheid eerder door bedrijven uit de VS
zal plaatsvinden en die hebben ervaringen met EPA-eisen;
Als aanvulling op de EPA-eisen kan voor zware metalen kan de EU-norm van 0,5 mg/m3
gehanteerd worden.
Tabel II: Emissie-eisen afvalverbranding

Totaal stof
Zoutzuur (HCL)
Waterstoffluoride
(HF)
Stikstofoxiden
(NOx)
Zwaveldioxide

EU (2000)

EPA (2000)

Eco waste
oxidizer

Bio waste
oxidizer

30
10
1

24
25 ppm / 95%

500

150-500 ppm

167

50

30 ppm / 80%

37

16
1,1
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(SO2)
Cadmium (Cd)

0,05 (+T1)

Kwik (Hg)
0,05
Zware metalen
(Sb+As+Pb+Cr+
0,5
Co+Cu+Mn+Ni+V)
Dioxinen en
0,1 ng/m3
furanen

0,02
0,08/ 85 %

13 ng/m3

0,1 mg/m3
(+Hg)
Zie Cd
1,02
(6 stoffen)

0,001

0,09 ng/m3

0,027 ng/m3

0,003
0,5 (6 stoffen)

Toelichting tabel II
- waarden in mg/m3 tenzij ander vermeld (ppm = parts per million; ng. = nanogram ofwel
miljardste gram);
- de genoemde percentages bij de EPA-normen zijn verwijderingspercentages van
rookgasreiniging.
Voor een verdere toelichting op deze normen, zie FAQ doelen afvalbeleid, vraag 11.
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4.2 FAQ doelen afvalbeleid
1. Waarom milieunormen voor afval?
Afval is op alle eilanden van de Nederlandse Antillen een groot probleem. De eilanden
importeren bijna alle producten. Verpakkingen en de producten zelf blijven na gebruik op
de eilanden achter. Daardoor hoopt het afval zich op. Het storten van afval neemt veel
ruimte in en de stortplaatsen zelf zorgen voor milieuvervuiling (stank, ongedierte,
wegwaaien van afval, vervuiling van bodem, grond- en oppervlaktewaterwater,
ongezonde arbeidsomstandigheden op de stortplaats). Dat leidt ook tot overlast of zelfs
tot een bedreiging van de volksgezondheid bij omwonenden.
Ook vervuiling van het landschap en aantasting van natuur met als gevolg vermindering
van de aantrekkelijkheid van de eilanden voor de bewoners (en voor toeristen) zijn
daarvan het gevolg. Genoeg redenen dus om afvalbeleid prioriteit te geven.
2. Hoe zien de normen voor afval er uit?
Op basis van wensen en initiatieven op de eilanden, zijn drie onderwerpen geselecteerd
waar milieunormering voor afval in eerste instantie op is gericht. Deze normen voor afval
hebben een wat andere vorm dan normering voor lucht en water. Bij afval is ‘kwaliteit’ in
de eerste plaats vertaald in het niet storten van gevaarlijk (milieuschadelijk) afval en een
importverbod voor producten die bij gebruik of in de afvalfase problemen opleveren.
Daarnaast zijn eisen aan afvalverwerking als onderwerp voor normering geselecteerd, om
aantasting van bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater te voorkomen. Op langere
termijn wordt een stortverbod beoogd. Reden daarvoor is, dat de huidige stortplaatsen op
de eilanden op termijn vol raken en dat naar nieuwe oplossingen voor afvalverwerking
moet worden gezocht.
De drie onderwerpen voor normering van afval zijn:
• het voorkomen van import van stoffen en/of producten die voor milieu en/of
volksgezondheid zeer schadelijk zijn. Dit is een preventieve aanpak die ervoor
zorgt dat mens- of milieuschadelijke stoffen die op de eilanden niet goed zijn
te verwerken en waarvoor alternatieven voorhanden zijn, niet langer
geïmporteerd worden.
• gevaarlijk afval niet meer storten samen met ander afval. Gevaarlijk afval
heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld huishoudelijk of tuinafval bijzondere
gevaren voor mens of milieu. Door gevaarlijk afval gescheiden en op een
milieuverantwoorde manier van het overig afval te verwerken, wordt het
afvalbeheer een stuk milieuvriendelijker. Dat betekent minder risico’s voor
mens, milieu en natuur, zoals vervuiling van bodem, grondwater en het
zeemilieu.
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•

eisen aan afvalverwerkinginrichtingen. De huidige stortplaatsen voldoen niet
aan basiseisen voor milieuverantwoorde afvalverwerking. Bovendien zijn er
nog geen eisen voor verbrandingsinstallaties voor afval. Door deze eisen vast
te leggen, kan het storten en verbranden of op een andere manier verwerken
van afval op een milieuverantwoorde manier gebeuren.

Met deze drie onderwerpen is het afvalbeleid niet afgerond. In feite zijn het enkele
onderwerpen uit de gehele afvalketen waarvoor nu duidelijke doelen zijn
geformuleerd. Om de hele afvalketen te beheersen (van het ontstaan van afval tot de
definitieve verwerking) dient een compleet afvalbeleid te worden uitgewerkt.
Preventie van ontstaan van afval dient daarbij voorop te staan. Vervolgens krijgt
hergebruik voorrang boven recycling en als dat niet kan mag afval verbrand worden.
Alleen als het echt niet anders kan, mag afval tenslotte worden gestort. Op de
Nederlandse Antillen is de huidige situatie echter dat storten voorop staat.
3. Met welke wet kan de ongewenste import van milieuschadelijke stoffen of
producten worden voorkomen?
De juridische basis voor een landsbesluit dat import van ongewenste stoffen verbiedt, is
de Warenlandsverordening (PB 1997, no. 334). Artikel 10 geeft aan dat het verboden is
om waren, niet zijnde eet- of drinkwaren, te verhandelen die bij het gezien hun
bestemming te verwachten gebruik bijzondere gevaren kunnen opleveren voor de
gezondheid of veiligheid van de mens. Artikel 3, lid 1 geeft aan dat met het oog op de
volksgezondheid ten aanzien van waren regels aan onder meer de invoer en handel
kunnen worden gesteld.
4. Wat wordt verstaan onder ‘gevaarlijk afval’?
Onder gevaarlijk afval verstaan wij afval dat voor mens of milieu bijzondere risico’s met
zich meebrengt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om stoffen die giftig zijn en/of die niet of
zeer langzaam afbreekbaar zijn. Het gaat daarbij om bepaalde stoffen of producten die in
bedrijfsafval en in huishoudelijk afval voorkomen.
- gevaarlijk afval in bedrijfsafval
Omdat we niet zelf kunnen onderzoeken welke stoffen dat zijn, is de Eural-lijst gekozen
die in de Europese Unie gehanteerd wordt. Op de lijst staan producten en stoffen zoals
verven en coatings, oliehoudend afval, zware metalen, en allerlei andere chemische
stoffen.
Door deze lijst te hanteren is een belangrijk uitgangspunt van het afvalbeleid voor het
Nederlandse en Franse deel van St. Maarten (waar Europese wetgeving geldt)
geharmoniseerd. Dit is van belang vanwege vergevorderde plannen om samen afval te
gaan verwerken. Voor de eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius zorgt het gebruik van
de Eurallijst voor een goede aansluiting bij Nederlandse regelgeving voor afval. Dit is
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van belang vanwege de beoogde nauwere samenwerking met Nederland in het kader van
de staatskundige vernieuwing van de Nederlandse Antillen.
Niet alle stoffen op de Eurallijst komen voor op de Nederlandse Antillen. Door
afvalverwerker Selikor NV is bijvoorbeeld voor Curaçao bekeken welke (groepen van)
stoffen relevant zijn op het eigen eiland opgestelde lijst. Zie verder vraag 5.
- gevaarlijk afval in huishoudelijk afval
Daarnaast komt ook gevaarlijk afval uit huishoudens vrij. Dit wordt klein chemisch afval
genoemd. Zie vraag 6.
5. Hoe ziet de lijst van gevaarlijk afval uit bedrijven er uit?
Voor gevaarlijk afval van bedrijven wordt zoals gezegd de Europese Eurallijst gebruikt.
Omdat deze zeer uitgebreid is, wordt daarvoor verwezen naar de betreffende richtlijn van
de Europese Unie (Richtlijn van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke
afvalstoffen, bijlage I (91/689/EEG): website van de Europese Unie (http://eurlex.europa.eu).
Een selectie zoals deze door Selikor is opgesteld, omvat de volgende stoffen en
producten. Voor de andere eilanden van de Nederlandse Antillen gaat het om een nog
veel beperkter aantal stoffen, afhankelijk van de op een eiland aanwezige bedrijvigheid.
Gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen (naar de door Selikor NV bewerkte Eurallijst)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oliehoudend of gevaarlijke stoffen bevattende grond, slib of boorgruis en -afval
Houtverduurzamingsmiddelen
kleurstoffen en pigmenten die gevaarlijke stoffen bevatten
Olieachtig slib, olie die zuren bevat, zuurteer en teer
Afval dat zware metalen bevat
Gewasbeschermingsmiddelen
Asbest
Roet
Afval van organische chemische stoffen
Coatings, verf, lak en email, lijm, kit en drukinkt en afval van bereiding, formulering,
levering en gebruik (BFLG) daarvan
Afval van de fotografische industrie, zoals ontwikkelvloeistof en fixeer
Afval van thermische processen zoals olievliegas en ketelstof, rookgasstof en slib en
filterdoek van rookgasreiniging
Afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere
materialen; Non-ferrohydrometallurgie (ondermeer zuren en basen voor beitsen)
Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische
oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen (zoals machineolie, afval van
gritstralen, (afgewerkte) wasvloeistoffen en vetten)
Oliehoudend afval en (afval van) vloeibare brandstoffen (exclusief spijsolie), zoals
hydraulische olie, bilge olie en slib uit olie/waterscheiders
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•
•
•
•
•
•

•

Afval van organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen
Overig verpakkingsafval, absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende
kleding die gevaarlijke stoffen bevatten
Overig afval zoals peroxiden, onderdelen die kwik of PCB’s bevaten, afgedankte
apparatuur die chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK’s en/of HFK’s bevat en afgedankte
apparatuur die vrije asbestvezels bevat, katalysatoren en laboratoriumchemicalien
Bouw- en sloopafval dat gevaarlijke stoffen bevat zoals asbest, koolteer of PCB’s
(inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties)
Geneesmiddelen, amalgaanafval en afval dat infecties of verspreiding van ziekten kan
veroorzaken
Radioactieve stoffen
Afval van installaties voor afvalbeheer, off-site waterzuiveringsinstallaties en de
bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel
gebruik (zoals, vliegas, bodemas, ketelas en slib van zuiveringen en saneringen*.

