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O. INLEIDING

April L989 werd door de Commissle Landbouwonderzoek van het Landbouwschap

aan de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) verzocht om een

landbouwmilieu-onderzoekprogranma op Le stellen. Dit verzoek werd door de

participanten in de NRLO waaronder het Mlnisterie van Landbou\il en Visserij
van harte ondersteund.

In de Algemene Kamer van de NRLO werd bàsloten om ook aan de voedings- en

genotmiddelenindustrie in dit verband aandacht te besteden. In dit rapport
wordt één en ander nader uitgewerkt.

In het eerste hoofstuk wordt de aard en omvang van de urilieubelasting van-

uit de voedings- en genotmiddelenindustrie kort beschreven. Aan de orde ko-

men: li/aterverontreiniglng; vast afval; luchtveronÈreiniging, geur en exter-
ne geluidsoverlast. Tevens worden enkele gegevens verstrekt over de milieu-
kosten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.
In het tweede hoofdstuk worden drie sectoroverschrlJdende thema's behandeld

die naar het oordeel van het bestuur van de SecÈor-Kamer Verwerking en

Marktvoorziening bijzondere aandacht verdienen. Deze thema's zlJn: waÈer-

verbruik, verpakking en mllieuzorg in de bedrlJven.

Bij de ultwerking per sector werd nagegaan of er in de betreffende sector
nog sprake is van een milieubelasting \raar geen adequate (technologlsche en

economische) oplossing voorhanden is en of onderzoek aan de oplossing van

een dergelijke mllieubelastlng een biJdrage kan leveren. Hlerbij werden de

prograruna-advlescommissies ingeschakeld. Daarnaast werd een groot aantal
deskundigen uit de diverse branches geconsulteerd.

Het rapport wordt afgesloten met een overzicht van de belangrlJkste conclu-
sies ten aanzien van gewenst onderzoek op het gebied van milleuvraagstukken
in de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Het thema waterverbruik werd in een ad hoc werkgroep, onder voorzitterschap
van Dr.ïr. J. Hiddink, nader uitgewerkt. Ir. I.B. l{armerhoven werd bereÍd
gevonden op persoonlijke titel te adviseren over de aanpak van het thema

verpakkingen. Tenslotte werd het Bureau Milieu en Ruimtelijke Ordening van

de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden VNO en NCW bereid gevonden een

bijeenkomst te organiseren van betrokkenenen bij milieuvraagstukken in de

voedings- en genotmiddelenindustrie. Tijdens deze bijeenkomst, die onder

voorzitterschap sÈond van Drs. W.C. Bus, lrerd een concept besproken en van



cotlmentaar voorzlen.

IIeÈ rapport zeL behalve aan het tr"andbouwschap aangeboden $§rden aan de

overlge partlcípanten blnnen de NRLO, Op de partlcípanten $ordc een drí.n-

gend beroep gedaan biJ h$r Brogra&trèrlng varr oaderaoek rekenÍng te houden

met de hí.er geformuleerde ondetsoeklreÍrqèn en èventrreel hletvoor exËra fl-
naneiëIe nÍddelen ter be.echÍkking te stell.en,



1. AARD EN OM/ANG VAN DE MILIEUBEIASTING VANUIT DE V/G-INDUSTRIE

1. 1. Iíaterverontreinislne (afvaLwater)

Van de total-e Lozí,ng in 1985 van zuurstofbindende stoffen in afvalwater in
Nederland van 24,3 miljoen inwoner-equivalent (i.e.) per Jaar is 3,4 mil-
joen 1.e. (148) toe te rekenen aan de v/g-industrie (tabel 1-).

Vrijwel alle sectoren van de v/g-industrie leveren hieraan een biJdrage
(tabel 2).
Het afvalwater wordÈ öf na zulvering in eigen installaties geloosd op het
oppervlaktewater öf al of nieÈ na een voorzuivering geloosd op communale

r ioolwaterzuiverings inrieht ingen .

Dankzij inLerne maatregelen (procesaanpassingen, zorgvul-dig bedriJfsbeheer,
bouw van eigen zuiveringsinstallaties, e.d.) kon de lozing in de loop van

l-0 jaar met circa 65t worden vermlnderd, namelijk van 9,5 miljoen i.e. in
1975 tot 3,4 miljoen i.e. in 1985. Deze ontwikkeling heeft zich ook daarna

voortgezet, o.a. bij de aardappelzetmeelfabrieken.

De capaciteit van de eigen zuiveringsinstallaties in de v/g-lndusÈrie be-

droeg in 1985 ci-rca 2,5 milJoen Í.e., een verdubbeling ten opzichte van

L975. Deze lnstallaties produceerden in 1985 ats restprodukt circa 16.700

ton (100t d.s.) zuiverlngsslib. Het grootste gedeelte hiervan (97*) vlndt
een nuttige bestemming, o.a. als meststof en grondstof voor compost of
'zwarte grond' (tabel 3). Aan het gebruik van zuiveringsslib als neststof
in de landbouw kunnen ook bezwaren zijn verbonden in verband net nogelijke
aanwezigheíd van zwate metalen, min of meer giftige organische verbindingen
of ziekteverwekkende bacteriën. Het zuiveringsslib uit de v/g-industrie is
over het algemeen vrij van verontreinÍgingen. Naar verwachting zaL de afzet
van zulveringsslib naar de landbouw in de toekomst aan strengere normen

worden onderworpen. Het mestoverschot en het streven de mestglft per ha te
verminderen zal de afzet naar de landbouw bemoeillJken.

Voor het zulveren van afvalwater door bedrijven zelf bestaan verschillende
technieken, waaronder mechanlsche zulvering, fysische/chemlsche floÈatle,
en aërobe of anaërobe zuivering. De toenemende belangstelling voor het
anaërobe zuiveren is vooral ingegeven door de geringe energiebehoefte en de

lagere kosten, alsmede de beperkte benodigde ruinte. Op het gebied van af-
valwaterzulvering en sllbverwerking ls reeds veel onderzoek verricht. Ver-

dere optiuralisering van de diverse zuiveringstechnieken, in heÈ bijzonder

(



van de anaërobe zulvering, de stikstofverwijderlng en van de sllbverwer-

king, verdient blijvende aandacht.

Zuiveringsslib kan een hergebruik vinden als veevoeding. Aan veevoeding

worden bepaalde toxicologische en hygiënische elsen gesteld. Het zulve-

ringsslib uit enkele sectoren van de v/g-industrie voldoet hieraan.

De aardappelverwerkende industrie (vnl. frites) levert 42.000 m3, (15t)

d.s., zeefresten en primair slib als veevoer. De totale restvervutllng in
1983 is 230.000 i.e.
In de slaehterijen wordt biJ de vóórscheidlng uit het proceswater/afvalwa-

ter van slachterijen veÈ verkregen. Dlt wordt direct of indirect afgezet

als veevoer. DaarnaasÈ hebben slachterljen en vleesverwerkendë bedrijven
een potentieel van L22. 500 m3 , (7* d.s. ) , flotatlesllb. Dit flotatieslib
wordt vaillege veterinaire bezwaren nog niet tot veevoer verwerkt.

Secundair slib bevat eiwitrijk bacteriemateriaal. Toxicologische en hygië-

nische bezwaren tegen secundair slib uit de v/g-industrie zijn ex niet. t{e1

is gebleken dat de opneembaarheid van deze elwitten gering is.

In enkele sectoren, zoaLs zuivel, elverwerking en frisdranken, is de ver-
vuiling van het afvalwater in belangriJke mate Èe wijten aan produktver-

liezen. De kosten van het verlorerx produkt bliJkt daar aanzienlijk hoger te

zijn dan de ermee samenhangende zuiveringsl-asten (tabel 4). Een grotere in-
spanning gericht op het verminderen van produktverliezen lijkt dan terecht.

vergelijking met andere bedrijfstakken is de lozlng van zhrare metalen in
afvalwater afkomstig uit de v/g-industrie relatief klein. Het betreft
name zink, koper en nikkel (tabel 5).

1.2. Vast afval
Van de totale hoeveelheid vast afval uit de lndustrie (7,7 mlljoen ton)

werd in L986 2,4 niljoen ton hergebruikt en 5,3 miljoen ton beschouwd als

bedrijfsafval. De v/g-industrie bood ruirn 630.000 ton voor hergebruik aan

en had te maken met 2,1 miljoen ton bedrijfsafval (CBS-milieusÈatistiek,

Afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen, 1986) .

Van het bedrijfsafval in de v/g-industrle is circa 75t afkomstig van de

suiker- en aardappelmeelindustrie, o.B. bleten- en aardappeltarra. Het

overgrote deel van het bedrijfsafval (circa 96t) wordt gestort. Onder stor-
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ten wordt door het CBS ook verstaan het direct gebruik als veevoer en be-

mesting. Het storten van bieten- en aardappeltarra beÈreft het gebruik

daarvan voor terreinverhoging en als afdekgrond. Slechts Lt wordt gecompos-

teerd en de rest (3t) wordt verbrand.

Zoals hierboven reeds vermeld biedt de v/g-industrie 630.000 Èon materiaal
aan voor hergebruik (l-986). Een belangriJk deel hiervan, 479.000 ton, wordt
in de veevoederindusÈrie verwerkt. De rest bestaat uiÈ papier en karton
(25.000 ton), hout, textiel en kunststoffen (19.000 ton), metalen (L9.000

ton), glas (57.000 Èon) en overige materialen o.a. slachtafvallen, gistres-
ten, oliën en vetÈen (31.000 ton).

Door het RIVM werd in 1985 een 'vogelvlucht-verkenning' van de afvalsltua-
tie binnen de v/g-industrie uitgevoerd. In deze studie is een andere inde-
ling gekozen dan de indeling in de CBS-milleustatistlek, zodat de resulta-
ten niet te vergelijken zijn. Het samenvattende overzicht van de RIVM-stu-

die (tabel 6) geeft een gedetailleerd beeld van de dlverse afvalstromen.

Het vaste bedrijfsafval uit de v/g-industrie is ult milieu-oogpunt betrek-
kelijk onschadelijk. De grote hoeveelheden daarentegen kunnen wel problemen

opleveren (transport, stort- en opslagruimte). Door het gehalte van organi-
sche stof kan overlast door stank ontstaan.

