verschil in fiscaal regime gemiddeld 2,85
euro meer dan het waterschap.

Positief
Het initiatief van de Brabantse waterschappen en het Brabantse bedrijfsleven
levert nu al belangrijke informatie op voor
een landelijke discussie over de kosten in
de waterketen. In 2006 maakten de kosten
van zuiveringsbeheer (inclusief transport)
74 procent uit van de huidige verontreinigingsheffing, blijkt uit de tweede bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer van de Unie
van Waterschappen. Van de opbrengst
van deze heffing ging dus 26 procent naar
elders. Hoe dan ook is kostentransparantie
een voorwaarde voor een goed oordeel
over de besteding van de heffing. Het
Brabantse onderzoek verbetert het zicht op
de onderliggende kosten. Een belangrijke
vraag is wanneer andere waterschappen het
voorbeeld van Brabantse Delta volgen. Maar
de belangrijkste bevinding van het rapport
is de concrete aanwijzing voor efficiëntieverbetering.
Het Brabantse initiatief leert dat Waterschap
Brabantse Delta aanzienlijk kan besparen op
de kosten van zuivering. Het waterschap, dat
in 2007 met een verontreinigingsheffing van
48,50 euro per v.e. al tot de vier goedkoopste
waterschappen behoort, maakt een grote
stap wanneer het de bouwkosten op het
niveau brengt van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door modulair te bouwen. Een manier
om kosten op korte termijn te verlagen, is
een betere benutting van de capaciteit. In
dat licht is het een goede zaak dat waterschappen en bedrijfsleven in Brabant zich in
hun vervolgonderzoek richten op investeringen en optimalisatie. Uit onderzoeken
blijkt overigens dat ketenintegratie met
rioolbeheer eveneens een optimaal zuiveringsbeheer bevordert.
In de zomer van 2007 sprak de Tweede
Kamer opnieuw haar zorg uit over de
kostenontwikkeling in de afvalwaterketen.
In een tweetal moties verzocht de Kamer
om heldere doelstellingen: hoeveel kan tot
2015 worden bespaard? Op basis van de
Toekomstagenda Milieu van de minister
van VROM gaat de Kamer uit van tenminste
twee procent besparing per jaar. Wanneer de
benchmark van de waterschappen het spoor
volgt van de drinkwatersector, valt in tien
jaar tijd een kostenbesparing op transport te
realiseren van 32 procent per aansluiting en
houden de kosten van productie (zuivering)
gelijke tred met de inflatie. Met de nu geconstateerde verschillen in investeringslasten
bestaat er voor het communale zuiveringsbeheer een aanmerkelijk besparingspotentieel. De te realiseren kostenbesparing moet
ten goede komen aan de klant. Afvalwater
zuiveren is een productieproces. Het bedrijfsleven moet continu efficiëntieslagen maken
om te overleven. Een efficiënt gerunde
waterzuivering is goed voor het Nederlandse
vestigingsklimaat en leidt tot lagere lasten
voor burgers.
Henk Brons (VEMW)
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Weerwoord
De positieve en opbouwende zienswijze
van VEMW op het artikel ‘Vergelijking
kosten zuivering communaal en industrieel
afvalwater’ wordt door de betrokkenen bij
het onderzoek gewaardeerd. Belangrijk is te
benadrukken dat het uitgevoerde onderzoek
twee fasen kent. Daarvan is nu de eerste fase,
een inventarisatie en vergelijking van kosten,
uitgevoerd. De hieruit volgende speerpunten
worden verdiept in de tweede fase. Het
artikel presenteert de resultaten van fase 1.
Hoofddoel van het onderzoek was het leren
van elkaar. Dat vergt een zuivere vergelijking
van activiteiten en kosten. Institutionele
zaken als BTW en bestuur tellen natuurlijk
wel mee in de hoogte van de heffingen,
maar zijn buiten beschouwing gehouden. Zij
leveren voor dit onderzoek geen leerpunten
op.
Onderzoeksfase 1 heeft indicaties
opgeleverd voor verschillen en leerpunten.
Eén daarvan is dat het zinvol is om de
directe vaste kosten bij de zuivering van
communaal en industrieel afvalwater verder
uit te diepen en te vergelijken. Fase 1 heeft

ook geleerd dat het vraagstuk complex is.
De afvalwatersamenstelling, lozingseisen,
lokale situatie en historie verschilt sterk
per installatie. Deze aspecten bepalen in
belangrijke mate de hoogte van de vaste
kosten. VEMW presenteert een indicatie van
potentiële kostenbesparingen als gevolg van
het effect van schaalgrootte en maakt daarbij
gebruik van de (generieke) formule van
Williams. Vervolgens trekt VEMW hieruit een
aantal conclusies. Door de grote verschillen
tussen de beschouwde zuiveringsinstallaties moeten kanttekeningen worden
gezet bij toepasselijkheid van de formule
en de waarde van resulterende uitkomsten.
De resultaten uit onderzoeksfase 1 bieden
hiervoor nog onvoldoende grond.
In het lopende jaar zetten het Waterschap
Brabantse Delta en het bedrijfsleven de
tweede fase van het onderzoek voort. De
resultaten en conclusies van de verdieping
in de tweede fase van het onderzoek zullen
eveneens worden gepubliceerd.
Freek Kramer en Peter Hermans
(Witteveen+Bos)

Waterberging en helder roeiwater
in de Eendragtspolder
Verandering van het klimaat, meer ruimte voor recreatie en de oprukkende
stad verenigen de partijen in de Eendragtspolder bij Rotterdam. Hier komt de
grootste waterberging van Zuid-Holland. Deze moet de Rotteboezem ontlasten
in extreme weersomstandigheden. Een internationale roeibaan gaat deel
uitmaken van de berging.