*zuiveringsslib dat voldoet aan normen van het Nederlandse BOOM (Besluit Overige
Organische Meststoffen) kan worden hergebruikt in de landbouw.
Voor bedrijven geldt voor de korte termijn (het jaar 2010) als norm dat voor de prioritaire
bedrijfstak garages een aantal componenten in het bedrijfsafval wordt gescheiden.
Garages zorgen voor een omvangrijke afvalstroom van gevaarlijk afval. Alle eilanden
hebben bovendien garages en bijna alle eilanden hebben bovendien mogelijkheden om
afgewerkte olie te verwerken en autoaccu’s te exporteren (door verkoop). Het te scheiden
gevaarlijk afval betreft naast olie en accu’s, ook in garages gebruikte poetsdoeken,
oplosmiddelen en lakken.
Op Bonaire is in 2007 met hulp van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
het scheiden van gevaarlijk afval door garages opgestart. Op diverse andere eilanden
wordt afgewerkte olie bij een deel van de garages of bij benzinestations opgehaald en
vervolgens verwerkt.
Voor de lange termijn (2020) geldt ook voor andere bedrijven die gevaarlijk afval
voortbrengen, dat dit gescheiden dient te worden aangeleverd.
6.

Welk gevaarlijk afval (klein chemisch afval) komt er uit huishoudens vrij?

Voor huishoudens gaat het dan om de volgende stoffen of producten:
• huishoudelijke producten (zoals batterijen en spaarlampen)
• medicijnen
• doe het zelf producten (verf e.d.)
• vervoer (afgewerkte olie e.d)
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Huishoudelijke producten
•
•
•
•
•

batterijen en accu’s van
elektrische apparaten
spaarlampen en tl-buizen
petroleum
bestrijdingsmiddelen en
insecticiden
airco’s en koelkasten

Doe-het-zelfproducten
•
•

•
•
•
•

verf, lak, beits en
houtverduurzamings-middelen
verfproducten (zoals terpentine,
thinner, afbijtmiddel,
verfverdunner, kwastreiniger en
wasbenzine)
fotofixeermiddel en fotoontwikkelaar
etsvloeistoffen als salpeterzuur en
zwavelzuur
zoutzuur
asbestafval

Uit het medicijnkastje
•

medicijnen

•

injectienaalden

Vervoer
•
•
•

accu's
benzine
motorolie, oliefilters, afgewerkte olie en
remolie

(naar: Ministierie van VROM, zie http://www.vrom.nl)
Voor de korte termijn (in 2010) is als norm gesteld dat op elk eiland één of meer
inleverpunten zijn waar consumenten dit afval in kunnen leveren (bijvoorbeeld een kcadepot bij de stortplaats), zodat het milieuverantwoord kan worden verwerkt.
Voor de lange termijn is het doel dat dit afval niet langer bij het overige huishoudelijke
afval gestort wordt, maar apart wordt gehouden en hergebruikt of verwerkt wordt of
eventueel in een speciaal deponie blijvend wordt opgeslagen.
7. Hoe kunnen we voorkomen dat gevaarlijk afval in de toekomst nog wordt
gestort?
Voor de korte termijn wordt uitgegaan van haalbaarheid, voor de lange termijn van
wenselijkheid uit het oogpunt van bescherming van mens en milieu.
Op korte termijn gaan we uit van haalbare doelen. Het heeft geen zin een groot aantal
afvalstoffen te willen scheiden van overig afval, wanneer er geen goede mogelijkheden
zijn om dit te doen en om ze te verwerken. Daarom kunnen op korte termijn vooral die
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stoffen uit de afvalstroom van bedrijven en huishoudens worden verwijderd (zodat ze niet
langer gestort worden met het andere afval), die:
• goed te herkennen zijn;
• gescheiden kunnen worden opgeslagen;
• verwerkt of verwijderd kunnen worden.
Voor huishoudelijk afval dat gevaarlijk kan zijn voor mens en milieu, is er van uit gegaan
dat klein chemisch afval van huishoudens op korte termijn niet gescheiden zal worden
opgehaald, maar dat mensen wel een aantal afvalstoffen gescheiden moeten kunnen
inleveren bij het kca-depot en eventuele andere inleverpunten. Lege batterijen,
bijvoorbeeld, kunnen ook worden ingezameld via de detailhandel. En oude medicijnen
via apotheken en drogisterijen.
Op lange termijn zal alle gevaarlijk afval uit bedrijven en huishoudens gescheiden
ingezameld moeten worden zodat het eventueel kan worden hergebruikt (bijvoorbeeld
lood uit accu’s, zware metalen uit batterijen), verbrand of geëxporteerd kan worden of in
een deponie worden opgeslagen.
8. Hoe wordt verzekerd dat de afvalverwerking op een milieuveilige manier
plaatsvindt?
De ontwerp-Landsverordening grondslagen milieubeheer biedt de mogelijkheid om
activiteiten aan te wijzen die ernstige nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
veroorzaken. Die activiteiten, zoals het storten van afval, afvalverbranding of andere
afvalverwerking, mogen niet zonder vergunning worden ondernomen. Bij de
vergunningaanvraag moet een milieu-effectrapport worden ingediend.
Het milieueffectrapport (mer) bevat in ieder geval het volgende:
• Probleem- en doelstelling. Hierin wordt een beschrijving gegeven van de reden en
het doel van het project;
• Activiteiten en alternatieven. De voorgenomen activiteiten en de wijze van
uitvoering worden beschreven, evenals een aantal redelijke alternatieve
uitvoeringen van het project;
• Een beschrijving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en relevante
overheidsbesluiten;
• Beschrijving van de nulsituatie, ofwel de huidige toestand van het milieu en de
autonome te verwachten ontwikkeling hiervan;
• Milieueffecten van het project en van de gekozen alternatieven. Deze
milieueffecten worden vervolgens onderling en met de nulsituatie vergeleken;
• Een overzicht van leemten in de kennis;
• Een begrijpelijke samenvatting.
9. Wat is een milieu-effectrapport?

73

Als eis voor inrichtingen voor afvalverwerking is op korte termijn als beleidsdoel een
MER-plicht genoemd in tabel I. Voor de aanleg van grote projecten of projecten in
beschermde of kwetsbare gebieden is het belangrijk dat potentiële schadelijke
milieueffecten in een zo vroeg mogelijk stadium van de technische planning en de
besluitvorming worden onderzocht, zodat daarmee in het verdere proces rekening mee
gehouden kan worden. Een instrument van het milieubeleid dat hierbij kan worden
gebruikt is de milieueffectrapportage.
De milieueffectrapportage is gericht op het bijeen brengen van relevante informatie over
mogelijke milieueffecten van te nemen besluiten en over redelijke alternatieven. Omdat
de initiatiefnemer op die manier alternatieven moet onderzoeken, kan hij tot de
ontdekking komen dat milieuvriendelijker oplossingen soms goedkoper en
aantrekkelijker zijn dan het oorspronkelijke plan. Bijvoorbeeld omdat minder
grondstoffen en energie nodig zijn.
De milieueffectrapportage omvat alle handelingen die nodig zijn voor het opstellen en
beoordelen van een Milieueffectrapport.
Een milieueffectrapport is een openbaar document, waarin van een voorgenomen
activiteit en redelijke alternatieven de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun
onderlinge samenhang op een systematische en zo objectief mogelijke wijze worden
beschreven. Het begrip milieu wordt ruim opgevat. Het gaat om gevolgen voor het
fysische milieu, gezien vanuit het belang van de bescherming van de mensen, dieren,
planten, goederen, water, bodem en lucht en van de relaties daartussen alsmede van de
bescherming van esthetische, natuur-, wetenschappelijke en cultuurhistorische waarden.
10. Hoe verwerken we het afval na het in werking treden van het stortverbod in
2020?
Op lange termijn geldt een stortverbod en zal afvalverbranding of een andersoortige
eindverwerking de functie van de huidige stortplaatsen over dienen te nemen. Zeer veel
afval dat nu nog gestort wordt, hoeft echter helemaal niet te ontstaan. Dit afval kan door
preventie (minder verpakkingen bijvoorbeeld), hergebruik (bijvoorbeeld van meubilair of
bouwmaterialen) of recycling (glas, metalen, bouwmaterialen) worden voorkomen.
Tuinafval kan bijvoorbeeld ook worden gecomposteerd of ‘gechipt’ en bouwpuin kan
worden hergebruikt in de (wegen)bouw en beton. Glas kan worden hergebruikt als
straalmateriaal voor zandstralen. We zullen er dus steeds beter voor moeten zorgen dat er
geen afval ontstaat, dat niet opnieuw kan worden hergebruikt.
Leerlingen promoten afbreekbare tassen
Bio-afbreekbare tassen bevatten minder plastic, zijn dunner, sterker, geschikt voor hergebruik en
verteerbaar. De inzet van de leerlingen heeft de eerste vruchten afgeworpen. Supermarkt Le
Grand Marché begint deze zomer met het gebruik van afbreekbare tassen. (…) Veel plastic
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tasjes eindigen in de struiken, op het strand of op de zeebodem (Amigoe, 30/03/07).