1. 3. LuchtveronËreiniglngprocesemissies

De procesemissies uit de v/g-industrie ziJn over het algemeen gering (tabeL

7). Een ultzondering is de catsegorie 'overige stofvormige verbindingen',
met een aandeel van circa 20t voor de v/g-lndustrie (circa L0.300 ton in
1982). Iíat de totale emlssie van vluchtige organische stoffen betreft wordt
de bijdrage van de v/g-industrie aan deze emissie gesteld op clrca 3800

ton/jaar, hetgeen niet meer dan circa 3t van de totale industriëIe emissie
van vluchtige organische stoffen is (tabel 8). De voornaamste bron van deze

emissie is de verwerking van sojabonen en andere olie- en vethoudende za-

den. Bij de extractie van olie en vet uit plantaardige grondstoffen - met

hexaan als extractiemiddel - komt hexaan vrij. Behalve hexaan (ca. 3,2

kiloton/jaar) is er een emissie van ethanol, verootzaakt met name door de

bakkerijen (0,6 kiloton/jaar). Dit komt vrÍj bij heÈ bakken, d.w.z. gisten/
fermenteren van meelprodukten.

Wat de emissles SO2, NO*, enz. betreft het volgende: bij het stoken van



fossiele brandstoffen in vuurhaarden neemt 1n de voedings- en genotmidde-

lenindustrie aardgas circa B5t voor zijn rekenlng (tabel 9). Het aandeel

van deze sector aan uitstoot van s02, NOx, enz. ls ln vergelljking met an-

dere bedrijfstakkerL zeet gering (rabel 7).

1.4. Geur

Van de Nederlandse bevolking heeft 20t regelmatig of soms last van geur. In
sommige gebieden ligÈ dat percentage veel hoger. De vluchtÍge verbindingen,
die hlervoor verantwoordelijk zijn, zÍJn in het algeneen niet schadelljk
voor de volksgezondheld, maar het psychisch effect - hinder - kan ernstig
ziin. De bevolking ervaart vooral de geur van bedrÍlven als een belangriJke
vorm van luchcverontreiniging. Dlt is gebleken uit analyse van de klachten
die zí-jn blnnengekoraen blJ de diverse meldkamers. Bij hinderwetprocedures
speelt het voorkomen van stankoverlasE dan ook in vele gevallen een belang-
rijke rol.

Door TNO wordt aI Jaren geuronderzoek verricht, ook 1n de v/g-indusÈrle.
Het betreft o.a. veevoederindustrie, destructiebedrijven en beenderverwer-
kingsbedrijven, plantaardige olie-extracÈie, potatochipsproduktie, vetsmel-
terijen, sausfabrÍeken, moutproduktie, de cacao-lndustrle, suÍkerfabrÍeken,
bereiding van maaltijden, roken van worsÈ, blerbrouwerljeR, waterzuive-
ringsinstallaties en slibverwerking, produktle van geur- en smaakstoffen.
wat de cacao-industrie betreft wordt de grootste biJdrage tot de geur-
emissie geleverd door het voorbehandelen en het branden van cacaobonen. In
een sulkerfabriek is de pulpdroger een belangrijke emissiebron. Als de ult-
stoot via een schoorsteen plaaÈsvindt is er echter nauwelljks hinder. In
bierbrouwerijen blijkt met name het wort-koken tot een aannerkelljke geur-
emissie te leiden. Bij maïsverwerking tot glucose en grondsLoffen voor vee-
voeder was de afvoer van de droogluchÈ van de vezeldroger een belangrijke
geurbron.

Dankzij een langdurÍge inspanning bij de geurbestrijding (b.v. cacao-indus-
trie al vanaf l-975) is het stankprobleem at in veel gevallen binnen de v/g-
industríe tot een redeliJke dimensie teruggebracht. In de loop der jaren is
de technologie van geurbestrÍjding geperfectioneerd. Bestrijding van onge-

wenste geur geschiedÈ door afdekking of door afzuiging en behandeling. Be-

handeling kan bestaan uit: chemische wassing; actief-koolfiltratie; naver-
branding; biofÍlters; ozonolyse. ïn het algemeen zijn biologische methoden



goedkoper dan chemisehe methoden. De biofiltratie kriJgt tegenwoordlg veel

aandacht.

De laatste Jaren is veel onderzoek verricht naar methoden om geur te l«uan-

tificeren. Dit heeft geresulteerd in de invoering van heÈ begrlp geureen-

heid (g.e.). Geureenheden worden vastgesteld door paneLs. Afgeleld van deze

meetmethoden worden luchtkwaLiteÍtsnormen voor specifieke bedrijfstakken en

stankstoffen in ontïrerp vastgesteld.
Volgens het Milieuprogramma L988 - L99L van het Ministerie VROI'I zaL om-

streeks 1990 worden bezien of de ontrderp-grenswaarden voor stankconcentra-

tie worden opgenomen in een algemene maatregel van bestuur. Voor de onder-

bouwing van een stankbelevlngsnorm loopu nog onderzoek, waarblJ ook de eco-

nomische consequenties van een norm worden bekeken.

Aanbevolen wordt het onderzoek naar obJectieve methoden van geurvaststel-

ling en controle te intensiveren.

1.5. Geluid

Geluldsemissie is evenals geuremlssle sterk afhankelljk van de lokale sltu-
atie. Door de nieuwe wet geluidshinder wordt bepaald dat alle lndustrieter-
reinen 'gezoneerd' worden. Een zonering legt 1n het bestemmlngsplan ge-

luidszones.

Volgens ramingen van VROM (Kosten van het milleubeheer l-988 t/m L992) zuL-

len in de toekomsL de investerlngen ten behoeve van maatregelen ter be-

strijding van geluidoverlast in de v/gindustrle van f 5,2 milJoen ln 1988

tot f 9,4 milJoen in L992 stijgen. De jaarliJkse kosten (exploitatie en

afschriJvingen) tegen geluidsoverlast zullen dan f 8,3 mlljoen gulden

bedragen, 4t van de totale mÍlieukosten van de v/g'industrie'
Dat de geluidsoverlast een steeds groter probleem wordu, blijkt ult een

hinderbelevingsondetzoek van TNO; BOt van de Nederlanders van 16 jaar en

ouder ondervindt hinder van woongeluiden, 60t heeft last van \regverkeer,

40t heeft last van luchtverkeer en 158 ondervlndt hinder van het lawaai van

de industrie. Bij een tien jaar geleden door TNO gehouden onderzoek lagen

deze cijfers nog beduidend lager, 50t, 30t en 108 voor resPectlevelijk weg-

verkeer, luchtverkeer en lndustrie.
Geluidsoverlast op de werkplek is in deze notlÈle buiten beschouwing gela-

ten.



l-.6. Milleukosten
In de VR0M-publÍkatie 'KosÈen van het mllieu-beheer 1988 x/n L992' wordt
een schaÈting gemaakt van de ontwlkkellng van de rnilleukosten i-n de komende

jaren. Onderscheid wordt gemaakt tussen bruto mllleukosten zljnde kosten

van eigen milieuvoorzÍeningen bestaande uit exploitatlekosten en afschriJ -

vingen, en netEo mllieukosten zljnde de bruÈo milieukosten vermeerderd met

afdrachten aan derden (heffingen, subsidtes e.d.). De bruto milieukosten
van de v/g-industrie zullen van f L88 nllJoen in 1988 toenemen tot t 202

mln in 1992 (tabel 10). De toename is vooral een gevolg van de sanering van

slachterijen, de verwachte aanpak van geuremlssÍes en de sanering van in-
dustrielawaai. De behendeling van afvalwater vormt veruit de hoogste post

1n de milieukostsen van de v/g-industrie.
De netto milieukosten zullen aantzlenliJk sterker stiJgen dan de bruto mi-

lieukosten nl. van f 31-5 milJoen ln 1988 tot f 392 mln ln 1992 (tabel 11).
Dit ls vooral te wijËen aan de afname van de Wo-subsidies. De netto ml-

lieukosten van de v/g-industrie bedragen ca. 5t van de totale milieukosten.



2. ALGEMENE EN SECTOROVERSCHRIJDENDE THEMA'S

2. 1. Grondwaterverbrulk

Door de v/g-industrie werd in l-986 volgens opgave van het CBS 286 miljoen
22

m' water gebruikt, waarvan 80 miljoen m' (28t) als proeeswaÈer en 206 mil-
.3joen m' (72*) als koelwater. Hierin werd voorzien door 34 miljoen m- Iei-

dingwater, 119 rniljoen *3 grorrdrater en 133 miljo"r, *3 oppervlaktewater.

Met een verbruik van 119 rniljoen *3 gtorrdrater is de v/g-industrie één van

de grootste industriële verbruikers; de totale Nederlandse industrie ver-

bruikL 318 miIjo"., *3 grondwatex (zie tabel 10 en L1-).

Het proceswater dat in aanraking komt met voedings- of genotmlddelen moet

tenminsÈe van drinkrraterkwaliteit zljn. Van het totale procesr{ratergebruik

komt ruim 43 m11jo"., *3 uÍt grondwater. Voor de voedlngs- en genotmiddelen-

industrie is het kunnen beschlkken over voldoende betrouwbaar procesrlater

een belangrijke voorwaarde voor de produktie. Door de uitputting en de toe-

nemende verwuiling van het grondwater dreigt hier een probleem te ontstaan.

Op een aantal plaatsen worden reeds voorzieningen getroffen om naast Fe en

I'In ook andere stoffen uit het grondwater te veníijderen. Een betrekkelijk
nieuwe en verontrustende tendens is de toenemende gehalten aan N, P en K ln
het grondwater ontstaan door de sterk toegenomen bemesting en de verontrei-
niging met gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien is op vele plaatsen een be-

dreiging aanwezig ten gevolge van plaatselijke bodemverontreiniglng.

Volgens het waterleidlngbeslult gelden voor nitraat, fosfaat en kalium de

volgende maxima: 50 rng NO, per liter, 9,t mB PrO, per liter en 12 ng K per

liter. Het gehalte aan fosfaat en kalium In het grondwater wordÈ nog niet
a1s probleem gezien, het nitraatgehalte wel. ïn het rapport 'Zorgea voor

morgen' wordt vermeld dat bij 62 van de 80 grondwaterpompstations voor Iei-
dingwater met een ondiepe winning het nitraatgehalte een sÈljgende tendens

vertoont; bij enkele pompstations is reeds sprake van overschrijding van de

norm van 50 mg NO, per liter.
In een aantal situatles spelen gelijktijdig andere chemische reacties in de

bodem een rol welke een verhogtng van de hardheid en het sulfaat- en bicar-
bonaatgehalte veroorzaken.

