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Ter controle neemt de handhaver
van de waterbeheerder bij bedrijven regelmatig watermonsters.
De bedrijven die lozen weten dat
steekproefsgewijs gecontroleerd
wordt. De controles werken zo
ook preventief. Na laboratoriumonderzoek blijkt of de lozingen
nog steeds binnen de vergunning
vallen. Als dit niet het geval is,
dan leidt dit tot vervolgacties. In
heel Nederland zijn vergunningverleners en handhavers op deze
manier dagelijks in de weer om
de kwaliteit van het water te verbeteren en te bewaken.

De WVO
De kwaliteit van het oppervlaktewater is een voortdurende zorg
van de waterbeheerder. Om te
voorkomen dat het oppervlaktewater van bijvoorbeeld de Rijn,
Maas en Waddenzee gebruikt
wordt als een vuilstortplaats, is
er sinds 1970 de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO). Indien een bedrijf op
het oppervlaktewater stoffen wil

lozen, dan moet het daarvoor
toestemming hebben; het moet
een lozingsvergunning aanvragen.
In de WVO en de Algemene Wet
Bestuursrecht is aangegeven via
welke procedures de vergunning
tot stand komt. De waterbeheer¬
der, in de persoon van een vergunningverlener, spreekt met het
bedrijf af onder welke voorwaarden er geloosd mag worden en
verleent uiteindelijk de vergun¬
ning. Afhankelijk van de te volgen procedure kan het enkele
maanden tot soms meer dan een
jaar duren voordat de vergun¬
ning verleend wordt.
Afspraak is afspraak. De bedrij¬
ven of lozers die een vergunning
hebben, moeten zich aan de
afspraken houden.
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WVO-info
Om de WVO goed uit te voeren
zijn de vergunningverleners en
handhavers op elkaar aangewezen.
Haiidhaving kan alleen gebeuren
als duidelijk is aan welke eisen en
normen de lozer moet voldoen,
Om een vergunning te verlenen
heeft de vergunningverlener gegevens nodig over de lozingssituatie. Het WVO-management
moet de voortgang kunnen

volgen en de gegevens internationaal ter beschikking kunnen stellen. De gegevens die door zowel
de vergunningverlener als de
handhaver gebruikt worden,
moeten daarom up-to-date en
toegankelijk zijn. De dikke papieren dossiers maakten in het verleden het vinden van informatie
er niet makkelijker op.
Bij de vergunningverleners, de
handhavers en het WVOmanagement was daarom behoefte aan een informatiesysteem. Dit informatiesysteem
moest de uitvoering van de
WVO adequaat ondersteunen.
Het moest kunnen inspelen op
veranderende omstandigheden
en het moest bovenal gebruiksvriendelijk zijn. Het informatie¬
systeem dat is ontstaan heeft de
naam WVO-info gekregen.
WVO-info is door Rijkswaterstaat ontwikkeld. Het traject van
ontwerp en bouw heeft ongeveer
twee jaar in beslag genomen. Om
er voor te zorgen dat WVO-info
daadwerkelijk de vergunningver¬
leners en handhavers ondersteunt, zijn zij en het WVOmanagement vanaf het begin
nauw betrokken geweest. Het resultaat van de samenwerking is
een compleet en gebruiksvriendelijk informatiesysteem.

De belangrijkste kenmerken
en functies van WVO-info
•— WVO-info volgt de nieuwe en veranderende wetgeving op de voet
•— Alle correspondentie lean opgenomen worden
•— Gemaakt voor en door vergunningverleners, handhavers en WVO-management
•— Gebruikersvriendelijk door het gebruik van Windows ®

Vergunningverlening
O— Ondersteuning van alle procedu¬
O—
O—

res voor alle type lozingen
Bewaken en signalering bij overschrijding van alle termijnen
Alle vergunningseisen zijn in te
voeren.

Handhaving

O— Alle meetresultaten zijn in te
voeren
O— Automatische invoer van laboratoriumresultaten en bedrijfsmetingen
O— Directe en automatische signale¬
ring bij overschrijding van de
vergunningseisen
O— Invoer van incidenten en meldingen mogelijk
O— Ondersteuning van alle handhavingsacties van waarschuwing tot
dwangsom.