Wanneer afvalverbranding de plaats inneemt van storten, dan zijn normen voor
afvalverbrandingsinstallaties noodzakelijk.
De normen daarvoor zijn ondermeer te vinden in:
- het rekenprogramma ‘Bva-digitaal’ van Infomil (www.infomil.nl);
- Regulatory impact assessment for proposed hazardous waste combustion mact
standards’ (US EPA, Office of Solid Waste, draft 1995);
- Environmental Technology Verification Program Canada (license voor type
verbrandingsoven dat Selikor gebruikt).
Tabel II (zie doelen afvalbeleid) geeft normen. De voor een verbrandingsinstallatie
feitelijk te gebruiken normen zijn maatwerk per Hindervergunning, onder meer
afhankelijk van de grootte van de installatie en de te verbranden stoffen. Daarbij kunnen
de normen van tabel II gebruikt worden en kan zonodig gemotiveerd worden afgeweken
van deze normen.
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5. Toepassing milieunormen Nederlandse Antillen:
de implementatiefase
Nu de voorstellen voor milieunormen voor de Nederlandse Antillen gereed zijn, is de
volgende stap om ze ook in de praktijk toe te passen, de implementatie. Het gaat daarbij
om het in de praktijk brengen van de normen, zodat ze ook effectief worden. De
implementatie geldt voor de deelonderwerpen waarvoor milieunormen zijn ontwikkeld
(lucht en geluid, water en afvalwater en afval).
De volgende beleidsinstrumenten om deze normen in praktijk te brengen komen in deze
notitie aan de orde:
5.1 eilandelijke hindervergunningen voor bedrijfsmatige activiteiten;
5.2 eilandelijk beleid voor lozingen van afvalwater;
5.3 eilandelijk beleid ten aanzien van afval;
5.4 landelijk beleid ten aanzien van milieukwaliteit.
Per paragraaf komen achtereenvolgens de benodigde regelgeving, categorieën bedrijven,
aanpak en prioriteiten en voorlichting en communicatie aan de orde.

5.1. Hindervergunningen
5.1.1 Regelgeving die nodig is voor uitvoering
Het belangrijkste beleidsinstrument om aantasting van het milieu door bedrijfsmatige
activiteiten tegen te gaan, is de hindervergunning. Hindervergunningen richten zich op
alle gevaar, hinder of schade als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten. Waar het hierna
gaat om en aanpak van vergunningverlening aan bedrijven, gaat het daarom in principe
om alle milieuaspecten, met bijzondere aandacht voor de ontwikkelde normen.
Om hindervergunningen te kunnen verlenen is een hinderverordening nodig. Dit is de
juridische basis voor de vergunningverlening. De eilanden St. Maarten, Curaçao en St.
Eustatius kunnen op dit moment de milieunormen al toepassen in hindervergunningen
omdat zij een hinderverordening hebben die dit mogelijk maakt. Zij kunnen dus de
normen gebruiken in hindervergunningen en doen dit deels ook al.
Bonaire heeft een hinderverordening, maar heeft nog geen bedrijfsmatige activiteiten
aangewezen waar de verordening voor geldt. Dit dient nog te gebeuren door een
uitvoeringsbesluit. Saba heeft voorzover bekend geen hinderverordening en dient deze
dus nog vast te stellen. Vervolgens kunnen alle eilanden hindervergunningen verlenen.
Het is aan de eilanden zelf om te bepalen of aanvullende kennis en menskracht (ook voor
handhaving) en eventuele materiële zaken (dienstauto bijvoorbeeld) noodzakelijk zijn.
Welke bedrijven komen nu als eerste in aanmerking voor deze vergunningverlening?
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5.1.2 Categorieën bedrijven
Prioriteit kan gelegd worden bij bedrijven die relatief een zware milieubelasting (kunnen)
veroorzaken door luchtvervuiling in de vorm van rook, stof of stank of door geluidhinder,
vervuiling door lozing van afvalwater of door de productie van gevaarlijk afval.
In onderstaande tabel zijn 15 bedrijfsmatige activiteiten genoemd die op alle vijf de
eilanden van de Nederlandse Antillen voorkomen. Achter elke activiteit is met kruisjes de
relatieve ernst van het milieuprobleem weergegeven. Bijvoorbeeld: het belangrijkste
milieuaspect van energiecentrales is luchtvervuiling en geluidhinder voor omwonenden,
terwijl dit ook in vergelijking met andere bedrijfsmatige activiteiten belangrijke
milieuproblemen zijn. Daarom zijn voor ‘lucht en geluid’ drie kruisjes toegekend.
Voor deze 15 activiteiten kunnen zgn. standaardvoorschriften worden opgesteld die
gebruikt kunnen worden in Hindervergunningen. Voor een garage op St. Maarten hoeven
immers geen andere regels te worden gesteld dan voor een garage op Bonaire. Daarbij
kan natuurlijk wel rekening worden gehouden met de grootte van het bedrijf en de
activiteiten die uitgevoerd worden (alleen onderhoud van auto’s bijvoorbeeld, of ook
autospuiterij).
Daarbij kan handig gebruik gemaakt worden van standaardvoorschriften die er op dit
moment al zijn op de Nederlandse Antillen. Het nu met deze vergunningen aan de slag
gaan heeft voor de eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire als voordeel dat Antilliaans
maatwerk aan bedrijven wordt geleverd. Dat kan tevens dienen als een eerste stap op weg
naar Nederlandse of Europese milieu-eisen, die op termijn wellicht gesteld gaan worden
wanneer na de staatkundige vernieuwingen deze eilanden meer aansluiting bij Nederland
vinden.
Activiteiten die op alle eilanden voorkomen met een inschatting van de relatieve
ernst van milieuproblemen.

1. energiecentrales/ grote
stookinstallaties
2. producenten van bouwmaterialen
3. metaalconstructie, bewerking
4. op- en overslag van olie
5. scheepsbouw en reparatie
6. benzine tankstations
7. voedingsmiddelen
8. luchthavens
9. hotels, restaurants, cafe’s
10. wasserijen, dry cleaning
11. afvalverwerking
12. garages, autospuiterijen
13. laboratoria, ziekenhuizen,
tandartsen, medische scholen

Lucht en
geluid
XXX
XX
XXX
X
X
XXX
X
XXX
XX
XX
XXX
XXX

Water en
afvalwater
XX
X
XX
XXX
XXX
XX
XX
XXX
XX
X
XX

Afval
XX
XX
XX
X
XX
XX
XX
XXX
XXX
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14. ongedierte bestrijding
15.aannemers, bouw- en sloopbedrijven

XX

X
XXX

X = relatief lage belasting van het milieu
XXX = relatief hoge belasting van het milieu
5.1.3 Aanpak en prioriteiten
Het aantal kruisjes in bovenstaande tabel geeft (indicatief) de ernst van de
milieuproblemen aan die samenhangen met de verschillende activiteiten. Een verdere
prioritering (je kunt niet alles tegelijk), is om de volgende activiteiten als eerste van
passende voorschriften te voorzien (tussen haakjes belangrijkste milieuonderwerpen
waarvoor de voorschriften gesteld worden):
-

energiecentrales en grote stookinstallaties (emissienormen lucht, geluidnormen
ivm omwonenden);
op- en overslag van olie (emissie naar lucht, lozingen olie, stank);
scheepsbouw en reparatie (lozing op/verontreiniging van oppervlaktewater,
gevaarlijk afval);
benzinetankstations (lekkages bij tanken en boven- en ondergrondse tanks);
hotels, restaurants, cafe’s (geluid en lozing van afvalwater);
wasserijen, dry cleaning (lozing afvalwater, omgaan met per en tri);
afvalverwerking (geluid, stank);
garages, autospuiterijen (gevaarlijk afval zoals afgewerkte olie en verfresten);
laboratoria, ziekenhuizen, tandartsen, medische scholen (gevaarlijk afval,
lozingen);
ongedierte bestrijding: gevaarlijk afval (‘lege’verpakkingen);
aannemers, bouwbedrijven (gevaarlijk afval, zoals verfresten en asbest).

De laatste drie zijn afhankelijk van mogelijkheden op de eilanden om gevaarlijk afval
gescheiden van het overig afval te verwerken. Dit is op de meeste eilanden nog niet
het geval. Dat geldt ook voor scheepsbouw en reparatie. Wanneer we om die reden
deze bedrijfstakken niet meenemen, dan blijft als prioriteit de volgende ‘top 8’ over.
Voor de goede orde: het gaat hier om een selectie van prioritaire bedrijven. Einddoel
is namelijk dat alle bedrijven over passende voorschriften beschikken.
-

energiecentrales/grote stookinstallaties;
opslag, bewerking van olie;
scheepsbouw en reparatie;
benzinetankstations;
hotels, restaurants, cafe’s;
wasserijen, dry cleaning;
afvalverwerking;
garages, autospuiterijen.

