Optimalisatiestudies brengen
waterschap en gemeente
nader tot elkaar
Veel gemeenten en waterschappen zijn samen een optimalisatiestudie afvalwatersystemen (OAS) aan het opstellen. Deze studie krijgt voor elkaar wat tot nu
toe niet echt wilde lukken: het nader tot elkaar brengen van gemeenten en
waterschappen. Zoals in Noord-Brabant, waar Waterschap Brabantse Delta zich
samen met de gemeenten in zijn beheergebied vol verve op de OAS gestort heeft.

H

et moeten voldoen aan de basisinspanning vormde in veel gevallen
de directe aanleiding voor waterschappen en gemeenten om toenadering tot
elkaar te zoeken. Volgens de basisinspanning
moesten waterbeheerders per 1 januari 2005
ervoor zorgen dat de verontreiniging van het
oppervlaktewater door rioolstelsels met de
helft verminderd zou zijn. Vooral gemeenten
hadden echter moeite met het voldoen aan
die inspanning.
Ook in Noord-Brabant ging het aanvankelijk
moeizaam. “De basisinspanning had eigenlijk
allang klaar moeten zijn”, erkent programmamanager Ad Sweere. “Doordat wij in de
samenwerking met gemeenten streven naar
maatschappelijke kostenbesparing, hebben
we nu beperkt uitstel gekregen. Maar daar
moet je dan wel mee aan de slag gaan en ook
echt met de vergunninghouders om de tafel
gaan zitten. Nu troffen wij de gemeenten al,
onder andere bij het gemeentelijk rioleringsplan, de stedelijke wateropgaven en
de Watertoets. De contacten waren er dus
wel. Maar de optimalisatiestudie maakt die
kontakten intensiever, formeler ook.”

Hechte club
Bij het uitvoeren van een optimalisatiestudie
wordt uitgebreid gezocht naar de meest
optimale maatregelen voor het duurzaam
inzamelen, transporteren en zuiveren
van afvalwater tegen zo laag mogelijk
maatschappelijke kosten. Tijdens dat proces
vormen de deelnemers langzaamaan een
hechte club, zo ontdekte het waterschap.
“Het is ons streven ervoor te zorgen dat
dit ook zo blijft. Jarenlang was het ieder
voor zich. Ook in het dagelijks beheer. De
gemeenten maakten een basisrioleringsplan
en wij zeiden: ‘Laat maar zien.’ Nu brengen we
een basiszuiveringsplan, de evenknie van het
rioleringsplan, in bij de optimalisatiestudies.
Met zowel het zuiverings- als het rioleringsplan hebben gemeenten en waterschap
inzicht in de gehele afvalwaterketen.”

Minimale bezetting
Sweere vindt het logisch dat gemeenten wat
opstartproblemen hadden bij het voldoen
aan de basisinspanning. “Het is best een
punt om aan de slag te komen. Er komt
veel op de gemeenten af. Ze moeten het
vaak doen met een minimale bezetting.
En dan zit alles nog onder de grond ook.
Er zijn zaken die populairder zijn om in te
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veel meer inzicht in elkaars werk”, vervolgt
Sweere. “Er is openheid en transparantie.
Leidingen, pompen, kosten. Alles wordt in
beeld gebracht. Ons streven is dan ook die
samenwerking en dat inzicht vast te houden.
Daarom hebben wij intensief meegewerkt
aan een uitgave van de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse
gemeenten hierover.”

Ad Sweere.

investeren. Om draagvlak te creëren, moet
je als waterschap de boel dus toch wel eerst
een paar jaar warm houden bij bestuurders
en ambtenaren.”
“Nu we samen met de gemeenten werken
aan de optimalisatiestudies krijgen we

In dat boekje ‘Permanente samenwerking
in het afvalwatersysteem - Doorpakken
vanuit optimalisatiestudies’ staan ideeën om
tot een permanente samenwerking tussen
gemeenten en waterschappen te komen.
Belangrijk ingrediënt hiervoor is samen een
visie te ontwikkelen op de toekomst van het
afvalwatersysteem. Behalve de eenmalige
optimalisatie van investeringen moeten ook
het optimale beheer en de optimale ontwikkeling van het afvalwatersysteem hierin
worden meegenomen. Successen op de
korte termijn moeten worden uitgedragen,
zodat alle partijen er vertrouwen in krijgen
dat samenwerking op de lange termijn nuttig
is. Sweere: “Het doel is elkaar ook buiten
de studies om te gaan vinden. Natuurlijk is
alles op basis van vrijwilligheid. Niets moet,
maar het is in het eigen belang om het wel
te doen.”
In het beheergebied van Waterschap
Brabantse Delta wordt per zuiveringsgebied
een optimalisatiestudie afvalwatersystemen

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en de gemeente Kerkrade gaan samen werken aan een zo
optimaal mogelijk afvalwatersysteem. Gestreefd wordt naar een optimaal milieurendement en zo
laag mogelijke kosten voor de burger.
De eerste stap in de samenwerking is het overdragen van vier bergbezinkbassins van WBL aan de
gemeente Kerkrade. Hierdoor hoeft die zelf geen aanvullende voorzieningen te treffen voor het
bufferen van regen- en rioolwater.
De bergbezinkbassins zijn in 1972 aangelegd als buffervoorziening voor de rwzi Kaffeberg. Nu
de gemeente Kerkrade haar verhard oppervlak gedeeltelijk heeft afgekoppeld, zijn de bassins
voor WBL niet meer noodzakelijk als buffers. Door de bergbezinkbassins toe te voegen aan het
gemeentelijk rioolstelsel voldoet de gemeente aan haar basisinspanning oftewel de wettelijke
eisen die zijn gesteld aan de normen om rioolwater te bergen en overstorten te beperken. WBL
wil de bergbezinkbassins wel tegen vergoeding blijven beheren en onderhouden.
WBL en Kerkrade gaan ook nog een onderzoek uitvoeren naar de overdracht van rioolleidingen
tussen de overgedragen buffers en een gezamenlijk monitoringsysteem opzetten voor een zo
goed mogelijk beheer van het afvalwater.