Managementinformatie
O— Berekenen van alle typen jaarO—
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vrachten
Automatische overzichten van o.a.;
-lopende vergunningsprocedures
-aantal verleende vergunningen

Wat kan WVO-info?
Vergunningverlening

WVO-info ondersteunt alle stappen in het proces die genomen
moeten worden om een vergunning te verlenen voor lozingen
op het oppervlaktewater, voor
baggerstorten en gritstralen. Als
een bedrijf een vergunning aanvraagt om te lozen, wordt eerst
bepaald via welke procedure
de vergunning tot stand gaat

Een aanvraag leidt normaal gesproken tot een vergunning: de
definitieve beschikking. Zodra de
beschikking door de vergunningverlener wordt verstuurd en de
datum in WVO-info is ingevoerd,
moet binnen twee weken in een
advertentie de verleende beschik¬
king bekend worden gemaakt.
WVO-info bewaakt deze termijn.
De beroepsprocedure, die gevolgd wordt als er bezwaren zijn
ingediend tegen de beschikking,
wordt eveneens door WVO-info
ondersteund.
Handhaving

Op verschillende manieren kan
de handhaver nagaan of de vergunninghouder zich aan de af-
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komen. De Algemene Wet
Bestuursrecht kent zes verschil¬
lende soorten procedures. Het
moment van starten tot het mo¬
ment van het verlenen van de de¬
finitieve vergunning (beschik¬
king) wordt binnen WVO-info
het voortraject genoemd. In het
voortraject gebeurt veel. De vergunningverlener zit regelmatig
aan tafel met de toekomstige lozer. Helemaal als een procedure
enkele maanden duurt is het
prettig dat de resultaten van de
besprekingen terug te halen zijn
uit WVO-info. Voor zowel de
vergunning als voor de handha¬
ving voert de vergunningverlener
de relevante gegevens van het
voortraject in.
De procedures bij het verlenen
van de vergunning kennen
verschillende stappen. In de
Algemene Wet Bestuursrecht is
vastgelegd hoe lang iedere stap
duurt. WVO-iu/o berekent, nadat
een procedure is opgestart, wanneer iedere stap afgerond moet
zijn. WVO-info attendeert de
vergunningverlener er op als een
termijn overschreden wordt of
dreigt te worden.
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spraken houdt. Steekproefsgewijs
worden monsters genomen van
het afvalwater. Bedrijven moeten
in een aantal gevallen zelf mon¬
sters nemen. Het bedrijf analyseert dan periodiek en zonder
tussenkomst van de waterbeheerder, de monsters en geeft de
resultaten door aan de waterbeheerder in de zogenaamde
BedrijfsAfvalWaterRapportage
{BAWR). Speciaal hiervoor is
WVO-bedrijf ontwikkeld. Het in
WVO-bedrijfingevulde spreads¬
heet wordt automatisch door
WVO-info gelezen. Vergeet een
bedrijf haar analyseresultaten op
te sturen dan signaleert WVOinfo dit.
De monsters van de handhaver
worden door het laboratorium
geanalyseerd. De analyseresul¬
taten gaan automatisch van het
laboratorium-informatiesysteem
naar WVO-info. WVO-info is nu
in staat om te controleren of de
lozing overeenkomt met de afspraken die in de vergunning
staan. WVO-info toet.st tevens
de resultaten aan de eisen uit
Algemene Regels en zelfs is het
mogelijk om WVO-info

normwaarden te laten toetsen die
niet in de vergunning zijn opgenomen.
Een overschrijding van de afgesproken normen kan leiden tot
een overtreding. De handhaver
onderneemt dan actie zoals het
geven van een waarschuwing,
het opleggen van een dwangsom
of het opstellen van een procesverbaal. De actie en de daarop
volgende gesprekken en correspondentie worden vastgelegd in
WVO-info. Is een bedrijf het niet
eens met een handhavingsactie
en gaat het hiertegen in beroep,
dan wordt deze procedure
vastgelegd en bewaakt door
WVO-info.