Het lijkt zinvol (zeker voor de eilanden met weinig ervaring met vergunningverlening)
om met één pilot-bedrijfstak te beginnen, omdat de capaciteit bij de (milieu)diensten voor
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extra activiteiten beperkt is. Garagebedrijven zijn een geschikte pilot omdat hier veel
milieuwinst te halen is (met name inzamelen en verwerken van afgewerkte olie en ander
gevaarlijk afval, vervuiling van bodem voorkomen, overlast voor omwonenden
tegengaan). Voorschriften zijn bovendien niet alleen belangrijk voor het milieu, maar ook
voor de gezondheid van medewerkers en omwonenden, bijvoorbeeld waar het gaat om
schadelijke stoffen als uitlaatgassen van motoren, nevel van spuitcabines en ontvetters en
benzine.
Bovendien heeft elk eiland een aantal garages en zijn er ook al voorschriften bedacht
en/of inventarisaties gehouden door sommige eilanden.
En tenslotte zijn garages een goede keus, omdat ook een breed publiek met deze
bedrijfstak te maken krijgt. Het is daardoor een bedrijfstak die voor een breed publiek
zichtbare milieumaatregelen treft, waardoor ‘milieu’ meer gaat leven voor een groot
publiek.
Naast deze pilot voor bestaande bedrijven, kunnen dan voor nieuwe bedrijven en
activiteiten (of uitbreiding daarvan) vergunningen verleend worden met gebruikmaking
van de ontwikkelde milieunormen. Prioriteit kan daarbij gegeven worden aan hierboven
genoemde bedrijfstakken.
Mogelijke aanpak pilot garagebedrijven
Voor de pilot garagebedrijven (en vervolgens ook op een soortgelijke manier voor de ‘top 8’ en
vervolgens ook andere bedrijven) kan het volgende stappenplan gebruikt worden. Overigens heeft
het eilandgebied Bonaire recent (2007) ervaring opgedaan met een inventarisatie van
garagebedrijven en milieuvoorzieningen (contactpersoon: Peter Montanus, DROB).
1. bekendheid geven aan het project en draagvlak creëren:
Eilandsbestuur, ondernemers en andere partijen zoals NGO’s vagen om reacties. Steun zoeken
voor de uitvoering van het project. Bekendheid aan het project geven via pers, presentatie voor
ondernemersvereniging e.d. Steun zoeken bij bestuur en ondernemers. Uitleggen waarom
maatregelen nodig zijn en wat de voordelen zijn (milieu, gezondheid, toekomstige
concurrentiepositie, ontwikkelingen binnen het Koninkrijk).
2. inventarisatie
Per eiland inventariseren:
- aantal bedrijven waar het om gaat, adressen en eigenaren;
- eventuele eerdere activiteiten voor deze bedrijven op milieugebied;
- eventuele voorschriften in milieuvergunningen die gehanteerd worden per bedrijfstak;
- inzamelstructuur afvalstoffen: wie haalt afval op en waar wordt het verwerkt of kan het
verwerkt worden?
3. standaardvoorschriften opstellen
Bij elkaar brengen van op de Antillen en elders gebruikte voorschriften en combineren tot een set
werkbare, eenvoudig controleerbare maatregelen.
4. bedrijfsbezoeken
Bedrijven bezoeken:
- informatie geven over doel van bezoek;
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-

nagaan welke maatregelen al getroffen zijn;
vergelijken met standaardvoorschriften en belangrijkste winstpunten voor milieu
inventariseren;
met ondernemer bespreken of op vrijwillige basis al maatregelen getroffen kunnen
worden.

5. inzamelstructuur opzetten of verbeteren
Inzamelen en afzet van afgewerkte oliën e.d. reguleren: regels en afspraken over ophalen,
afleveren en verwerken van (gevaarlijk) afval.
6. vergunningentraject
Per bedrijf gaan verlenen van vergunningen met voorschriften (en/of standaardvoorschriften
gebruiken voor bedrijfstakken).
7. handhaving
Na een half jaar, en vervolgens jaarlijks, bedrijven bezoeken, afspraken maken over hercontrole
na 2 maanden en vervolgens zonodig optreden tegen voorschriften die niet nagevolgd worden.

Naast garages zijn energiecentrales en grote stookinstallaties een tweede prioritaire
bedrijfstak. Deze grote vuurhaarden (energiecentrales, waterproductiebedrijven,
raffinaderijen) zijn een belangrijke bron voor luchtvervuiling en geluidhinder. Prioriteit
bij vergunningverlening (en actualisatie van hindervergunningen indien er een
vergunning verleend is) is hard nodig, vanwege de luchtvervuiling en geluidhinder die de
volksgezondheid schaden. In totaal gaat het daarbij voor de Nederlandse Antillen om
circa 10 vergunningen. Omdat deze vergunningen complex zijn en veel kennis vergen, is
het inhuren van expertise het meest doelmatig.
5.1.4 voorlichting en communicatie
Omdat hindervergunningen voor een zeer groot aantal bedrijven en inrichtingen nodig
zijn, vergen voorlichting en communicatie een grote inzet van menskracht en middelen.
Zeker voor bedrijven waarvan er veel aanwezig zijn op de Nederlandse Antillen (zoals
horeca), is een branchegerichte aanpak het meest efficiënt. Daarbij kan op maat gesneden
voorlichtingsmateriaal gebruikt worden. Ook kan gebruik gemaakt worden van
brancheverenigingen, Kamers van Koophandel e.d. om de bedrijven in een bedrijfstak te
bereiken.
Bedrijven op de Nederlandse Antillen zijn in het algemeen zeker niet negatief over
milieubeschermende maatregelen. Dat blijkt ook uit de ervaringen die zijn opgedaan in
het project Milieunormering. Maar er is veel onbekendheid met het wat en waarom van
milieubescherming. Dit geeft eens te meer aan dat voorlichting en communicatie zeer
belangrijk zijn om bedrijven te bewegen tot een meer milieuvriendelijke bedrijfsvoering.
Omdat het overgrote deel van de bedrijven nog nauwelijks in milieumaatregelen heft
geïnvesteerd, kan verwacht worden dat er naast economisch ook ecologisch voordeel te
halen is. Bijvoorbeeld door zorgvuldiger om te gaan met water en energie. Dit kan in de
voorlichting duidelijk aandacht krijgen.
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5.2 Eilandelijk beleid voor lozingen van afvalwater
5.2.1 Regelgeving die nodig is voor de uitvoering
Voor afvalwater is specifieke regelgeving voor lozingen mogelijk door
eilandverordeningen voor afvalwater. Daarvoor is een modelverordening beschikbaar (zie
www.mina.vomil.an). Op St. Maarten en Curaçao is een dergelijke verordening in
vergevorderd stadium of gereed, terwijl er op Bonaire op dit moment aan gewerkt wordt.
Saba en St.Eustatius hebben geen riolering of plannen voor aanleg van riolering, zodat
een uitgebreide verordening voor afvalwater op korte termijn niet zinvol lijkt. Een en
ander kan voor bedrijven in Hindervergunningen geregeld worden.
Voor afvalwater van huishoudens kunnen op alle eilanden voor nieuwe woningen in
bouwvergunningen regels gesteld worden. Voor bestaande woningen kunnen op termijn
in plaats van beerputten septic tanks worden voorgeschreven. Daarvoor is nieuwe
regelgeving nodig. Wellicht kan dat het beste met een op dit onderwerp toegesneden.
5.2.2 Categorieën lozingen
In de milieunormen voor afvalwater is onderscheid gemaakt in de volgende soorten
lozingen:
- lozingen van huishoudelijk afvalwater (op de riolering, als irrigatiewater en op
oppervlaktewater);
- lozing van industrieel afvalwater.
Voor het huishoudelijk afvalwater zijn normen en regels gegeven die kunnen worden
toegepast voor met name huishoudens, horeca en waterzuiveringsinstallaties.
Voor industrieel afvalwater is aangegeven dat normen per bedrijf kunnen worden
vastgesteld (maatwerk). In tabel I hiervoor (zie bij hindervergunningen) is aangegeven
welke bedrijfstakken prioritair zijn als het gaat om industrieel afvalwater:
- op- en overslag van olie (lozingen olie, stank);
- scheepsbouw en reparatie (lozing op/verontreiniging van oppervlaktewater);
- voedingsmiddelen (lozing afvalwater);
- wasserijen, dry cleaning (lozing afvalwater, omgaan met per en tri);
- laboratoria, ziekenhuizen, tandartsen, medische scholen (lozingen).
Hoewel er ook andere bedrijven zijn die industrieel afvalwater lozen, gaat het in totaal
voor de vijf eilanden toch om een beperkt aantal.
5.2.3 Aanpak en prioriteiten
- industrieel afvalwater
Voor industrieel afvalwater is het meest efficiënt om allereerst te inventariseren om
welke bedrijven het vooral gaat. Hierboven zijn de belangrijkste bedrijfstakken al
genoemd. Vervolgens kan bekeken worden of aan deze bedrijven een hindervergunning
is verleend. Is dit wel het geval, dan kan bezien worden in hoeverre deze geactualieerd
dienen te worden en of daarbij afvalwater meegenomen kan worden in de
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vergunningverlening. Is dit niet het geval, dan kan een hindervergunning worden
opgesteld met regels voor het omgaan met afvalwater.
Wanneer de eilandelijke afvalwaterverordeningen van kracht zijn, dan kan gebruik
gemaakt worden van de regels die in de hindervergunningen zijn opgenomen.
- huishoudelijk afvalwater
Voor huishoudelijk afvalwater van huishoudens, maar ook van horeca en ook het
huishoudelijk afvalwater van andere bedrijven is de aanpak geschetst in tabel III van het
‘Eindrapport Milieunormering Nederlandse Antillen’. Uit de tabel blijkt dat op korte
termijn nieuwe beerputten niet zijn toegestaan (bij nieuwbouw of aanpassingen aan
bestaande gebouwen). Dit kan geregeld worden in bouwvergunningen.
Nieuwe rioolwaterzuiveringen moeten voldoen aan de opgestelde lozingseisen, die in
eilandsbesluiten op basis van de afvalwaterverordeningen of lozingsverordeningen
kunnen worden opgenomen. Dit kan in de Hindervergunningen worden vastgelegd.
In 2017 dienen alle beerputten vervangen te zijn (uitgaande van een afschrijvingstermijn
van een beerput van circa tien jaar) en bestaande lozingen van rioolwaterzuiveringen te
voeldoen aan de normen die zijn vastgelegd in tabel II van het Eindrapport
milieunormering. Deze normen dienen met voorschriften te worden uitgewerkt in
uitvoeringsbesluiten bij afvalwaterverordeningen. In de vergunningverlening voor
inrichtingen (hotels, maar ook rioolwaterzuiveringsinstallaties, bijvoorbeeld voor wat
betreft overstorten en bypasses bij calamiteiten) kunnen deze ook uitgewerkt worden.
Overige eisen lozing van huishoudelijk afvalwater
Afvalwatervoorziening
Nieuwe afvalwatervoorzieningen