Volgens berekeningen van NIZO I'tilieudienst bedraagt de totale in de \t/g-

industrie gebruikte hoeveelheid grondwater die minstens moet voldoen aan
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drinkwaterkwaliteit circa 53 miljo"r, ,3 per Jaar. Het wordt niet uitgeslo-
ten geacht dat hiervan in de toekomst een groot gedeelte 1n aanmerking komt

voor nitraatbehandellng.

De nitraatnorm in Nederland bedraagt maximaal 50 mg No, per liter. De EG

beveelt een niveau van 25 ng NO, per liter aan. Daar waar proceshrater
gebruikt wordt als grondstof voor het produkt, b.v. bij bier, frisdrank,
afgiet voor eonserven, oplossen van ingrediënten, €.d., stelt men vaak

strengere eÍsen, biJvoorbeeld minder dan 5 mg NO, per liter.

Voor het verwijderen van nitraat is een aanËal technleken bekend of Ín ont-
wikkeling. Door NIZO Milieudlenst werd ln opdrachu van het Minlsterie van
Landbouw en Visserij een haalbaarheidsonderzoek verrlehÈ naar nitraatver-
wijderingstechnleken voor de voedingsmlddelenindustrie. Onderscheid wordÈ

gemaakt tussen fysische en biologische technieken. BiJ de fysische tech-
nieken zijn anionenwisseting met nitraatselectÍeve hars, volledige demine-

ralisatie via ionenwisseling, omgekeerde osmose en elektrodialyse direct
inzetbaar. Nadeel van deze technieken is dat een afvalstroom met een meer

of minder grote zoutlast ontstaat. Bij het Carix-proces, bestaande uit ge-

combineerde ontharding en niÈraat-/sulfaatverwijderlng, wordt de zoutlast
in het afvalwater sterk beperkt. Dlt proces wordt o.a. beproefd door het
Keuringsinstituut voor líaterleidlngartikelen N.V. (KII.IA). Srerk in ontwik-
keling zijn biologlsche processen, waarbiJ onderscheid wordt gemaakt tussen
heteroËrofe en autotrofe denÍtrificatie. Het voordeel van deze processen is
dat men geen omvangrijke afvalstroom krijgt en dat de kosten lager zullen
zijn dan van de fysische processen. Een belangrijk nadeel ls dat een meer

of minder uitgebreide nazuivering nodig ls om een voldoende microbiologi-
sche krualiteit te kunnen garanderen. Aan de Landbouwuniversiteit (LU) wordt
gewerkt aan gecombineerde ionenwisseling - biologische denltrificatÍe/rege-
neratie. Aanbevolen wordt het onderzoek op het gebied van nitraatvermijding
voorÈ te zetten.

Over de verontreiniging van het grondwater met reslduen van gewasbescher-

mingsmiddelen is nog weinig bekend. Velen ln de voedings- en genotmlddele-
nindustrie vrezen dat dit in de toekomst een probleem kan worden. Aanbevo-

len wordt de huidige situatie in kaart te brengen.

Vanuit de overheid (waterbeheerders) wordt steeds meer druk uitgeoefend het
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grondhraterverbruik te verminderen om verdroging te voorkomen. Voor onttrek-
ken van grondwater is een vergunning nodig. Voor gebruik als koelwater wor-

den beperkingen opgelegd en de bedrijven vaak gedwongen naar andere syste-

men te zoeken (gesloten circuits, luchtkoeling) . Het beleid is erop gericht
het grondwater te reserveren voor drinkwater en proceswater voor de v/g-Ln-

dustrie.
In hoeverre verdroging een gevolg is van plaatselijke grondwateronttrekking

door de v/g-industrie zou verder onderzocht moeten worden.

Alhoewel het grondwaterverbrulk van de voedingsmlddelenindustrie de afgelo-
pen jaren al is gedaald, za\ er waarschijnllJk nog meer druk komen tot ver-
dere beperking. In dat licht lljkt het zinvol meer lnzicht te venÍerven in
het waterverbruik (kwantitatlefr/kna1-ltatief) per bedriJfstak en de moge-

lijkheden/consequenÈies (kosten) van verdere beperking van het koelwater-

verbruik en het proceswaterverbruik.

Op grond hÍ-ervan kan dan beter worden aangegeven wat de effecten zljn biJ

verdere vermindering van de beschikbaarheld van grondwater.

2.2. Yeroakkineen

Er is een kwalitatief en een kwantitatief probleem.

Het kwalitatieve probleem heeft betrekking op bljvoorbeeld de aanwezlgheid

van PVC en/of ztttare metalen ln bepaalde verpakkingsmaterialen. De verpak-

kingen waar deze stoffen in voorkomen beslaan echter slechts een klein deel

van de totale hoeveelheld verpakkingen. In 1987 bestond slechts 2t van het

huisvuil ult kunststof en aluminium van verpakkingen van voeding. En daar-

van bestond weer l-4t uit PVC. (Bron: Sorteerproeven met huishoudellJk af-
val, resultacen 1987, RM) .

Het kwantitatieve probleem heeft betrekking op het feit dat de verpakkingen

zo'n. gtoot percentage van het totale afval beslaan. Van het totale huishou-

delijk afval in 1987 was 22\ afkomstig van verpakkingsmaterialen. En daar-

van r{ras tuTm 3/4 afkomstig van de v/g-índustrle. Met andere woorden de v/g'
industrie zoxgt voor het grootste aandeel van verpakkingsmaterialen in het

huishoudelljk afval (tabel L4). Uitgaande van 4670 kÈon totaal huishoude-

liJk afval in 1987 komt dit neer op 738 kton.

Door de in het kort geschetste samenstelling en omvang van de verpakking-

stroom ontstaat een milieuprobleem. Hoe dlent deze afvalstroom oPgevangen

en verwerkt te worden? Hoe kan men de hoeveelheld verpakkingen verminderen?
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Hoe kan men zoveel mogelijk hergebruiken?

De hoeveelheid glas die in de glasbak terecht komt bedraagt circa 220.000

ton, zijnde 50t van de toLale hoeveelheld afvalglas. Van papier, karton en

plastic, verwerkt in de v/g-industrie, is het hergebruik vrijwel nihil. Van

het blik komt circa 40t via huisvuil voor hergebruik in aanrnerking. Bij de

verbranding van plastic moet ge\íaakt worden tegen de uitstooÈ van schade-

liJke stoffen (ehloor ult PVC, dat kan bljdragen tot ontstaan van dloxl-
nes). llergebruik van plastics wordE benoeÍliJkt door de toenemende neiglng
meerlaglge foliën te gebrulken.

Bij hergebrulk moet nen wel goed nagaan wat een zínnLg hergebruik is: waÈ

is de nuttige biJdrage van produkten die door hergebruik ontstaan of ge-

maakt worden; ontstaan hierdoor produkten dle op zleh slechts éénrnaal te
gebrulken zljn en die zelf geen hergebruikmogellJkheden ln zich dragen, dan

is dit een vorm van uitstel van rnilieuvervuillng.

Een groot probleem is de enorme diverslteit van verpakkingen naar materi-
aal, produkt en gebrulksdoel, maar ook naar grondstof, energiegebruik en

afvalstroom. Dlt leidt tot deeldiscussies per materiaal of produktgroep.

Men moet waken voor oversimplificatie. Iíeliswaar kan dlt nuttig zÍJn bij
het duidelijk maken van bepaalde (nilieu)problemen naar bij het zoeken naar

oplossingen zal men moeten streven naar een gevarieerde benadering.

Overheid en bedrijfsleven zijn in voortdurend overleg om oplossingen te
vinden voor de milleuproblematiek met betrekking tot de verpakkingen. In de

'Notitie inzake preventies en hergebruÍk van afvalstoffen, (VROM, EZ, IóV,

V&W, 1988) zijn enkele beleidslijnen uitgestlppeld. Het streven voor het
jaar 2000 is dat er vriJwel niet meer wordt gestort, dat er veel meer her-
gebruik dienc plaats te vinden en dat er iets meer verbrand wordt. Glas en

blik dienen tegen dle ttjd voor 1-00t hergebruikt te worden. Zware metalen

zullen niet meer in kunststoffen verwerkt mogen worden en ln de v/g-indus-
trie zal geen PVC meer gebruikt mogen worden als verpakkingsmateriaal.

Het lijkt noodzakelijk voor belangrlJke produkten in bepaalde verpakkingen
deelanalyses te maken. Men kan dan een analyse maken van biJvoorbeeld:
produkt a, in verpakking b, bestemming c, en afvalstroom d, en vermijdt
zulke diseussies als: staÈiegeld voor alle produkten in glas of een terug-
brengprenie voor alle blik ter bestriJding van zwerfvuil.
Voor een aantal produktverpakkÍngen zijn ook gedetaÍlleerde milieubereke-
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ningen beschikbaar.

Belangrijke produkÈen zijn in dit verband: melk, melkprodukten, oIiën en

vetten, boter, diepvriesprodukten, bier en frlsdranken, groentenconserven,

brood, banket en koekjes.

Het geheel overziend moet geconstateerd worden dat het milieubeleld, zeker

ten aanzien van verpakkingen, nog geen vaste vorm heeft gekregen. Druk op

het bedriJfsleven zal blljven bestaan,'tan bultenaf maar ook van binnenuiÈ.

Om te voorkomen dat er een verbrokkeld beLeid komt, doet men er goed aan

voor belangrijke en kritlsche produkten en verpakklngen te zoeken naar een

maaËschappelijk aanvaardbare verpakklngsstructuur en de weg daarheen.

Met name zal daarbiJ een antwoord moeten worden gezocht voor de preventie,

de gescheiden lnzamellng, het statiegeld en het hergebruÍk. Onderzoek naar

alle hiervoor genoemde facetten van het probleem ls dringend gelíenst.

Aanbevelingen voor onderzoek

- Onderzoek naar voor- en nadelen van diverse methoden van lnzamellng,

waaronder statiegeld. Hler ls vaker onderzoek naar gedaan, maar ln de

loop van de tijd kan de sltuatie zich wljzigen. Dit wordt geillustreerd
door het afwiJzen van statiegeld voor consumptiemelk een aantal Jaren
geleden, en de huldlge propaganda daarvoor blJ sommlge frlsdrankfabrlkan-
ten. Iilaarom neemt het gebrulk van statiegeld af? Het bllJkt dat een deel

van de industrÍe om conmerclële redenen wel wll en de kleine wlnkeliers
over het algemeen ook. I{at zijn de meerkosten voor mlddelgrote en grote

detailhan delar en/ groothande laren?