Managementinformatie
Het onderdeel managementin¬
formatie binnen WVO-info dient
om doorsneden te maken van de
vastgelegde gegevens. Met behulp
van de managementinformatie
toetst het WVO-management
beleidsvoornemens. Door het beleid te evalueren met de actuele
gegevens uit WVO-info geeft zij
richting aan vergunningverlening
en handhaving.
In managementinformatie wor¬
den tevens de totale lozingen op
jaarbasis berekend: de jaarvrachten. WVO-info toetst de
jaarvrachten zo nodig aan de bijbehorende vergunning. De gebruiker wordt door WVO-info
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Naast de lozingen op basis van
een vergunning vinden incidenten plaats. Meldingen van bijvoorbeeld een illegale lozing of
een lekkend schip worden rechtstreeks opgenomen in WVOinfo. Zo ontstaat een compleet
beeld van alle lozingen.
Basisgegevens
In het onderdeel basisgegevens
legt iedere waterbeheerder zijn
eigen regionale gegevens vast.
Zo is bijvoorbeeld de water¬
beheerder vrij in het coderen van
de bedrijven en meetpunten.
Gegevens die door alle waterbeheerders worden gebruikt, zoals
stofnamen, worden landelijk
vastgelegd in het onderdeel standaardgegevens.
Het oppervlaktewater in
Nederland is in WVO-info
onderverdeeld in kleine eenheden. Door deze verdeling kan in
WVO-info de belasting van een
haven, een gedeelte van een meer
of rivier worden bepaald.

geattendeerd op overtredingen.
De handhavingsacties die dan
volgen worden weer door WVOinfo begeleid.
WVO-info genereert eveneens
overzichten die nodig zijn voor
het CBS, de Europese Unie of ten
behoeve van internationale verplichtingen (zoals Rijn- en
Maascommissie). Voorbeelden
zijn het overzicht ‘zwarte-lijst
stoffen’ en nutrienten.
Managementinformatie maakt
zonder tussenkomst van de gebruiker rapporten automatisch
aan. Zoals:
O— Het rapport waarin alle lopende
en op te starten vergunningverleningsprocedures staan.
O— Het overzicht waarin het aantal
verleende vergunningen staat.
O— Het overzicht van beroeps- en
schorsingszaken waarover nog
geen uitspraak is gedaan.
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Ondersteuning

Aansluiten op
WVO-info
\WO-info draait niet alleen op
een PC maar is gekoppeld aan
een centrale computer. In deze
computer staan zowel de landelijke als de regionale gegevens en
draaien de complexe reken- en
rapportprogramma’s. Op de PC
staan de programma’s die de ge¬
gevens verwerken en zorgen voor
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een goede presentatie.
Aansluiting op WVO-info houdt
in dat er met behulp van het
V&W-net of met behulp van de
telefoonlijn en een modem een
verbinding wordt gelegd tussen
de PC en de centrale computer.
Op deze manier worden de gege¬
vens naar de eigen PC overgebracht.