Termijn
Vanaf 2007

Bestaande individuele
huishoudelijk afvalwatersystemen
(beerputten, cesspits, soakaways)

Uiterlijk
2017 (binnen
10 jaar)

Bestaande openbare
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Uiterlijk
2017 (binnen
10 jaar)

Lozingseisen
Individueel:
- septic tank of
- aansluiting op riolering (verplicht binnen
40 meter grens perceel tot riool; voor hotels
ed. 100-1500 meter afhankelijk van omvang
lozing) of
- gesloten tank.
- verbod op lozing op oppervlaktewater.
Collectief (nieuwe openbare
rioolwaterzuiveringsinstallaties): zie tabel II
Individueel:
- septic tank (in kwetsbare gebieden*: met
helofytenfilter) of
- aansluiting op riolering (verplicht binnen
40 meter, voor hotels ed. 100-1500 meter
afhankelijk van omvang lozing) of
- gesloten tank
- Verbod op lozing op oppervlaktewater
- normen tabel II (zie 3. lozing op
oppervlaktewater: zee, baaien e.a.)

* kwetsbare gebieden: binnen 100 meter van oppervlaktewater in kalksteengebieden
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5.2.4 Voorlichting en communicatie
De regels voor met name huishoudelijk afvalwater hebben een zeer grote doelgroep:
tienduizenden huishoudens (dus woningen, om te beginnen de nieuwbouw), honderden
horecabedrijven en nog duizenden andere bedrijven die net als woningen huishoudelijk
afvalwater produceren (afvalwater van toiletten e.d). Het aantal op de riolering
aangesloten woningen, waarvoor geen extra voorzieningen nodig zijn, maar die in de
toekomst wel rioolrechten zullen moeten gaan betalen) op de vijf eilanden is in totaal
waarschijnlijk niet meer dan 25%.
Dit zal een grote inspanning vragen. Niet alleen voor de feitelijke uitvoering, maar
wellicht meer nog om betrokkenen te informeren en voor te lichten. Het maken van
voorlichtingsmateriaal waarin uitgelegd wordt waarom het belangrijk is om zorgvuldig
met afvalwater om te gaan, kan door de vijf eilanden gezamenlijk worden opgesteld. Het
bekendmaken van het hierboven geschetste beleid zal vervolgens per eiland moeten
plaatsvinden, ook door publiciteit via de media. Informatie op een website met vragen en
antwoorden kan ook een hulpmiddel zijn.
Een communicatieplan per eiland kan duidelijk maken hoe en welke voorlichting aan wie
gegeven dient te worden en in welk tijdsbestek dit kan plaatsvinden.
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5.3 Eilandelijk beleid ten aanzien van afval
5.3.1 Regelgeving die nodig is voor de uitvoering
Voor afvalstoffen is een model eilandverordening afvalstoffen beschikbaar.
Verschillende eilanden hebben inmiddels een eigen verordening opgesteld. St. Maarten
heeft bijvoorbeeld reeds in 1993 een verordening voor afvalstoffen vastgesteld en voor
Bonaire is in 1994 de Afvalstoffenverordening deels in werking getreden. Curaçao
beschikt sinds 1995 over een Afvalstoffenverordening. Daarin is echter nog niet
vastgelegd wat onder chemisch of gevaarlijk afval wordt verstaan, zodat regelgeving die
op dit afval is toegesneden, nog ontbreekt.
De in het ‘Eindrapport milieunormering’ gegeven normen zijn veel beleidsmatiger dan de
getalswaarden voor lucht, geluid en afvalwater en zijn onderscheiden in drie
beleidsdoelen:
- importverbod voor bepaalde zeer milieuschadelijke stoffen waarvoor
alternatieven voorhanden zijn
- beëindigen van het storten van gevaarlijk afval tezamen met ander afval;
- eisen aan afvalverwerkingsinrichtingen.
5.3.2 Categorieën afval
Bij de normering voor afval (beleidsdoelen genoemd) is onderscheid gemaakt in twee
categorieën:
- gevaarlijk afval (van bedrijven en van huishoudens);
- overig afval.
5.3.3 Aanpak en prioriteiten
In het eindrapport milieunormering is aangegeven in welke volgorde het bereiken van de
beleiddoelen voor afval aangepakt kan worden.
- Importverbod
Importverboden zijn (zolang het land Nederlandse Antillen bestaat) uiteraard een
activiteit die het land moet uitvoeren. In het kader van dit project is een
asbestimportverbod uitgewerkt. Eilanden kunnen gezamenlijk inventariseren waarvoor
verder een importverbod gewenst is, zoals voor bepaalde bestrijdingsmiddelen/pesticiden.
- Scheiden van gevaarlijk afval
Het scheiden van gevaarlijk afval vergt een infrastructuur zodat dit afval ook gescheiden
kan worden ingeleverd en verwerkt en of opgeslagen kan worden. Het uitwerken van
deze voorzieningen kunnen eilanden gezamenlijk doen, net als de benodigde regelgeving.
Verordeningen afvalstoffen en hindervergunningen zijn de beleidsinstrumenten.
Dit, en ook het stimuleren dat huishoudens zelf gevaarlijk klein chemisch afval gaan
scheiden, vergt net als bij afvalwater uitgebreide voorlichting en communicatie.
Het scheiden van een aantal soorten gevaarlijk garage-afval is onder punt 1 bij
hindervergunningen beschreven en is bij de normering van afval als prioriteit
aangemerkt. Momenteel (april 2007) wordt dit op het eiland Bonaire geïmplementeerd.
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Ook op andere eilanden wordt afgewerkte olie van garages ingezameld, maar er is nog
geen sprake van een ‘lekvrije’ verwijderingsketen van dit en ander garage-afval.
- Eisen aan afvalverwerkingsinrichtingen
De eisen aan aanleg en beheer van stortplaatsen, verbrandingsovens en andere
verwerkingsinrichtingen zijn maatwerk die in hindervergunningen dienen te worden
vastgelegd. In het Eindrapport milieunormering (zie punt 9 toelichting tabel I in 4.1 en
4.2 FAQ vraag 8) staat daarover meer vermeld.
Samenwerking tussen met name de Bovenwindse eilanden Saba en St. Eustatius met St.
Maarten en van Bonaire met Curaçao kan efficiënt zijn.
5.3.4 Voorlichting en communicatie
Om het omgaan met afval op een goede manier te laten plaatsvinden zijn voorlichting en
communicatie van groot belang, zowel voor bedrijven als voor particulieren.
- Voor bedrijven geldt dat er in de hele bedrijfsvoering meer aandacht zal moeten komen
voor het zoveel mogelijk voorkomen van het ontstaan van afval (bijvoorbeeld: niet
knoeien, verpakkingen goed leeg maken etc.) en het zorgvuldig omgaan met afval dat wel
ontstaat. Dat geldt in het bijzonder voor gevaarlijk afval, ook in het belang van de
gezondheid van de werknemers. Netjes werken zal overigens ook geld besparen, want
afval is eigenlijk weggegooid geld. Dit besef zal moeten doordringen tot bedrijven en het
handelen van werknemers gaan bepalen.
- Voor huishoudens zijn publieksacties nodig om te laten zien dat gevaarlijk
huishoudelijk afval (klein chemisch afval) gescheiden kan worden ingeleverd. Dit kan
uiteraard pas op het moment dat de eilanden beschikken over inzamelpunten of
milieustations die voor dit doel geschikt zijn. In het Eindrapport milieunormen is dit als
beleidsdoel voor het jaar 2010 voor alle eilanden opgenomen. Het voorbereiden van
voorlichtingsacties voor het grote publiek vergt echter geruime tijd, zodat het formuleren
van projectvoorstellen, zoeken naar fondsen en dergelijke al op korte termijn dient te
starten.
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5.4 Landelijk beleid ten aanzien van milieukwaliteit
Het Land Nederlandse Antillen kan –zolang het nog bestaat - een aantal rollen vervullen
om toepassing van de milieunormen te stimuleren. Hierna komende volgende
onderwerpen kort aan de orde:
5.4.1 regelgeving
5.4.2 samenwerking en kennisoverdracht
5.4.3 voorlichting en informatie verschaffen
5.4.4 financieel instrumentarium
5.4.5 afstemmen milieubeleid met ander beleid
Het Nationaal Milieubeleidsplan Nederlandse Antillen 2004-2007 geeft een overzicht van
de ambities van het land ten aanzien van milieubeleid, planning en activiteiten.
5.4.1 Regelgeving
De verschillende normen (emissie- en immissienormen) die zijn ontwikkeld kunnen
landelijk worden vastgelegd als minimumnormen die voor de eilanden gelden.
Milieubeleid is echter (volgens de ERNA) primair een eilandelijke aangelegenheid, tenzij
het gaat om internationale verdragen.
Gezien de staatkundige ontwikkelingen die voor de Nederlandse Antillen voorzien zijn
en ook gezien het feit dat milieubeleid primair de verantwoordelijkheid is van de
eilandgebieden, ligt de hoofdrol voor de uitvoering bij de eilanden van de Nederlandse
Antillen.
Om de milieunormen op landelijk niveau vast te stellen is het noodzakelijk om de
concept-Landsverordening grondslagen milieubeheer vast te stellen. Deze vormt de basis
voor de vaststelling van milieunormen op landsniveau. Wanneer het Land Nederlandse
Antillen ophoudt te bestaan, dan kan de landelijke regelgeving wellicht ‘automatisch’
worden opgenomen in eilandelijke regelgeving voorzover dat nog niet is gebeurd.
Onderzocht kan worden of vanwege het belang van bescherming van de
volksgezondheid, normen wel landelijk kunnen worden vastgelegd, ook bij afwezigheid
van concept- Landsverordening grondslagen milieubeheer. Het Land heeft immers ook
een rol in het toezicht op de volksgezondheid, waaronder niet alleen gezondheidszorg
valt, maar ook ‘milieuaangelegenheden’ (Landsverordening Inspectie voor de
Volksgezondheid, P.B. 2003, no. 8).
5. 4.2 Samenwerking en kennisoverdracht
Bovenstaande aanpak kan elk eiland zelf volgen. Maar er kan door de eilanden van de
Antillen ook samengewerkt worden. Voordeel daarvan is dat niet elk eiland zelf het wiel
opnieuw hoeft uit te vinden en dat er van elkaars ervaringen geprofiteerd kan worden.
Bovendien is er een voordeel voor bedrijven wanneer eilanden dezelfde voorschriften
gebruiken. Bedrijven die vestigingen op meerdere eilanden hebben of willen vestigen