- Onderzoek naar de verwerklng van verpakklngspapier en plastics. Eén van

de 'nuttlge' bijkomstigheden kan zijn dat heÈ aanwezig Ís bij de vuilver-
branding. Bijvoorbeeld VAI'Í accepteert afval voor verbranding alleen als

er een minimum hoeveelheid papier en/of plastic aanwezlg is.
- Kritisch onderzoek naar 'hergebruik'.
- Onderzoek naar de verschlllende fasen in de ontwlkkeling en toepassing

van verpakking. De beslissing over welk soort verpakking wordt vaak op de

verkeerde plaats genomen. Een voorbeeld hiervan ls dat de gebrulker nieÈ

kan meebeslissen over de soort verpakking.

- Onderzoek naar wat met voorlichtlng/educatie mogelijk 1s om een meer ni-
lieugericht denken en handel-en Èe verkrijgen bij consument, handel en in-
dustrie.

- t[eer onderzoek naar scheiding van huisvuil. Ook naar scheiding reeds bij
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het ophalen. Hier wordt al veel aan gedaan. Mogelijk zou dit. nog rneer

aandacht kunnen kriJgen.
- Onderzoek naar alternatieven voor meerlagige foliën, opdat hergebruik mo-

gelijk is.
- Onderzoek naar vervanging van PVC.

- Onderzoek naar volumereductie È.b.v. stortén.

2.3. l{ilievzore in bedriiven
Ten gevolge van het groei.ende milieubesef ln het afgelopen decennium zlJn
de maatregelen dÍe ten doel hebben schadellJke emissies Èegen te gaan,

sterk vermeerderd. Met name op het gebied van de milieuwetgeving is veel
geregeld. Behalve meer wetten 1s er ook een toeRame In de regelgeving,
normstelling, vergunningensystemen en handhaving. De overheden en de be-

drijven dÍenen ervoor te zorgen daÈ de nllleuvoorschriften worden nageleefd
en de belasting op de bedrijfsvoering wordt beheerst en beperkt.
De verantwoordelijkheid voor veiligstellen van de kwalltelt van het mllieu
ligt ln eersÈe instantie bij de bedriJven zelf. Een intensievere en verbe-
terde aandacht voor de miLieuproblematiek binnen de bedriJven lijkt een ef-
ficiënÉere oplossing dan meer overheidsbemoeienis. Deze lijn wordt door het
bedrijfsleven zeLf, blj monde van VNO/NCI'I, onderschreven. De erkenning van

de verantwoordellJkheid van de bedrijven wordc wel de verinnerliJking van
het milieubeleld genoemd. Om deze verlnnerllJktng en ook de zelfcontrole
blnnen bedriJven te verrrezenllJken 1s nodlg: een goede voorllchting aan

werknemers en consumenten over de milleu-aspecten van het bedrljf en van
ziJn produkten; een actieve opstelllng btJ het, waar nodlg, ontwikkelen van

schonere produktiemethoden en mllieuvriendelijker produkten; een milieuver-
antwoord bedrljfsbeleld; en heÈ tljdig inspelen op ontwikkelingen ln her
milieubeleid. Daarnaast zíjn er metingen, reglsÈraties en controleposten
nodig. Deze zoxg door een bedrijf om door tal van voorzÍeningen op een uit
milÍeu-oogPunt verantwoorde wijze te functioneren heet (bedriJfsinterne)
milieuzorg.
Als deze milieuzorg van toepassing is op alle bedrijfsactiviteiten, als er
samer*tang is tussen de verschillende elementen en aIs er voldoende terug-
koppelingsmeehanismen zijn, dan is er sprake van een milieuzorgsysteem.

Een milieuzorgsysteem kan worden gedefinieerd als een bedrÍjfsinÈern be-
heerssysteem, dat gericht is op het op een systematische en samenhangende

wljze beheersen en waar mogeliJk verminderen van de effecten van de be-
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drijfsvoering op het nilieu.
Milieuzorg in de bedrÍjven is erop gericht dat ondernemingen, op korte ter-
mIJn, de hun in de milieuwetgeving opgelegde verantwoordellJkheid kunnen

dragen. Het is niet mogelijk - en ook niet wenselijk - dat de overheid al-
1es overal en bij voortduring controleert. Het bedrijf dat zijn verant!Íoor-

delijkheid serieus neemt, zaI- - gelet op het produktieproces, de organisa-

tie en de veelheid aan nog sÈeeds uitbreidende regelgeving - zijn milieu-

zorg systematiseren om voldoende overzicht te houden.

Vorig jaar verscheen het rapport 'Milieuzotg in samensPel', opgesteld door

vertegenwoordigers van VROM, VNO/NCW, provincies, gemeenten en waterschap-

pen. Het rapport doet o.a. aanbevellngen om de ontwikkellng van model-mi-

Iieuzorgsystemen te bevorderen voor groepen van vergelijkbare bedrijven,

gevolgd door stlmulering van de inplementatie van de ontwlkkelde model-mÍ-

lieuzorgsystemen bij de betrokken bedrijven. Bij deze ontwikkeling kunnen

branche-organisatles een belangrijke rol spelen. Aan deze aanbeveling is
door de overheid reeds gevolg Begeven door mÍdde1 van de tlJdeliJke subsi-

dieregeling'bevordering milieuzorg in branches' .

Dit past geheel in het idee dat de overheid de milieuzorg niet zelf dient

te organiseren, maar voorwaardenscheppend moet werken (Bron: RMNO, Milieu-
management bij bedrijven) .

Bij de invoering van milleuzorgsysteem kan men onderscheid maken tussen

Èwee categorieën van bedriJven:

- bedrÍjven met beperkte milieubelasting, waar een parÈleel mllieuzorgsy-

steem toereikend is;
- bedriJven met (middel-)grote nllleubelasting of blJzondere rnilieurislco's

waar een integraal milieuzorgsysteem nodig 1s.

Een nilieuzorgsysteem omvat de volgende onderdelen:

a. beleidsverklaring
b. milieuprograrnma

c. integratie van milieuzorg in bedrijfsvoering
d. interne voorlichting en opleiding
e. metingen en registraties
f. interne controles
g. interne en externe rapportage

h. doorlichting van het totale milieuzorgsysteem

i. enkele terugkoppelingsmechanismen.
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Buiten de overheid staat milÍeuzorg rufun ln de belangstelling bij het be-

drijfsleven (o.a. VNO/NCII, meerdere Kamers van Koophandel) en andere maat'

schappelijke organisatles (o.a. FNV, St. Natuur en Milleu).
De overheid wil dat in 1993 een adequaat en goed functionerend milieuzorg-
systeen aanwezig is in de helft van alle bedrijven. Voor 1995 wordt ernaar
gestreefd dat alle bedriJven over enÍgerlei vorm van een bedrijfsintern mi-

I íeuzorgsysteem beschikken.

De overheid wil een koppeling tussen nilieuzorgsystemen en nilleuvergun-
ningen en de verpliehte emissiereglstratÍes, met als doeL een grotere fle-
xibiliteiÈ 1n de vergunnlngenverlening. Ook verwacht de overheid haar hand-

havlngstaken beter te kunnen uitvoeren als er meer milieuzorgsystemen van
goede krraliteiÈ zijn.
Op dit moment lopen er ruim veertig projecten met betrekking tot mllÍeuzor1
in Nederland (InvenÈarisatierapport 'ProJecten inzake mllleuzorg in bedrlJ-
ven', Volder & Vis, 1989). De meeste daarvan hebben het karakter van proef-
of stimuleringsprojecten. Bij een aantal daarvan is ook de v/g-industrie
betrokken. Het gaat hierbiJ om proJecten van een tiental Kamers van Koop-

handel ter versterking van de interne milieuzorg en twee proJecten over de

oprichting van gezamenlijke bedrijfsmilieudÍensten. Blj de proefproJecten
betrekt men de grootte van de bedriJven en onderzoekt men branchegewijs.

Aanbevelingen voor onderzoek

De RMNO (Milieurnanagement in bedrlJven, RMN0, I-989) heeft enkele aanbeve-

lingen voor onderzoek gedaan die hier integraal zijn overgenomen:

- Aanbevolen wordt de lnterne en externe factoren (en aetoren) in kaart te
brengen, dÍe bepalen hoe bedrijven ongaan met het milieu, alsmede de wiJ -

ze waatop de overheid invloed kan uiÈoefenen op deze factoren.
- Van de mogelÍjke stinuleringsmogelÍjkheden die de overheld heeft, wordt

op dit moment vooral geëxperimenteerd met sociale prikkels: proefproJec-
ten, overleg en voorlichting. Naast evaluatie van deze experimenten moe-

ten effectlvÍteit en efficiëntle van regulerende en flnanclële prikkels
onderzochÈ worden, evenals de beste manier van invoerlng van deze sEimu-

lansen.
- PraktÍjkgerichte studies kunnen een belangrlJke bljdrage leveren aan het

verder ontwlkkelen van milleuzorgsystemen, de daarvoor noodzakelijke wet-
geving en de verelsËen voor zoríel bedrijfsleven als bevoegd. gezag.

- De economische randvoorwaarden c.q. knelpunten die bij (de implementatie
van) bedrijfsmilieuzorg een ro1 spe}en, dienen geidentlficeerd en zoveel
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mogelíjk gekwanLificeerd te worden.

- Onderzoek naar praktische opLossingen voor bedrijven die er redeliJker-
wijs geen eigen milieufunctlonaris op na kunnen houden.

- Nader onderzoek ls gewenst naar de psychologische en sociologische facto-
ren, die a1s drempels kunnen fungeren voor de implenentatie van milÍeu-
zorgsystemen in een bedrijf.

- Onderzoek naar het ln de praktijk bestaande of vermeende spanningsveld
tussen de eisen die door de verschÍLlende partljen aan de verslaglegglng
inzake milieu-aspecten door heÈ bedrijf worden gesteld.

- Onderzoek naar het bestaan en functioneren van milleu-checkllsts In de

praktijk en het onderzoeken van een bredere toepasbaarheld van deze

checklists.
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3. MILIEUPROBLEMATIEK PER SECTOR

3.1, Slachterijen. vleeswarenindustrie en vetsmelEerijen

a. SlachterlJen
Geur

Bij slachterijen is altijd sprake van een zekete geuremissie dÍe als hin-
derlijk door de omgeving wordt ervaren.'"De uitsÈoot is niet schadelijk voor

de gezondheid.