E

en deel van de akkerbouw in de
polder verdwijnt en maakt plaats
voor meervoudig landgebruik door
vijf partijen. Het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard brengt het
waterbeheer hier op orde, de Provincie ZuidHolland en het Recreatieschap Rottemeren
breiden het recreatie-areaal uit en het
ministerie van LNV realiseert een deel van
de ecologische hoofdstructuur in dit gebied.
De gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
voorkomt inlijving door Rotterdam. Deze
werkt mee aan het plan door de aanleg van
de internationale roeibaan mogelijk te maken.
De komende jaren pompen de partijen
gezamenlijk 40 miljoen euro in de Eendragtspolder. Vanaf 2010 komt het beheer in handen
van het recreatieschap.
De capaciteit van de Rotteboezem is net
groot genoeg om aan de werknormen uit
het Nationaal Bestuursakkoord Water te
kunnen voldoen in 2015. Het hoogheemraadschap legt extra berging aan vanwege
de verwachte toename van de neerslaghoeveelheden en om de kwetsbaarheid van
het boezemsysteem te verkleinen. René van
den Berg: “De geplande vergroting van de
polderbemalingscapaciteit zorgt op termijn

voor een grotere instroom dan het boezemgemaal in Rotterdam de Nieuwe Maas in kan
pompen. Als meer water de Rotte instroomt
dan eruit kan worden gepompt, wordt de
berging opengezet. Er wordt nog gewerkt
aan een draaiboek waarin komt te staan hoe
de extra polderbemalingscapaciteit wordt
gecombineerd met de inzet van de waterberging. De eerste berekeningen wijzen in de
richting van een inzet eens per jaar, waarbij
350.000 kubieke meter water de berging
inloopt en het peil in een etmaal 25 cm stijgt.”
“Maatgevend voor de omvang van de
berging is het uitvallen van het enige
boezemgemaal waarmee de Rotte rechtstreeks kan afwateren. Mocht het gemaal
Schilthuis om wat voor reden dan ook
uitvallen, dan moeten twee etmalen
genoeg zijn om voor noodpompen te
zorgen. Intussen stroomt ongeveer vier
miljoen kubieke meter water de berging in.
Niet alleen het centrale deel met roeibaan
wordt dan ingezet, maar ook in het plasdrasdeel wordt dan water geborgen. Onder
maatgevende omstandigheden stijgt het peil
zowel in de centrale berging als in het plasdrasdeel 2,60 meter. Mocht het onverhoopt
veel harder en langer gaan regenen dan
waar we op rekenen, dan kan de berging

reactie / achtergrond

De droogmakerij Eendragtspolder ligt gemiddeld vier meter lager dan de Rotteboezem (foto: Piter Hiddema).

uiteraard ook daarvoor ingezet worden. We
verwachten voor deze extreme situaties een
inzet eens in de tien à 50 jaar.”
In beide gevallen zal veel voedselrijk water
de polder instromen. Dit gegeven en de

nutriëntrijke kleibodem waarin wordt
gewerkt, leveren een interessante ontwerpuitdaging op: hoe houd je het water
duurzaam helder? Door de grote wateroppervlaktes in de berging bestaat de kans
dat op termijn de omslag van helder naar

Illustratie van het definitieve ontwerp (bron: Copijn, tuin- en landschapsarchitecten).

troebel optreedt. Daarmee wordt geen
goede ecologische toestand van het water
bereikt en het zal je imago als internationale
wedstrijdroeibaan ook geen goed doen. De
baan is drie meter diep, 160 meter breed
en 2.200 meter lang. De aanlegrichting
is zuidwest, in overeenstemming met
de overheersende windrichting, en de
golfwerking wordt beperkt door afscherming
aan beide lengtezijden.
“We nemen extra maatregelen om ervoor te
zorgen dat de plas duurzaam helder blijft”,
zegt projectleider Maartje Scholten. “In een
onderzoek heeft Witteveen+Bos laten zien
dat de kans groot is dat de omslag van helder
naar troebel water optreedt als je niets doet.
De nutriënten uit de voedselrijke kleibodem
zullen op termijn worden gemobiliseerd
door het voedselweb. Na verloop van een
aantal jaren kan dan de gevreesde groene
algensoep ontstaan. De belangrijkste
maatregel waartoe onlangs besloten is, is
afdekking van de bodem van de roeibaan en
de vijver in het plas-drasgebied met een laag
zand van een halve meter.”
Daarnaast wordt nog een mix van
aanvullende maatregelen ontwikkeld
die ervoor moeten zorgen dat de situatie
stabiel blijft. In aanmerking komen onder
andere defosfatering van inlaatwater, het
gedeeltelijk droogvallen mogelijk maken in
combinatie met visafvang en de aanleg van
paai- en opgroeigebieden voor snoek.
Piter Hiddema
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