(bijvoorbeeld hotels en restaurants), hebben dan geen last van verschillen in regels tussen
de eilanden. Het is aan de eilanden of ze behoefte hebben aan dergelijke samenwerking
en zo ja, hoe dat uitgevoerd zou kunnen worden. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een
ambtenaar van een eilandelijke milieudienst (die de praktijk kent) een en ander
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coördineert. Naast deze activiteit gericht op bedrijven, is het noodzakelijk om de
opgestelde milieunormen te verankeren in regelgeving.
Naast samenwerking en kennisoverdracht tussen de eilanden, kan kennisoverdracht van
buiten de Nederlandse Antillen de uitvoering van het milieubeleid stimuleren. Omdat het
milieubeleid van de Antillen voor een belangrijk deel gebaseerd is op het Nederlandse
beleid, valt daarbij te denken aan samenwerking met de Vereniging van Nederlandse
gemeenten (VNG), het Nederlandse Ministerie van VROM, de Unie van Waterschappen
en de NVRD, de Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement. Tenslotte is het voor
grote inrichtingen zoals elektriciteitscentrales nuttig om externe deskundigheid in te
schakelen. Daarbij is het wel belangrijk dat daadwerkelijk overdracht van kennis
plaatsvindt naar de milieuambtenaren van de Nederlandse Antillen, zodat die kennis op
de Antillen aanwezig blijft.
5.4.3 Voorlichting en communicatie
Naast wet- en regelgeving kan met communicatieve instrumenten veel bereikt worden.
Communicatieve instrumenten zijn onder meer voorlichting en educatie. Om voorlichting
goed aan te laten sluiten bij doelgroepen, is het van belang om een beeld te hebben van de
kennis en houding van doelgroepen ten opzichte van milieu en milieubeleid. Op de
Nederlandse Antillen blijkt milieukennis in het algemeen in (zeer) beperkte mate aanwezig
te zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat bedrijven het wel op prijs stellen wanneer de overheid
meer aan milieuvoorlichting doet (Pronk, 2006; Montanus en Selibon, 2007). Opmerkelijk
is dat er bij bedrijven weinig tot niets te merken is van weerstand tegen bijvoorbeeld het
verlenen van hindervergunningen. Sterker nog, bedrijven vragen er zelf om en grote
bedrijven geven zelf vorm aan voorstellen voor milieuvergunningen. Ook bedrijfsinterne
milieuzorg krijgt meer aandacht, bijvoorbeeld bij nutsbedrijven en hotels. Uit genoemde
onderzoeken blijkt zelfs dat bedrijven er op aandringen dat er regels worden opgesteld en
dat die vervolgens ook goed gehandhaafd worden.
De Landsverordening openbaarheid van bestuur (A.B. 1995, no. 211) schrijft voor dat de
overheid passief en actief informatie verschaft over het beleid, waaronder de voorbereiding
en de uitvoering. De landsverordening legt de overheid dus de plicht op tot
informatieverstrekking en geeft de burger het recht op het ontvangen van informatie.
Tenslotte dient ook op scholen onderwijs over milieu en natuur meer aandacht te krijgen,
zodat bij brede lagen van de bevolking het milieubesef toeneemt.
5.4.4 Financieel instrumentarium
Financiële instrumenten zijn bijvoorbeeld subsidies en heffingen. De financiële situatie van
de Antillen maakt het niet waarschijnlijk dat grote bedragen voor subsidies zullen worden
vrijgemaakt. Anderzijds kan de uitvoering van het milieubeleid inkomsten genereren, die
vervolgens als subsidies kunnen worden ingezet.
Leges voor vergunningverlening zijn daarvan een voorbeeld. En ander voorbeeld is een
heffing op de lozing van afvalwater en afvalstoffenheffingen. Zelfs wanneer deze
bijvoorbeeld de helft van de Nederlandse heffingen zouden bedragen, dan gaat het toch om
een extra opbrengst van miljoenen guldens per jaar voor de Nederlandse Antillen als geheel.
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5.4.5 Afstemmen milieubeleid met ander beleid
Bovenstaande beleidsinstrumenten zijn nodig binnen het milieubeleid. Daarnaast is een
goede afstemming van milieubeleid en bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening essentieel.
Daarmee kan ook het ontstaan van nieuwe milieuproblemen voorkomen worden. Zo is
aanleg en aansluiting op de riolering veel gemakkelijker en minder kostbaar waneer meer
geconcentreerd wordt gebouwd. En overlast van bedrijven is te voorkomen door een slimme
ruimtelijke planning. Een voorbeeld daarvan is het ‘inwaarts zoneren’ , waarbij bedrijven
die het meeste overlast veroorzaken een centrale plaats krijgen op een bedrijventerrein.
Omringende woonbebouwing heeft van deze bedrijven dan de minste last.
De maatregelen voor huishoudelijk afvalwater vergen afstemming met de eilandelijke
bouwvergunningen, zodat beerputten niet langer toegestaan worden, maar er tenminste
een septic tank wordt geïnstalleerd bij nieuwbouw of verbouw.
Om de luchtvervuiling en CO2-uitstoot (greenhouse effect) te beperken is een
energiebeleid nodig, waarin aangegeven staat hoe de eilanden hun energievoorzieningen
in de toekomst gestalte willen geven.
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Bijlage I: Geraadpleegde personen,
organisaties, onderzoek en literatuur
Geraadpleegde personen
In het kader van het project Milieunormering Nederlandse Antillen is veel aandacht
besteed aan feedback van partijen die een belang bij of een mening over het onderwerp
hebben. Onderstaande personen en bedrijven, overheden, instanties en organisaties
hebben een bijdrage geleverd aan het eindproduct, vaak door meerdere gesprekken in de
afgelopen twee jaar. Daarnaast is een aantal organisaties gevraagd om een reactie en zijn
de op de hoogte gesteld van het project, zonder dat zij een (expliciete) reactie hebben
gegeven. Deze organisaties staan hieronder echter niet vermeld.
- Bonaire
Projectlid werkgroep Milieunormering en contactpersoon:
Peter Montanus - Department of Environment and Natural Resources
Dhr. F. van Slobbe - Department of Environment and Natural Resources
Dhr. M. Martis – Dienst Ruimtelijke Ordening en Beheer
Dhr. B. Nijland en P. de Graaf - Afdeling Juridische en Algemene Zaken
Dhr. R. Leito, dhr. R. Leonora en dhr. O.Cristina - Selibon N.V. en Polis Ambiental
Dhr. A. Rudolf – BOPEC
Dhr. H. de Palm, R. Silberie, M. Tielman en E. Martinus WEB N.V.
Mw. E. Beukenboom – Aliansa Naturalesa di Bonaire
Dhr. R. Martis – Tourism Corporation Bonaire (TCB) N.V.
- Curaçao
Projectlid werkgroep Milieunormering en contactpersoon:
Norman Rooi - Milieudienst Curaçao
Dhr. U. Sillé, dhr. T. Ras, dhr. U. Cordilla – Milieudienst Curaçao
Dhr. A. Martina, dhr. M. do Rego, dhr. H. Demei - Aqualectra
Dhr. R. Ruggenaath, dhr. R. Colastica en dhr. K. van Haren – Refineria Isla (Cur) S.A.
Dhr. I. Gerstenbluth – GGD/Ministerie van Volksgezondheid
Dhr. P. Fontilus, mw. G. de Jesus Karel – Inspectie Volksgezondheid
Dhr. W. Kook en dhr. J. Amarica, mw. G. Jukema – Selikor
Dhr. A. Rodriguez, dhr. R. Bomberg, dhr. P. Oleana, dhr. U. Cordilla, dhr. Batta - DOW
Dhr. L. Janga en M. Jonker, dhr. R. Karsdorp - DROV
Dhr. Winkel en dhr. Heidweiler - LVV
dhr. R. Henriquez, dhr. S. Maduro – Refinerisa di Korsou N.V.
Mw. M. Ravenau, dhr. L. Narain - Amigu di Tera/Defensa Ambiental,
Dhr. N. George – Human Care Foundation
Dhr. P. van Leeuwen – SMOC
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Mw. M. Guda – Fundashon Antiyano Pa Energia (FAPE)
Mw. A. Rodriguez, brandweer Curaçao
Dhr. P. Jacobs – Mirant/Curaçao Utilities Operating Company, N.V.
Dhr. A. Zwueste – Curoil N.V.
Dhr. T. van den Brink, dhr. R. Kelder - Ecovision
- Saba
Projectlid werkgroep Milieunormering en contactpersoon:
Glenn Holm, Saba Tourist Office
Dhr. D. Kooistra en mw. J. Le Sueur – Saba Conservation Foundation
Dhr. G. - (Quarry)
Dhr. R. Hassell – building company
Dhr. T. van ‘t Hof - Ecolodge
Mw. L. Hassell – commissioner
Dhr. W. Johnson – commissioner
Dhr. M. van der Velde – island secretary
Dhr. V. Knight – dean Medicine School Saba
Dhr. R. Thielman - supervisor Public Works Saba
- St. Maarten
Projectlid werkgroep Milieunormering en contactpersoon:
Olivia Lake – VROM St. Maarten
Dhr. R. Marlin – commissioner
Dhr. M. Lake – advisor commissioner Heyliger St. Maarten
Dhr. R. Thompson – Nature Foundation St. Maarten
Mw. E. Polack – Ocean Care
Dhr. R. Voges – Simpson Bay Lagoon Authority Corporation
Dhr. H. Kwidama – VROM St. Maarten
Dhr. J. van Teeffelen – New Projects St. Maarten
Dhr. C. Buncamper – Beheersdienst St. Maarten
Dhr. P. Mooij – Public prosecutor
Dhr. H. Ellis, Dhr. J. Olivacci – Inspection St. Maarten
Dhr. K Chittick, Dhr. Seraus – N.V. GEBE
- St. Eustatius
Projectlid werkgroep Milieunormering en contactpersoon:
Winston Tearr – DROB St. Eustatius
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Onderzoek
Naast bovenstaande bijdragen zijn in het kader van het project Milieunormering
Nederlandse Antillen drie onderzoeken uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van
wensen van bedrijven en partijen en kansen voor milieunormering.
Het betreft het volgende onderzoek:
- Outline of common environmental issues and priorities of the islands and inventory of
environmental issues Netherlands Antilles. B. van Geleuken, 2005
- Bedrijven en milieunormen op Bonaire en Curaçao, een verslag van 25 interviews.
A. Pronk, 2006. Ministerie van VSO, Afdeling Milieu en Natuur, 2007
- Environmental standards for resorts and hotels in The Netherlands Antilles. F. Smit.
Ministerie van VSO, Afdeling Milieu en Natuur, 2007
Verslagen van bovenstaand onderzoek zijn te vinden op de website www.mina.vomil.an,
selecteer ‘Policy & Legislation’ en vervolgens ‘Environmental Standards and Criteria’.