Een normering van geurhinder ls pas onlangs tot stand gekomen. Nieuw Èe

bouwen inrichtingen moeten voldoen aan de eis dat bij de dichtstbijzijnde
woonbebouwing een concentratiewaarde van 1 geureenheid per ,3 (gg,5 percen-

tiel) wordt gerealiseerd. Dit betekent dat slechts 0,5t per Jaar (44 uur)
een geur die 1 geureenheld p.t ,3 overschrUdt, mag rrorden \{aargenomen.

Voor bestaande installaties i-s de eis 98 percentiel. Dit ziJn zeet zwate

eisen. Grote slachterijen liggen meestal op industrieterreinen en kunnen

daardor redelijk aan de norm voldoen.

Er zljn enkele eoncrete bronnen van geuremissÍ.e aan te wlJzen. De moei-

lijkst oplosbare ís de geur bij de dieraanvoer, ten gevolge van mest ult de

vrachtwagens en de stallen. Overkappen en afzuigen 1s geen reallstische op-

lossing (kosten). Belangrijk ls een goede logistlek, mest snel afvoeren en

dergelijke maatregelen. De lucht, ontstaan biJ het broeien en vervolgens

branden van varkens wordt via een schoorsteen afgevoerd en kan ook klachten
veroorzaken.

Het destructÍ.emateriaal kan eventueel bij warm weer overlast bezorgen. Aan-

dacht vestigen op nogelijkheden om het systeem gesloten te houden is van

groot belang.

I{ellicht is het nodig op den duur een aantal kritieke plaaÈsen te overkap-

pen en de lucht af te zuigen en te wassen. Twee technleken kunnen er worden

toegepast., te $/eten luchtwassers en compostfilters. In een luchLwasser rÍor-

den de geurstoffen geabsorbeerd in een wasvloeistof, meestal water meÈ che-

micaliën. De reductie bedraagt circa 80t. In een eompostfilter wordt de

stanklucht door micro-organismen omgezet in vriJwel reukloze lucht. In com-

binatle met een voorfllter voor o.a. de afschelding van vet is een reducEle

te bereiken van 958 of meer. Hoewel compostfilters in diverse sectoren
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reeds worden toegepast, is in specifieke gevallen verdere ontwikkeling ge-
wenst. onderzoek aan biofilters vindt reeds plaats. In vele gevallen is de
hoeveelheid afgezogen en te behandelen lucht zo gr.oat dat de toepassing van
een comppostfilter economisch niet verantwoord is.

Geluid

Het aanvoeren van levend vee, het af en aanrijden van vrachtautors en het
lawaai van de koelaggregaten veroorzaakt, afhankelÍjk vÉrn de vestigings-
plaats, weleens problemen met de ongeving. In het algemeen kunnen veel pro-
blemen worden opgelost door het nemen vanr geluÍdslsolerende .maatregelen,
die echter het proces veelal duurder maken.

tríaterverontre lni g Íng
De bestrlJding van waÈerverontreiniging 1s reeds vergevorderd. Een groot
aantal technieken wordt toegepast. Al het afvalwater wordt gezuiverd. Dit
gebeurt voor 30t binnen de bedrÍjven zelf en voor het overige Ín
collecÈieve zuiveringsinstalllaties. uitelndeliJk wordt na zuivering nog
40.000 i.e. per jaar op oppervlaktewater geloosd.

VasÈ afval
slachtafvallen worden, onder meer door destructlebedrijven, veriwerkt tot te
commerclalÍseren produkten (o.a. veevoer) en zlJn dus niet als mÍIieubelas-
tend te beschouwen. De overlge afvalstoffen (mest en sLib) worden deels als
meststof of grondstof voor veevoer afgezet, deels gestort.

b. Vleeswarenlndustrle
Geur

Bij de vleeswarenÍndustrie is er altÍjd sprake van een zekere geuremissie,
dle evenwel niet schadelijk is maar wel als hinderliJk door de omgeving kan
worden ervaren.
Concrete bronnen zijn het koken, drogen en roken van vleeswaren. Normallter
wordt deze lucht afgezogen en vía wasfllters of compostfilters gereinigd,
maar dit is níet altijd het geval. Als er ln grote ruimten werkzaamheden
worden verricht, wordt er geventileerd en ls het niet alti3d mogelijk de
lucht centraal te fllteren.

Water

De problematiek wat betreft watergebruÍk en -verbruik ls globaal hetzelfde
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als bij de varkensslachterijen.

Afvalprodukten
Deze \^Torden onder meer

commerc ial iseren produkten

te beschouwen.

afgezet naar destructoren om te

(o.a. veevoer) en zijn niet als
verwerken tot te

milieubelastend

c. Eetbare dierlijke vetten
De grondstoffen voor vetsmelterijen
van varkens en rundvee en in mindere

Bij de verwerking is er geuremissie.

emissie teruggedrongen, maar er zijn
lossen.

3.2. Zuivelindustrie

zijn rauwe dierlijke vetten, afkomsLig

mate van pluimvee, paarden en schapen.

Via een aantal maatregelen wordt deze

op dlt terrein nog we1 problemen op te

trIaterverontre ini ging

De totale vervuilingswaarde in de zuivelindustrie van vrijkomende afvalwa-

terstromen bedraagt volgens het CBS ca. 500.000 i.e. Van de melk komt ge-

middeld 0,6t in het afvalwater terecht, van de wei 28. A1 het afvah^raÈer

wordt gezuiverd, hetzij in eigen installaties hetzij in communale installa-
ties. Gezien de fosfaat-belasting uit reinigingsmiddelen en de melk zelf is
een derde trap voor fosfaatverwijdering in de nabije toekomst veelal ver-

eist. Verder onderzoek naar de beste methode van fosfaat- en stikstofver-
wijdering in de derde traps-zuiveríngsinstallaties is ge\Àrenst. De zwLve-

ríngskosten voor de sector bedragen f 30 miljoen. Het zuiveringsslÍb uít
eigen installaties, dat doorgaans in de landbouw wordt afgezet, is van goe-

de kwaliteit (geen zware metalen, verontreinigingen, e.d.). De verwachcing

is echter dat de afzet van slib in de landbouw in de toekomst moeilijk zal
worden. Milieutechnisch is er geen probleem meer, wel is er sprake van een

kostenpost.

Kaaspekel

Jaarlijks wordt circa 5.000 ton kaaspekel geloosd. Afvalwater mag maximaal

300 ng/l Cl bevatten. Bij pekellozing is hier moeilijk aan te voldoen. In-
cidenteel worden overschrijdingen getolereerd. Onderzoek zou kunnen worden

gestimuleerd naar het vinden van een betaalbare oplossing. Hetzelfde geldt

voor de zout-lozing als gevolg van het ontzouten van wei.
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Diversen

De zuivelindustrie gebruikt veel koelwater onder meer voor de indampers.
Hierdoor ontstaat op bepaalde lokaties een aanzienlÍJke thermische belas-
tíng van het oppervlakEewater. Toepassing van andere koelsystemen (b.v.
luchtkoeling) is dan geI^renst. De RMO (rijdende melkontvangst) en de afvoer
van produkten brengt nogal wat geluidsoverlast op bepaalde lokaties met

zich mee.

3,.3. Marg,arine- . vetten- en g11e-lndu§.tf ie
Bij de oliefabrikage zijn de twee belangrijkste emissies stof en hexaan
(extractiemiddel), Het stof kan bestreden worden door toepassing van stof-
filters en cyclonen. De hexaan-uitstoot kan redelijk binnen de perken ge-
houden worden door een kritische procesvoering en door koppeling van venti-
latiepunten en toepassing van een eindcondensor. Veel onderzoek is verricht
naar het zoeken van alternatieve extractiemethoden, waaronder superkriti-
sche extractie met CO, en membraan-extractie. Tot op heden zíjn deze echter
niet economisch haalbaar gebleken. Verder onderzoek ook naar andere extrac-
tiemethoden l-s gewenst.

Bij de raffinage- en hardingsproeessen wordt het afvah{ater belast door
sulfaten, fosfaten, keukenzout, organisch materlaal, è.d. De sulfaat-belas-
ting is sterk verminderd door de omschakeling van loogontzuring op fysische
raffinage bij de vrije vetzuurwinning.
Een probleem vormt de afvalbleekaarde rdie verontreÍnigd is met vet en nik-
ke1-katalysatorresten. Het wordt steeds moeilijker stortingsmogelijkheden
te vinden voor deze bleekaarde. ExtractÍe van afvalbleekaarde is technisch
rnogelijk maar economisch niet aantrekkelijk. Gezocht wordt naar alternatie-
ve toepassingen van afvalbleekaarde. Het onderzoek hiernaar en naar alter-
natieve katalysatoren verdient ondersteuning. Naast de verontreÍnigde
bleekaarde is de olie of het vet zelf, dat bij de diverse processen verlo-
ren gaat, milieuverontreinigend.
Dit geldt vooral bij de oliewinning en de raffinage en in mlndere mate bij
de margarineproduktie. In het afgelopen decennium is de vervuilÍng al via
maatregelen (verbeEering van bestaande processen en invoerÍng van milieu-
vriendelijke processen) teruggebracht. Een verdere reducering van de lozing
dient plaats te vinden binnen het kader van \^iat haalbaar en betaalbaar ís.
Afhankelijk van de vestigingsplaats kunnen er problemen in verband rnet geur
onfs taan.
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3.4. Suikerindustrie
Suikerfabrieken zijn erg groot en bestaan o.a. uit vele mechanische onder-
delen. Daardoor is het totale geluidsniveau dusdanig hoog dat bij de ter-
reingrens de waarde 50 db etmaalwaarde wordt overschreden.

Door hun historische ligging komen de kosten van de sanering (gemiddelde

vele miljoenen per fabriek) vrijwel 100s ten laste van de bedrijven.
De sanering is zowel een technisch als een financieel knelpunt.

Tijdens het produktieproces van suiker zíjn er vele stappen waarbij geur

vrÍjkomt. Vooral bij de pulpdrogers komt veel geur vrij. De geuremissie van

de drogerij wordt geloosd via schoorsteenpijpen \{aardoor de hinder sterk
beperkt wordt. In opdracht van de suikerindustrie voert TNO reeds sinds
1983 onderzoek uit dat uiteindelijk moet leiden tot adequate besrrijdings-
maatregelen. Het is nuttig dÍt onderzoek - ook in verband met eventuele
spÍn off - te continueren.