WVO-info functioneert in een
veranderende omgeving. Om
WVO-info aan te laten sluiten bij
de praktijk worden steeds aanpassingen verricht. In het periodieke gebruikersoverleg worden
de aanpassingen besproken en
goedgekeurd. In samenspraak
met het landelijke beheer worden
aanpassingen van WVO-info
gerealiseerd. Gebruikers ontvangen automatisch de nieuwe versie. Het contact tijdens het ge¬
bruikersoverleg kan handige tips
opleveren.
Om optimaal gebruik te kunnen
maken van WVO-info moet de
gebruiker het informatiesysteem
leren kennen en moet de manier
van werken afgestemd worden.
De eerste kennismaking vindt
plaats door een training voor
gegevensbeheerders, vergunningverleners, handhavers en mana¬
gement. Eenmaal aan het werk
met WVO-info kan teruggegrepen worden op de duidelijke
cursushandleiding. Diverse
documentcn helpen nieuwe ge¬
bruikers bij het inrichten van de
organisatie, het maken van afspraken binnen de organisatie en
het afbakenen van taken en verantwoordelijkheden.
De landelijke gegevens die op de
centrale computer staan worden
door het landelijk beheer (RIZA)
up to date gehouden. Voor het
beheer van de eigen regionale ge¬
gevens en de ondersteuning van
de eigen gebruikers is het noodzakelijk om een regionale gegevensbeheerder aan te stellen.
De landelijke helpdesk biedt uitkomst als de regionale beheerder
vragen heeft. De helpdesk is bereikbaar tijdens de kantooruren.
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De techniek
WVO-info werkt volgens het zogenaamde client-server concept.
Op de regionale PC (de client)
staat de programmatuur en worden de gegevens verwerkt. De PC
wordt via het netwerk van V&W
of via een telefoonlijn en een
modem verbonden met de centrale computer (server) waarop
de landelijke en regionale gege¬
vens staan. De modem moet
minstens 14k4 zijn. Het communicatieprogramma voor de mo¬
dem en de centrale computer
moet Serial Line Internet Proto¬
col (SLIP) ondersteunen.
Aan de PC worden de volgende
minimum eisen gesteld: 486 DX
processor, 66 MHz kloksnelheid
en minimaal 16 Mb intern geheugen. De centrale computer
van WVO-info draait onder het
operating system UNIX®, de
aangesloten PC’s (clients) onder
Windows® en DOS®. Daarbij is
een 17 inch monitor met een resolutie van 1024 x 768 dpi een
vereiste.
Bedrijven (lozers) die met de
rapportagemodule WVO-bedrijf
werken voeren hun bedrijfsafvalwaterrapportage in een Lotus- of
Excel- spreadsheet in. De regio¬
nale gegevensbeheerder zorgt dat
de gegevens automatised in
WVO-info worden ingevoerd.

WVO-info in beweging
Het verlenen van vergunningen
en het handhaven van de Wet
zijn aan veranderingen onderhevig. WVO-i«/o verandert mee.
Zo is onlangs het onderdeel
vergunningverlening aangepast
aan de nieuwe Algemene Wet
Bestuursrecht.
Om het papierverbruik in de
hand te houden, kunnen alle
rapporten eerst op het scherm
bekeken worden. Na eventuele
bewerking kunnen de rapporten
afgedrukt worden.
Naast de veelheid aan overzichten die WVO-info biedt, wordt
regelmatig naar extra, niet standaard, overzichten gevraagd. Om
aan deze wens tegemoet te komen wordt de zogenaamde
query-tool ‘Esperant’ beschikbaar gesteld. Gebruikers zijn dan
in staat om rechtstreeks gegevens
uit de centrale database te selecteren en deze in een spreadsheet
te zetten om ze daarna verder te
bewerken.
WVO-info blijft altijd openstaan
voor suggesties en verbeteringen
van gebruikers.
Momenteel wordt gewerkt aan
WVO-Mobiel. Dit stelt de handhavers in staat om draadloos
vanaf elke plek in Nederland met
de landelijke computer te communiceren. Gegevens kunnen
dan direct ingevoerd en opgevraagd worden.
Kortom, WVO-info hlijft een
informatiesysteem in beweging
voor en door gebruikers bij
waterbeheerders. De moeite
waard om nader kennis te maken.
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Maak hiervan een kopie en fax naar:

RIZA
t.a.v. Landelijke Beheer WVO-info
faxnummer: (0320) 24 92 18

Informatie
Ja, ik wil graag meer informatie
over WVO-info
Stuur mij de WVO-info
CD-ROM (minimale hardware eisen: 486 DX 33 4Mb
en double speed CD-ROM
en videokaart met mini¬
male resolutie van 800 x
600 dpi)
Bel mij voor een persoonlijke demonstratie van
WVO-info
Bel mij voor meer infor¬
matie

Naam:_
Functie:
Organisatie:
Adres:_
Plaats:_
Telefoon; _
Fax:_
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De genoemde merknamen zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de
daarbij horende bonders en/of fabrikanten.
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