Literatuur
Informatie over de kwaliteit van het milieu op de Nederlandse Antillen is zeer beperkt
voorhanden. Hieronder staan enkele literatuurbronnen voor lucht, water en afval.
Luchtkwaliteit
- Fact-finding missie ISLA Raffinaderij Curaçao november 2004. DCMR/Stichting
WTTZ, 6 dec. 2004
- Environmental study downwind of the Schottegat industrial area. Tebodin/Tauw, april
2001. doc.nr. 334674
- Health complaints & air pollution from the Isla refinery in Curaçao with special
emphasis to the response to irregular situations. Public Health Service of Rotterdam and
surroundings, P. van der Torn, 21-9-99.
- Boiler K11 Mundo Nobo, final report phase 1 investigation. DHV, June 2001
- Dokweg powerstation, final report phase 1 investigation. DHV, June 2001
- Rapport Taskforce milieuproblematiek Isla/BOO. Curaçao, december 2005
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- TNO Rapport luchtkwaliteit 2006 (forthcoming)
Waterkwaliteit
- The influence of the Schottegat on the southern coastal water quality of Curacao, 1996
(Draft, Car.Consulting Engineers/DHV)
- Rapportage van het vooronderzoek naar de water- en bodemkwaliteit van de
Piscaderabaai.DOW/Milieudienst, 1993
- Nutrient pollution in coral Reef Waters, G.J Gast, 1998. Reef care Curacao Contribution
no. 5, 1998
- Onderzoek naar blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens duikwerkzaamheden nabij
Marinebasis Parera. Tussenrapportage. H.L. van Drooge, Arbo-dienst KM, Den Helder
- Monitoring zeewaterkwaliteit Bonaire/Curacao 2006/2007. P. Hoetjes en M. Wieggers,
Ministerie van VSO, Afdeling Milieu en Natuur, 2007 (forthcoming)
- The marine environment of St. Maarten, optimizing use and protection of the island’s
marine resources. AIDEnvironment/Ecovision
- Afvalwaterstructuurplan Curaçao. Samenvatting. Eilandgebied Curaçao, augustus 1991
- Critical review of the proposed irrigation and effluent standards for Bonaire. Van
Kekem e.a., Alterra report
Afval
- Recycle initiatieven Benedenwindse eilanden; inventarisatie. Ecovision in opdracht van
Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, sectie MINA. September1996
- Inventarisatie gevaarlijk afval & opzet afvalverwijderingsstructuur, AVR Industrie,
Curaçao, 1998/1999
- Verslag van de Vierde Afvalconferentie. Curaçao, 29-31 januari 2002
- Concept-ontwerp Tweede Afvalstoffenplan. Selikor N.V., december 2005
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Bijlage II: Nadere uitwerking juridische
verankering milieunormen
Deze bijlage is een verdere uitwerking van het hoofdstuk 5 over implementatie van
milieunormen voor de Nederlandse Antillen. Hieronder staat aangegeven in welke
(ei)landsbesluiten deze normen kunnen worden vastgelegd.
Omdat deze besluiten (en ook de eilandsverordeningen waar ze op gebaseerd zijn) per
eiland verschillen, is het niet mogelijk om in algemene zin aan te geven waar de
opgestelde milieunormen in juridische zin precies een plaats krijgen. Voor afvalwater zijn
daarom de concept-besluiten van Curaçao en St. Maarten als voorbeeld genomen. Voor
lucht en afval zijn respectievelijk hinderverordeningen en –vergunningen en
afvalstoffenplannen de basis voor de toepassing van de opgestelde milieunormen.
Lucht
- Immissienormen
Immissienormen of luchtkwaliteitsnormen zijn een eerste type milieunormen. In het
Natuur- en Milieuplan 2004-2007 van de Nederlandse Antillen staat dat minimumnormen
geformuleerd dienen te worden, waarvan alleen mag worden afgeweken als het gaat om
het halen van een hogere kwaliteit (p.44 NEPP). Deze ‘environmental standards’ worden
in relatie gebracht met de verplichting tot implementatie van internationale verdragen.
Naast deze beleidsmatige context geeft de concept-Landsverordening grondslagen
milieubeheer de juridische basis voor milieunormen.
Volgens de concept-Landsverordening grondslagen milieubeheer (art. 8) heeft het land
bij landsbesluit de bevoegdheid om normen te stellen. De mate van verplichtendheid
komt in de desbetreffende ministeriële beschikking te staan. De Landsverordening
grondslagen milieubeheer stelt dat milieunormen faciliterend kunnen zijn voor de
eilanden. Milieubeheer is primair een aangelegenheid van de eilandgebieden, maar de
ontwikkeling van milieuhygiënische normen geldt als een taak van het land.
Artikel 8 van de cocept-Landsverordening grondslagen milieubeheer luidt als volgt:
“Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen normen worden vastgesteld
voor de toelaatbaarheid van daarbij aangegeven nadelige gevolgen voor het milieu en de
kwaliteit van het milieu die het landsbestuur en de eilandsbesturen hanteren bij de
ontwikkeling en de uitvoering van hun milieubeleid, alsmede bij de uitoefening van de
hun toekomende bevoegdheden.”
De Memorie van Toelichting geeft voor dit artikel aan dat het de bedoeling is om
milieuhygiënische normen en grenswaarden te formuleren, meestal op grond van uit te
voeren verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Eilandsbesturen kunnen
strengere normen en grenswaarden stellen indien dat in het belang van de bescherming van
het milieu in een eilandgebied is geboden. De landelijke normen kunnen in dit verband
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worden beschouwd als minimum normen waarvan alleen in strengere zin mag worden
afgeweken.
De nu voorgestelde immissienormen (en ook de hierna te behandelen emissienormen en
lozingsnormen) zijn bedoeld als grenswaarden en mogen niet overschreden worden.
- Emissienormen
De Memorie van Toelichting geeft verder aan dat vergunningen en ontheffingen
voorschriften bevatten met ‘waarden voor vereiste kwaliteiten’ die getalsmatig kunnen
zijn maar dat niet hoeven te zijn. Uitgangspunten bij het opstellen van normen zijn ’best
available techniques’ en de schaalgrootte van het milieuprobleem (mondiaal, regionaal of
lokaal). Verder zal worden aangesloten bij bestaande normen elders.
Het is vervolgens aan de eilanden om een milieu- of hinderverordening, een
afvalstoffenverordening en een lozingsverordening vast te stellen (MvT, p.9) en een
milieuplan (p.45 NEPP).
Een vergunning zal geweigerd moeten worden wanneer niet aan de landelijke
milieunormen voldaan wordt (voorzover die in een vergunning of eilandsverordening is
opgenomen).
De Hinderverordening en de Hindervergunning zijn de belangrijkste juridische
instrumenten om de emissienormen voor lucht juridisch te verankeren. De emissie-eisen
voor lucht dienen in de individuele vergunningen aan bedrijven (‘inrichtingen’) te
worden opgenomen.
Op basis van de hinderverordening kunnen bij eilandsbesluit ook algemene voorschriften
gesteld worden ter bescherming van het milieu (Hinderverordening Bonaire 1994, art. 4;
Hinderverordening Curaçao 1994, art. 4). Dit geldt ook voor emissies naar de lucht.
Afvalwater
- Normen oppervlaktewaterkwaliteit
De hiervoor genoemde immissie-eisen voor lucht zijn vergelijkbaar met de normen voor
oppervlaktewater. In beide gevallen gaat het immers om de kwaliteit van een
milieuaspect: de kwaliteit van de lucht en de kwaliteit van het oppervlaktewater.
- Lozingseisen
De lozingseisen voor afvalwater zijn vergelijkbaar met de emissienormen voor lucht.
De eilandelijke afvalwaterverordeningen zijn echter een belangrijke schakel in de
juridische verankering op eilandelijk niveau. De normen voor afvalwater kunnen in
diverse eilandsbesluiten worden vastgelegd. Hieronder is aangegeven hoe de
voorgestelde lozingsnormen passen bij de diverse ontwerp-eilandbesluiten die zijn
opgesteld in het kader van de eveneens eilandelijke (concept) afvalwaterverordeningen.
De lozingsnormen zijn in deze eilandsbesluiten in te passen en zijn deels ook op de al in
de concept-eilandsbesluiten opgenomen eisen gebaseerd. In de eilandsbesluiten staan
naast de normen een groot aantal overige zaken behandeld, van vergunningverlening tot
overgangsrecht en van sancties tot inzameling en transport van afvalwater.
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Normen
(zie hfst 3):