Oorspronkelijk \ÀIas de suikerindustrie een grote vervuiler van het opper-
vlaktewater. Door de aanleg van eigen zuiveringsinstallaties is dit pro-
bleem bij de meeste suikerfabrieken opgelost.
Er is wel behoefte aan onderzoek naar een efficiënte verwijdering van stík-
stofverbindingen, welke vooral hun oorsprong vinden in de (kunst-)bemes-

ting.

Een belangrijk probleem vormc de bietentarra, jaarlijks ca. 1 miljoen ton.
De kwaliteit daarvan is niet in het geding, maar het is moeilijk om er een

afzet voor te vinden, omdat vrijwel geen boer, 'de grond van een ander,
accepteert. Deze grond wordt daarom vaak gebruikt voor terreinverhoging en

als afdekgrond. De aan- en afvoer van deze tarra kosten veel geld. Hoe

minder grond er met de bieten naar de fabrieken komt, hoe prettiger dat
voor zowel de boeren a1s de fabrieken is, vooral financieel.
Intensivering van het onderzoek naar betere scheidingstechnieken, reeds bij
de boer, is dringend gewenst.

3. 5. Bierbrouwerij en

Op het gebied van v/aterzuivering heeft men de problemen onder controle,
doordat de brouwindustrie fors geinvesteerd heeft in zuiveringsinstalla-
ties. Het voornaamste bijprodukt in het brouwproces, de bostel, \^rordt als
veevoederprodukt afgevoerd.
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Iíat betreft de geuremissie blijkt dat het koken van de vrort nog een pro-
bleem is. Onderzoek daarnaar is gewenst.

In een enkele streek wordt bezwaar gemaakt tegen de grondwateronttrekking
door brouwerijen, vanwege de grondwaterstandverlaging.
Toenemende ongerustheid gaat uit naar de kwaliteit van het r{ater. Het wordt
steeds moeilijker om schoon water te vinden.

3.6. Diervoedersector

In deze sector gaat het niet alleen om mengvoederbedrijven en huisdiervoe-
derfabrieken, maar ook orn bedrijven die veevoedergrondstoffen bereiden zo-
als destructie- en decontaminatiebedrijven, groenvoederdrogerijen en be-

drijven die de kwaliteit van bepaalde grondsÈoffen verbeteren door bijvoor-
beeld het 'toasten' , als ook op- en overslagbedrijven. De mate vraarin een

bepaald milíeurisico relevant is, wordt bepaald door het soort bedrijf. Zo

zal het aspect 'geur' bij de aanvoer, overslag en opslag van grondstoffen
meer spelen bij een destructiebedrijf dan bij een mengvoederbedrijf.
Er zijn drie fasen in het produktÍeproces te onderscheiden: de aanvoer,
overslag en opsrag van grond- en hulpstoffen; de be- en verrrerking; en de

opslag en afvoer van het eindprodukt. Bij elk van de fasen bestaan de mi-
lieurisico's lawaai, stof en geur. Bij de be- en vervrerking tevens afval en

'andere emlssies'

Deze milieurisico's van de diervoedersector zijn terug te dringen met de

huidige mogelijkheden. Er is daarom geen noodzaak tot het doen van, onder-
zoek naar leemten in de kennis van bepaalde technologieën.
Wel kan er behoefte zijn aan objectieve informatie op het gebied van geur

en misschien ook op het gebÍed van stof en lawaai. Bedrijven r,reten niet wat

voor een bepaald probleem in een bepaalde situatie de beste oplossíng is.
Van geheel andere aard is de ínvloed van diervoeders op de stikstofemissie
uit mest. Er is een afgeleid verband tussen het stikstofgehalte in voeder

en de stÍkstofvervluchtiging als ammoniak uit mest en urine. Het is drin-
gend gewenst via gericht onderzoek inzicht te krijgen in de relatie tussen
het stikstofgehalte in het voer en de ammoniakemissie uit mest en urine
tijdens opslag en bij bemesting van gras- en bouwland.

3 , 7. Aardappelconsumptie- industrÍe
Er zijn geen problemen op milieugebied in de aardappelconsumptiesector waar

geen adequate oplossing voor is.
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Afgelopen jaren is er veel geinvesteerd in waterzuiveringsinstallaties en

in hergebruik van afvalsËromen.

De sector wordt wel geconfronteerd met residue-problemen door de Èeeltmaat-
regelen. Er wordt om die reden veel onderzoek gedaan naar reslduen van zwa-

re metalen en pesticiden. Er is behoefte aan een uniformering van analyse-
methoden in het kader van L992. Dit probleem speelt overigens in de meeste

sectoren van de v/g-industrie.
Onderzoek naar de vermindering van de tarra, de aanhangende grond, is zeer
gewenst. Zie ook paragraaf 3.8.

3.8. Aardappelzetmeel en -derivaten
In ons land is Avebe het enlge bedriJf dat zíct. bezlghoudr met de produktie
van aardappelzetmeel en -derivaten.
Een aantal specifieke geurbronnen in dit bedrijf levert een geurbelastlng,
dat aanzienlijk hoger ligt, dan de ontwerp-geurgrenswaarde. Het gaat hier-
bij om lucht uit flash-drogers, trommerdrogers €.d., waarbij een aanÈal
stoffen wordt geëmitteerd zoals: aceet-aldehyde, ammoniak en SOTHTS-verbin-

dingen (b.v. amines). Het ligt voor de hand om deze stoffen te brengen in
de waterfase middels scubbers of natvervangers. Dit is echter een verschui-
ving van de problemen.

Een andere mogelijkheid is de lucht te behandelen in biofilters, waarbij
de grote hoeveelheid lucht en het stofgehalte problemen kunnen veroorzaken.
Beide problemen zijn nog niet opgelost en vragen om nader onderzoek.

Avebe produceert jaarlijks + 200.000 ton tarra. Deze grond ís geschikt voor
algemene toepassingen (afdekken van stortplaatsen - geluidswallen - dichten
van wijken etc.). Verder heeft opslag plaats in bassins, zonder dat hier-
voor kostbare bodemafsluiËende maatregelen (in verband met bescherming
grondwater) behoeven te worden genomen. Hoe minder grond er met de aardap-
pelen naar de fabrieken komt, des te aantrekkelijker. ïntensÍvering van heË

onderzoek naar betere scheidingstechnieken, reeds bij de boer, is dringend
gewenst.

3. 9. Visseriiprodukten
Bij de verwerking en bewerking van visserÍjprodukten knrr belasting van het
milieu opt,reden. Het afvah,rater van visfileerbedrijven wordt na enige zui-
vering binnen de bedrijven geloosd. De belasting bestaat voornamelijk uit
organisch materiaal en zout. Stroomlijning van processen, zoals hergebruik
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van marinadebaden in de haringverwerkende industrie, zal nader onderzocht

moeten worden om een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren aan de te-
rugdringÍng van de milieubelasting.
Bij de waterzuivering in de bedrijven zelf worden flocculatiemiddelen ge-

bruikt, waarbij niet altijd bekende chemí-caliën worden gebruikt. Een ge-

deelte hiervan komt in het slib en een gedeelte in het te lozen afvalwater.
Onderzoek naar de ontwikkeling van het chemicaliëngebruik in waterzuive-
ringsinstallaties is gewenst.

De laatste tíjd komt een probleem naar voren naar aanleiding van het ont-
dooien van vis. Dit probleem is tweeledig. Enerzijds gebruikÈ men hiervoor
water dat öf aan het waÈerleidingnet $rordt onttrokken öf rechtstreeks aan

het grondvrater. Omdat dÍt ontdooiwater met de te ontdooien vis in contact
komt lost organisch materiaal op, hetgeen een bijdrage levert aan de hrater-

verontre iniging.

Bij het roken van vis wordt de rook gedeeltelijk gerecirculeerd. Een niet
onaanzienlijk deel van de rook komt in het milieu terecht en geeft aanlei-
ding tot stankoverlast.
Onderzoek naar de toepassing van rookeondensaten als alternatief voor het
huidige rookproces dient uitgevoerd te worden teneinde deze vorm van mi-
lieubelasting te reduceren.

3.10. Tuinbouwprodukten

Bij de verwerklng van tuinbouwprodukten zijn enkele milieuproblemen waar-

voor nog geen adequate oplossingen zijn.
Bij het blancheren, steriliseren en het conserveren wordÈ veel water ge-

bruikt. Er is behoefte aan onderzoek naar alternatieve processen en naar de

nogelij kheid van \.raterregulering.
Bij de verwerking van uien, prei en rode kool ontstaat geur. Dit probleem

is nog niet opgelost.
De scheiding van vast afval op de bedrijven in produkt- en verpakkingsge-
deelte gebeurt nog niet adequaat. Ook onderzoek hiernaar is gewenst.

3.11. Bakkerii- en andere sraanDrodukten

De emissie vanuit het bakproces (verbrandingsgassen en uTaterdamp) is de

voornaamste bron van milieubelastÍng in deze sectoren. Op veel kleinere
schaal is er sprake van waterrijk afval (o.a. bij de bereidÍng van vul-
lingen uit witte bonen) en vast afval (o.a. fijn stof).
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Over de geurbelasting van de omgeving zijn geen kwantitatieve gegevens be-

kend. Het gaat hier vooral om vluchtige aromastoffen zoals o.a. I"laillard-
reactie produkten, vanille en componenÈen uit kruidenmengsels.

Ook de geluidsoverlasE is niet gekwantificeerd.

Er is een aanzienlijke emissie van gassen bij het bakproces. De komende ja-
ren zal een groot onderzoekprogramma oventechnologie worden uitgevoerd
(jaarbudget ca. f 700.000) waaraan de bakkerijsector, de ovenbouwers, de

NOVEI,Í, TNO en de EG financiële steun geven.

Met de resultaten van dit onderzoek kan het bakproces worden geoptinali-
seerd qua beheersing van de produktkwaliteit, energiebesparing en samen-

stelling van de verbrandingsgassen. Ook aan het opvangen van de gassen en

geurstoffen zal aandacht worden besteed. Op dit terrein, waar het moeilijk
is om tot praktische haalbare èn effectieve oplossingen te komen, zou een

breed opgezet onderzoek naar het opvangen van gassen en geuren een welkome

versterking betekenen. Een brede aanpak van onderzoek is ook wenselijk daar

waar het gaat om het vangen van fijne stofdeeltJes en het verwerken van

natte afvallen.

Ook het onderzoek naar mllieuvriendelijke verpakkingsmaterialen is een punt

van algemeen belang. Dit punt speelt binnen het aandachcsgebied van de

programma- adviescommiss ie .