Concept-Eilandsbesluiten Eilandsverordening afvalwater
St. Maarten

Curaçao Eilandverodening Afvalwater (ontwerp nr. 2)

Tabel II:

Eilandsbesluit ex art. 1, tweede lid van de Eilandsverord.
Afvalwater:

- Art. 1 lid 2:
Bij eilandsbesluit aan te geven categorieën bedrijven waarvan afvalwater
gelijkgesteld wordt aan huishoudelijk afvalwater
- Art. 7 lid 1: bij eilandsbesluit vast te stellen kwaliteitseisen voor lozing op
riolering, oppervlaktewater of bodem
- Art 8 lid 3: in eilandsbesluit aan te geven samenstelling van water voor
irrigatie dat niet op riolering geloosd hoeft te worden
- Art. 18: bij eilandsbesluit kunnen waterkwaliteitsdoelstellingen worden
vastgesteld waaraan binnen een bepaalde termijn moet worden voldaan.

lozing
huishoudelijk
afvalwater

- Art 1:
Lozingen van bepaalde categorieën bedrijven kunnen gelijkgesteld
worden aan lozing van huishoudelijk afvalwater
- Art 2: algemene voorschriften voor deze bedrijven, waaronder
lozingsnormen
Eilandsbesluit ex art. 7:

1. - 1. Het is verboden om anders dan bij normaal huishoudelijk
gebruik stoffen op het riool te lozen die gevaar, schade of hinder
kunnen opleveren. Aantal stoffen en normen worden genoemd.
- 17. Het is verboden om zonder vergunning afvalwater op de
riolering te lozen vanuit bedrijven of instellingen genoemd in Bijlage
1 dan wel wanneer het gaat om meer dan 1 m3 per uur.
Eilandsbesluit ex art 8 derde lid:
- Art 2 normen voor irrigatie van groenvoorzieningen
Eilandsbesluit ex art 17 eerste en tweede lid:
Eisen voor lozing op de riolering, waaronder een aantal
grenswaarden

Tabel III:

Eilandsbesluit ex art 3 Eilandsverordening:

Overige eisen
lozing huish.
afvalwater

- Artikel 1: een voorziening voor individuele behandeling van
afvalwater is nodig, wanneer afstand en/of hoogte ten opzichte van
de riolering groter is dan in de EBHAM op basis van art 8 van de
eilandsverordening bedraagt
- Art 2: Eisen aan een septic tank, waarmee aan artikel 1 voldaan
wordt.
- Artikel 2: het is verboden de bij het ledigen van de septic tank

- Art 8 lid 1: bij eilandsbesluit vast te stellen afstand voor aansluitplicht op
riolering
- Art. 8A lid 3: aanleveringsplicht van huishoudelijk afvalwater bij
zuiveringsinstallatie (dus: verbod op lozing elders)
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vrijkomende stoffen te lozen.
Eilandsbesluit ex art. 8 lid 1:
- Art. 3 en 8: Aansluitplicht op riolering (binnen aangegeven afstand
tot de riolering) voor beperkt lozen (kleiner dan 10 i.e) en
omvangrijk lozen (10-200 i.e.)
- Art. 12 t/m 15: termijn waarop aansluiting gerealiseerd moet
worden (3-5 jaar, 2010)
- Art.3: alg. zorgplicht: nadelige gevolgen voor waterkwaliteit zoveel mogelijk
voorkomen
- Art. 18: bij eilandsbesluit kunnen waterkwaliteitsdoelstellingen worden
vastgesteld waaraan binnen een bepaalde termijn moet worden voldaan.

Tabel V:
Normen
oppervlaktewater
Lozingen
overige
bedrijven
(FAQ water
vraag 4)

Eilandsbesluit ex art. 9 vierde lid:
Categorieën bedrijven met algemene voorschriften per categorie

- Art.7: verbod op lozing zonder vergunning als niet voldaan wordt aan bij
Eilandsbesluit vastgestelde lozingsvoorwaarden, kwaliteitseisen en andere
bepalingen
- Art. 9: verbod op lozing zonder vergunning (exclusief huishoudelijk
afvalwater en bij eilandsbesluit eventueel vastgestelde categorieën bedrijven).
- Art. 17: bij eilandsbesluit kunnen stoffen worden aangegeven waarvan lozing
(op riolering of anderszins) verboden is en kunnen grenswaarden worden
aangegeven.
- Art. 13: voorschriften in vergunning kunnen middelen of doeleinden zijn die
bedoeld zijn om het milieu (zoveel mogelijk) te beschermen.
- Art. 15: bij vergunningverlening worden bij eilandsbesluit verboden stoffen en
grenswaarden in acht genomen en rekening gehouden met
waterkwaliteitsdoelstellingen volgens art. 18.
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Afval
De voorgestelde doelen voor het afvalbeleid zijn bedoeld om het afvalbeleid een
duidelijke richting met duidelijke doelen te geven voor de korte en de langere termijn.
Deze doelen zijn niet bedoeld om juridisch vast te leggen, maar het zijn beleidsdoelen. Ze
horen daarom thuis in eilandelijke milieubeleidsplannen en afvalstoffenplannen.
De juridische verankering van het afvalbeleid vindt overigens plaats op basis van dit
beleid in de eilandelijke afvalstoffenverordeningen. Dat betekent concreet ten aanzien
van de in het eindrapport Milieunormering geformuleerde beleidsdoelen voor afval het
volgende:
Importverboden
Importverboden worden voorgesteld voor CFK’s, HCFK’s, halonen, asbest, pesticiden,
herbiciden en rode Lijststoffen van het Verdrag van Bazel. De importverboden dienen in
Landsbesluiten te worden vastgelegd. Voor CFK’s is dit gebeurd. Voor asbest ligt een
uitgewerkt concept-importverbod bij de Minister van Volksgezondheid en Sociale
Ontwikkeling (mei 2007). Voor overige stoffen dienen importverboden nog uitgewerkt te
worden na vooronderzoek naar te verbieden stoffen.
Het importverbod voor slecht-afbreekbare plastics voor producten voor eenmalig gebruik
(beleidsdoel voor 2020) kan vooraf gegaan worden door afspraken en eventueel een
convenant met leveranciers en producenten.
Scheiden gevaarlijk afval
Het definiëren van gevaarlijk afval kan plaatsvinden op basis van de eilandelijke
afvalstoffenverordeningen. Het Land kan daarvoor een modelbesluit opstellen.
Voor de in te richten milieustations zijn Hindervergunningen vereist, een
verantwoordelijkheid voor de eilandelijke overheden. Indien gewenst kan het Land dit
ondersteunen door modelvoorschriften.
Stortverboden zijn eveneens een onderwerp voor eilandsbesluiten.
Eisen aan afvalverwerkingsinrichtingen
Verwerkingsinrichtingen voor afval (stortplaatsen) dienen van passende
hindervergunningen te worden voorzien, een eilandelijke taak.
De MER-plicht is opgenomen in de concept-Landsverordening grondslagen
milieubeheer, maar kan ook in de eilandelijke Hinderverordeningen worden opgenomen
(zie bijvoorbeeld de Hinderverordening Curaçao).
De Hindervergunningen voor milieustations (afvalscheidingsstations) en het stortverbod
zijn hiervoor al genoemd.

• Het ‘Eindrapport Milieunormen Nederlandse Antillen’ is te vinden op de
website van de afdeling Milieu en Natuur van het Ministerie van
Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling: www.mina.vomil.an (selecteer
‘publications’ en vervolgens ‘environmental’)