De toeleveranciers van verpakkingsmaterlalen zijn reeds actief op dit ge-

bied, o.a. met het vervangen van PVC door bijvoorbeeld polyetheen en poly-
propeen; een aanvullende inspanning waarbÍj de nadruk wordt gelegd op het
verwerken van natuurlijke materialen lijkt ons zinvol om tot duurzame op-

lossingen van afvalprobleem te komen.

3.12. Eieren. eiprodukten en pluimveeslachterijen

Bij de eieren en eiproduktenindustrie zijn drie probleemgebieden Èe onder-

scheiden. Ten eerste het afvalwater. Dit water omvat het spoel-, nas- en

reinigingslsater. Hierin komen residuen van ontsmettings- en reinigingsmid-
delen voor. Deze kunnen verwijderd worden door toepassing van uitvlokkings-
middelen. De investering hiervoor is echter hoog. Het slib dat resÈeert,
bevat een hoge concentratie reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Hierdoor

is de afzex ervan problematisch.

Ten tweede de eierschalen. Deze bevatten naast de grote hoeveelheid kalk
nog een kleine rest eivliezen. Vanwege deze organische stof is het storten



28

een Probleem. De oplossing lÍjkt in de toekomst mogelijk, indien het onder-

zoek inzake de verwerking ervaÍr i.n veevoer succesvol is.
Tenslotte de verpakkingsmaterlalen. Het gebruik van plascic staat ook bij
de afnemers steeds meer ter discussie. De verrninderiag van de mílieuproble-
matiek zal in deze van de verpakkingsindustrie ,moet€n komen. De ontwikke-
ling van geschikte en tevens milieuvriendelijke verpakkingsmaterÍalen ver-
eist nader onderzoek.

Het gebruik van kuststsofnaterialen 1s ook biJ de pluimvees)-achterijen een

probl"eern. Voor het konnende decenniu,m 1s het zelfs het belangrijksLe nog op

te lossen probleem. Op dit moment zijn met name de éénmalige verpakkingsrna-

terialen problematisch. Dit geldt z,orsel- voor de binnenkonende al-s uitgaande
produkÈen (folles, schalen, dozen, dozen etc.).
De geurproblemen zijn beperkt. Toepassi.ng van luchtwasinstallaties is moge-

lijk. Een bron van geluid kan zijn de ventilatoren van de koeLcompressoren.



29

4- CONCLUSIES

De v/g-industrie heeft zich al in een vroeg stadium toegelegd op verminde-

ring van de belasting van het milieu. Voor veel van de problemen zijn dan

ook binnen de huidige normstelling inmiddels technologisch en economisch

aanvaardbare oplossingen gevonden.

Dit neemt niet weg dat er nog sprake is van enkele belangrijke sectorover-

schrijdende problemen waaronder geur, grondwater, verpakkingen en enkele

sector-specifieke problemen. Hiervoor moeten oplossingen worden gevonden.

Daarnaast is het van groot belang dat bedrlJven interne mllieuzorgsystemen

ontwikkelen. Ter ondersLeuning hiervan is op verschillende gebieden nader

onderzoek gewenst. In het betreffende hoofdstuk (2.3.) worden hierÈoe voor-

stellen gedaan.

Geur

- Uit de analyses per sector is gebleken dat de meeste sectoren met Beur-

problemen te maken hebben, waarvan aard en omvang onvol-doende bekend zijn
en waarvoor geen adequate oplossingen voorhanden zijn. Aan onderzoek ter
vermindering van geuroverlast dlent dan ook meer aandacht besteed te wor-

den. Het onderzoek zou zic}:. moeten richten op het identificeren van de

geurbronnen en het ontwlkkelen van efficiënte luchtreinigingsmethoden.

Objectieve methoden voor het vaststellen en controleren van geuremissies

dienen ontwikkeld te worden.

Grondwater

- Het grondwater raakt meer en meer vervuild. Het hoge niEraatgehalte is
daarbij een van de meest actuele problemen. NaasL het voorkömen is inten-
sivering van het onderzoek naar economisch verantwoorde technieken voor

het verwijderen van nitraaE gewenst. Verder dient de verontreiniging van

het grondwater met residuen van gerÍirasbeschermingsmiddelen en met andere

milieucontaminanten in kaart gebracht te worden. Het is gevrenst produk-

tieprocessen door te lichten teneinde het (grond)waterverbruik te vermin-

deren.

VerpakkÍngen

- Omvang en aard van de verpakking van voedings- en genotrniddelen vormt een

maatschappelijk probleem. De v/g-industrie kan bij de oplossing hiervan

een biJdrage leveren. Op verschillende gebieden is onderzoek gewenst.
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Aanbevelingen worden vermeld in hoofdstuk 2.2.

Sector - specif ieke onderwerPen

- Uit de analyse van de problemen in de dlverse sectoren van de v/g-Ln-

dustrie zljn voor bepaalde secÈoren speclfieke onderwerpen naar voren ge-

komen, lraarop het onderzoek geintenslveerd zou moeÈen worden. De belang-

rijkste hiervan ziJn:
* verwerking van slib in diervoeders;
* oplossing vinden voor de afvalbleekaarde u1Ë olle-extraetle (toepas-

singen voor afvalbleekaarde, econornisch veranËwoorde extractienethode,

alternatief voor Ni-katalysator) ;

* alternatlèf olie-extractleproces ln plaats van hexaan; verbeterde te-

rugwinnlng hexaan;

* biofilters Ëegen geur ln het bljzonder slachteriJen en vleeswarenin-

dustrie;
* kaaspekellozing;
* vermindering bieten- en aardappeltarra;
* toepassing van rookcondensaten bij het roken van vis'
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TabeL l
Lozing van zuurstofbíndende stoffen in afvarwater (in L06 t.e.)

1975 1 980 1983 1qg4 1e8s

Landbouw

Industrie:
- voedingsnÍddele-nÍndustrie
- ehefiísohe lndustrio
- overÍ.ge lndustrié

[{uishoud.ens

Nutsbedr'Íj ven, touwntj verhald,
horeea en handel

DienswerlenÍng, ÈransporË,

0,2

9,5
2'8
3,0

L3,7

1,6

2,3,

0,1

5r6
2,4
L,7

L4, l.

1,8

2,3

0r1

4r3
1r5
1,3

L4,4

1r6

2,t+

0,10,1

3,6 3,1+
L,4 1,3
L,2 L,2

L4,4 14,5

1,6 L,6

2,4 2,2

Totele bruto LozÍng 93, l- Zg ,A

Bron; tríaterkwallteit§,beheerr Dè€I- À ,Lozlns van

25,6 24,,9 2t+,3

afvalnater', CBS, 1985,
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Tabel 2
Lozi'ng van zuurstofblndende stoffen per bedrlJfstak binnen de voedings-
genotrniddelenindustrie (x l-000 inwoner-equivalent)

bedrij fstak

aardappelmeelfabrieken (incl. stijfsel-
en zetmeelfabrieken)

aardappelverwerking tot voorgebakken
frites

bierbrouwerijen en mouterijen

fruit, groenteconserven en groente-
wasserij en

glst- en spirltusf,abrÍeken en
distilleerderij en

linonadefabrieken en bottelariJ en

margarine-, veÈ- en spijso1iefabrieken

slachterij en en vleeswarenbedrlJven
( incl . destructieberijven)

visconserven en vismeelbedrijven

suikerfabrieken

chocolade-, cacao-, sulkerwerk- en
honingfabrieken

zuivelfabrleken (inel. eleren)

brood-, koek- , er.z. bedriJven

Totaal voedings- en genotmiddelenindustrie

L975 1980 198s

6279 2732*> 1571*)

118 210 136

200 227 L77

282 234 136

709

1.08

L44

845 687

74 74

108 75

363 L75

69 47

203 141

479

66

29

?47sL
647 627 500

?6855

9516 5616 3s63**)

*) Totaal v/g-industrie rnlnus som bedriJfstakken excl. aardappelmeel-
fabrieken.

**)Gecorrieeerd volgens opgaven van het CBS.

Bron: I,IaterkwaliteÍtsbeheer, Deel A 'Lozing van afvalwater' , CBS, l-985.
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Tabel 3

Enkele gegevens m.b.t. het zuiveringsslib in de voedings-
lenindustrie

ontwikkelde capaciteit x 1.000 i.e.
belasting der installaties x l_.000 i.e.

afgevoerde hoeveelheid slib (ton d.s.)

bestemming: - landbouw
- comp./zwarte grond
- andere nuÈtige bestemmingen
- storten
- divers

totaal ten nutte
totaal als afval

Bron: Ií. l"Íartens, RIVM-LAE, 1_989.

L984

L682
L266

L4404

33r
37?.

L4z
L4r
2*

84r
t_6r

en genotmidde-

1985

2501
2Ls6

16683

45r
30r
L2\
2*

l_t_r

97*
3r

Tabel 4
Kosten van afvalwaterlozing per 1.000 kg produkt voor frlsdranken, eipro-
dukten en aangevoerde melk (Nederlandse situatíe)

FrÍsdranken
- zuiveringslasten
- produktverlies

Totaal

EÍprodukt
- zuiveringslasten
- produktverlies

Totaal

Melk
- zuiveringslasten
- produktverlies

Totaal

Bron: Beheersing van de
middelenindus trie .

4,70
12,90

l-7,50

10,50
72,00

82,50

2,50
4,80

7 ,30

kosten van afvalwater in de voedings- en genot-
VMT nr.23, L987.

t
t
f

f
f

f

t
f

f
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Tabel 5

Gereg,istréèïde l"ozing van uwafé metalen Ín afvalwater, 1985

x 1.000 kg

v/g- industrle
waarvan
- euivel
- pLuinveesl-aehterÍj en
- slachterÍJen
- vleos.waren
- hler en linonade

neÈaalÍnduetrle

werige f.ndustríe

cadmiun l«dk chroon koper
0,0 0,0 0rg 5r2

0,0 0,0 0,1 0,6
0,0 0,1
0,0 1,0
0,0 0,2

- 0,0 on I L,4

0,2 0,1 13,6 9,3

L7,2 0,3 67,4 g,l

lood nikkel
1,4 4,5

4,2 0,1
0,0 0,0
0,1 0,0o,o CI,o
0,1 0,o

9,4 L7 ,L

15,8 L6,1

zilver
o,,0

o:n

1,0

0,,0

atr§"een
0,0

u:o

:

0,3

L7,fi

zirrk
L5,l+

2rL
0r4
L17
1.,0
1r3

56,9

102,5

Totaal be.dt{ven L7,7 Q,tr S6,1 ?g,l gg,L A5,4 lg3,g 2,7 lg,L

Bron: Iíaterkwallteltsbeheer, Deel A ,Lozing van af,varrrater,, cBs, Lgg5.
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Tabel 6
schattíng van bedrÍjfsafvalstromen-van de bedrijfsgroepen van de voedings-en genotmiddelenindustrle. rn gevar er sprake il van een hergebruiksbestem-ming, Ís dit Ín een aparte kolàm aangegeven.

bedrij fsgroep soort afvalstroom (tussen
haakjes Ís in geval van
hergebruik de evt. bestem-

hoeveelheid
vers gewicht

ton/j

hergebruik
vers gewÍcht

ton/ j

slachterij en,
vleeswaren

ongeboren en ruige mest
flotatieslib (veevoer)
slib uit vetvangers e.d.
slachtafval

80.000
30.000-50.000 klein deel

< 15.000
400.000- s00. 000

zuivel, kaaspekel

visbewerking visafval- (export, veevoer) > 40.000

meel,
gort, rijst

zeefresten (steentj es)
zeefresten (hout)

4.200
1. 700

suiker bierenrarra (f. OOO.00o)bietenstaartjes (naar veevoer)
pulp (naar veevoer)
schuimaarde (naar landbouw)
melasse (naar veevoer/

90.000
400.000
500.000
2s0.000

margarine,

groente-afva1groente

brood, be- verpakkingsrestanten ls .000

cacao, choco-
lade, suiker-

schaaldelen, kÍemen
(naar landbou/veevoer)

15.000-20.000 deel

zetmeel t dardappeltarra 250. OOOzetmeelderÍ- wasserij _afval 30.000

koffie, thee koff iedik (verbranding) 40.000

soep, filterkoek 4.000

klein deel
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Vervols Tabel 6

fu-"a'i3 
rsgroep soort afvalstroom (tussen

haakjes is in geval van
hergebruik de evt. bestem-

aard.resten (naar veevoer)
slib (naar landbouw)

hoeveelheid
vers gewicht

l'on/ j

hergebruik
vers gewicht

t.on/ jI

I

aardappelpro-
dukten

100.000
2.000-3.000

alcohol, dis- vinasse (naar veevoer) 100.000

mouterij en,
brouwerij en

moutkiemen (naar veevoer
naLte bostel (naar veevoer)
hitue drab (naar veevoer)
blerglst (naar veevoer/farmac. )

6. 500
250.000

3.500
22.sAO

gelàger 3.500
kiezelguhr 6.000
slib ínaar landbouw) onbekend onbekend

frisdranken onbekend onbekend

nahalr tatraksefwal 2.000

Bron: Vogelvluchtverkenning voedings- en genotmiddelenindustrie, l-985, RM-LAE

Tabel 7

Luchtverontreiniging Procesemissies Nederland 1982

1-.000 kg

zwaveldioxyde
overige zwavelverbindingen
ammoniak
stikstofoxyden
overige stikstofverbindingen
koolmonoxyde
roet en vliegas
fluoriden
overige anorganische halogeen-verbindingen
kwik, lood, cadnium
overige metaalverbindingen
overige stofvormige verbindingen
overíge anorganische verbindingen
alkenen
alkenen en alkynen
aldehyden
chloorf luorkoolwate rs tof f en
overige organische halogeen-verbindingen
aromatische koolwaters tof fen
overige organische verbindingen

toÈale
industrie

alleen
v/g- lndustrie

736
0,1

872
2,0

36
156

3,5
0,0
L,6

0,1
LO272

L99
4694

t_0

L6
98
L4

2694

46L06
6208
6586

28786
89s2

258434
3131
2014

LLs26
98

3t+73L
52798
L4288
981-1s

9554
286

zLO6
t7937
L7670
4L734

cBS l-986.Bron: Luchtverontreintging Procesemissies L982,
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Tabel 8
Ontwikkeling emissies van vluchtige organische
(kiloton/j aar)

stoffen in L987 2000

sector 1981 198s 2000

Metaalindustrie**)
Chemische industrie
Op- en overslagbedrijven*)
Aardolie- en steenkoolprodukten
Papier- en grafische industrie**)
Rubber en kunststof
Voedings- en genotmiddelen
Overige industrie**)

30 -40
38
L8,7
L3,4

10-13
5,2
4,2
4-6

30 -40
28,2
L8,7
L3,4
8-11_
5,2
3,8
4-6

30-40
25
L8 ,7
10 ,4
8-11
6,4
3,8
4-6

TotaaI L2s-L4s 1-10 - 130 10s - 12s

*) Voor een belangrijk deel op basis van materiaal van de Emissie Regi-
stratie (ER).

**) Geheel op basis van ER-gegevens vastgesteld.

Bron: Emíssies van vluchtige organische stoffen door industriële bedrijven.
RIM-24, InsÈituut voor Milieuvraagstukken VII, R-87/9.
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Tabel 10
Bruto milieukosten per maaÈrege1,

maatregelomschrijving 19BB

voedings- en genotmiddelenindustrie

jaarlijkse kosren
1989 l_990 1991 L992

totaal

- huidige eisen water
- afvoer industríeel

afval door part.bedr.
- huidige elsen lucht
- aardappelmeelfabriek

Ter Apelkanaal
- huidige eisen geluid
- onderzoek en ontwik-

keling industrie
- sanering slachterijen
- geuremissies voedings-

niddelenindustrÍe
- afwoer zulveringsslib

bedrijven
- huidige eisen afval
- coörd. milíeu-activitei-

ten bedrijven
- NOx-meetkosten
- huidige eisen bodem
- gebruik laagzwavelige

stookolle
- bodemsanering slachte-

rij en
- sanerÍng industrielawaai
- afvoer ind. chem. afval

door part. bedrijven
- NOx-emissies oliestook
- NOx-enissies gasstook
- NOx-emissies gasturbi-

nes en -motoren
- gebruik laagzwavelige

gasolie
- SO2-proces-emissies

188. 3

10s. 6

L8.2
16.1

10. 9
6.0

5.9
5.7

4.s

3.s
3.3

3.3
1.9
1.3

0.6

0.6
0.4

0.3
0.1
0.0

0.0

0.0
0.0

L94.9

L02.4

L8.2
16.1

L0.2
6.0

5.9
7.8

11 .8

3.5
3.5

3.3
1.9
1.3

0.6

0.8
0.6

0.3
0.1
0.0

0.1

0.1
0.3

L98.2

96.4

L8.2
L5.7

9.9
6.1-

5.9
9.9

L8.2

3.s
3.6

3.3
1.9
l_. 3

0.5

1.0
l_. 1

0.3
0.2
0.0

0.4

0.1
0.8

L97.6

91. 9

L8.2
L5.7

9.7
5.9

5.9
10. s

20.3

3.5
3.5

3.3
1.9
1.5

0.4

1.0
L.7

0.3
0.2
0.0

0.7

0. 1_

1.3

201. 5

94.6

18.2
16. 3

9.5
6.0

5.9
10. 3

L9.9

3.5
3.4

3.3
1.9
L.7

0.4

1.0
2.3

0.3
0.2
0.0

0.8

0.1
1.8

Bron: Kosten van het milieubeheer 1988 t/n L992, VROM.
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Tabel 11
GeËaamde bruto- en
drachÈen v,oedings-

omsehrijving

nette míI1er'r,ko§ten en te botalen
en geno.tmiddele-n lndustqi-e

Jaartljkse bedragen
1988 1.e&9 199,0

en te ontva4gen ov€r-

1991 L992

bruto mili.eukosten n88. 3
te beÈaLen overdrach-
ten 190.2
Ee ontrrerlgen ouerduaeh-
ten (subsidies) 64.0
rretto overdracht
(extra roili.eukostea) L26.2
neËto mllteukosten 3L4.5

L9/+.9

1.92, e

42.S

15S.9
345. 7

nLn 9Ló
t*8.2

19,7 .4

?e. e

168.5
366. 7

1_97.6

20,?.6

19. r&

L83. ?
380,8

201. s

2A7.7

17.0

tr90.7
3e?.1

b:r-uto mÍlieukosÈen, 41s
percentsge v.ën de Èo'
tale mllloukseten
netto mÍlleukosten, als
pereentage van de to*
tale mlliEukosÈen

Bron: KosËen van het mi.lleubeheer 1988 t/4 L992, YRO[Í.

fl.62.e?.9

5.15.04.§

?.7

5.I

2.§

5.1
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Tabel 13
Grondwatergebruik door de
Bedrijven ingedeeld naar
Op basls van Provinciale

voedingsmidde lenindus tr ie .

SBI-code van CBS.
regis ters grondwateronttrekking.

SBI - code koelwaÈeg pfoceswaf,er totaal 2
(x 1000m') (x 1oo0m') (x looo*')

20. 1 Slachterijen en vleesverwerking
20.2 Zulvelindustrie
20.3 Visbewerking
20.4 Meelfabtiekeii
20.5 Sutrkerindustrie
20.6 Margarine, vet en olie
20.7 Groente en fruitverwerking
20.8 Brood en bànket
20.9 Cacao, suikerwerk
2]-.L Zetmeelindustrie
2L . 2 Y eettoederindustrle
21. 3 Overige voedlngsmid. indirstrie
2L.4 Alcohol èn destilleerderiJen
21.5 Mout en bier
21.6 Frisdranken

8.457
3L.722

423
2.428

840*
L.942
4.694

426
3.LL7

590
3 .088
5.26L

L4.733
6 .485*

689

8.L26
8.433

899
s72
840*
220

s.293

638
4.748

4t+L
2.046

776
6.485*

218

t-6.583
40. 1_55

L.322
3.000
L.679
2.162
9 .987

3.756
5 .438
3.s29
7 .307

15 . 509
L2.969

907

- 426

)1 7 Trlralr 'l OA l-04

Totaal 85 .099 39.735 Lzt+.833

*) aanname: 50t proceswater, 50t koelwater

Bron: CBS-Statistiek, l-986.

Tabel 14

hoofdcomponent totale indu§trie
t van totaal huis-
houdelijk afval

7,3
5,5
6,8
2,0
0.5

22,L

resultaten L987: RIVM, 1988

papier/karton
kunstsÈof
glas
ferro
non- ferro

totaal

v/g- industrie
t van totaal huis-
houdelijk afval

4,6
2,5
6,6
1,8
0.3

15 ,8

Bron: SorEeerproeven met huishoudelijk afval,