*thema

uitgevoerd. Dat zijn er in totaal 18. Daarbij
zijn 21 gemeenten betrokken. Het aantal
gemeenten dat deelneemt aan een studie
varieert behoorlijk. Bij de ene studie is een
deel van één gemeente betrokken, bij andere
studies tot wel acht gemeenten. Om één en
ander gestructureerd te laten verlopen, is
een programma opgezet. Momenteel lopen
tien studies.

Eenheid in gegevens
Het verzamelen van goede gegevens is
uitermate belangrijk in een optimalisatiestudie. “Anders kun je geen goede berekeningen maken en krijg je suboptimale
oplossingen”, zegt Sweere. “Je moet het
stelsel goed in beeld hebben, maar ook de
emissie, de basisinspanning én het waterkwaliteitsspoor. Met dit laatste streven
we ernaar te voldoen aan de normen die
de Kaderrichtlijn Water stelt. Daarnaast
moet je actuele gegevens hebben over de
grootte van het naar de riolering afvoerend
verhard oppervlak. Vaak blijkt dat het
verhard oppervlak groter is dan in de
boeken stond, soms wel tot 30 procent meer.
Bovendien hebben gemeenten niet altijd
dezelfde manier om het verhard oppervlak
te berekenen. Maar zulke gegevens moet
natuurlijk wel uniform zijn, anders zit je later
appels met peren te vergelijken.”
“Een checklist maakt concreet welke gegevens
nodig zijn”, vervolgt Sweere. “Want ook
daarover heeft iedereen zijn eigen ideeën.
De betrouwbaarheid van de gegevens is
eveneens zo’n punt. Je kunt wel alle gegevens
hebben, maar kloppen die ook? Hoe
nauwkeurig zijn ze? Een sticker op een pomp
met daarop de capaciteit wil niet meteen
zeggen dat die pomp na een aantal jaar nog
steeds die capaciteit heeft. Daar zijn metingen
voor nodig. Uiteindelijk is het simpel. Of iets
nauwkeurig genoeg is, beslis je samen. De
maatregelen die uit de studie voortvloeien,
zijn net zo nauwkeurig als de gegevens
waarop één en ander gebaseerd is. Onze
beoordelingstabel geldt daarbij als hulp.”
Volgens Sweere speelt de vraag niet of de
resultaten uit een OAS in de praktijk ook
echt kloppen. “We hebben vertrouwen in
de adviesbureaus die de studies uitvoeren.
Ook de deskundigen van de gemeenten en
het waterschap bewaken de kwaliteit van
de studies. Verder wordt de gehele afvalwaterketen steeds uitgebreider gemonitord
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conform de vergunningen van de riooloverstorten. Die monitoringsgegevens worden
ook weer gecheckt. In de praktijk zul je daar
over het algemeen dus geen verrassingen
krijgen.”

Kaderrichtlijn Water
Alhoewel de basisinspanning prioriteit heeft
bij het uitvoeren van een optimalisatiestudie,
wordt door Brabantse Delta ook rekening
gehouden met de Kaderrichtlijn Water.
Sweere: “Bij de uitvoering gaan we ervoor
om zo snel mogelijk te voldoen aan de
basisinspanning. Daarna gaan we verder om
het waterkwaliteitsspoor op orde te hebben
in 2015. We gaan alvast uit van de KRWnormen voor de gebiedsstroomplannen voor
2009. Die moeten weliswaar nog worden
vastgesteld, maar op deze manier is een
optimalisatiestudie wel KRW-proof als de
normen doorgaan. Bovendien wordt vaak
voordeel behaald door maatregelen in het
kader van de basisinspanning te combineren
met maatregelen volgens het waterkwaliteitsspoor.
Daarnaast verkrijgen we informatie over
kosten en baten die bij het opstellen van de
maatschappelijke kosten-batenanalyses voor
de KRW ingezet kunnen worden. Voldoende
redenen om niet te wachten tot 2009. We
houden zelfs rekening met een prognose van
de periode tot 2015. Wat moet er gebeuren
om te voldoen aan het aanbod tegen die
tijd?” Om goed rekening te kunnen houden
met de KRW heeft het waterschap samen
met anderen een waterkwaliteitsspoortoets
bedacht. “Die wordt momenteel met de
STOWA ontwikkeld. Hier geldt eveneens
dat zoveel mogelijk dezelfde aanpak wordt
aangehouden.”

Afkoppelen
Om te voldoen aan de basisinspanning wordt
in de verschillende optimalisatiestudies
van Brabantse Delta vaak gekozen voor
maatregelen als bergbezinkbassins, buffers

en extra maatregelen op de zuivering, zoals
capaciteitsvergroting. Opvallend is dat
afkoppelen nog maar af en toe voorkomt als
maatregel. “Bufferen en het vergroten van de
pompcapaciteit op de zuivering is kosteneffectiever”, verklaart Sweere. “Afkoppelen
doen we alleen nog in gebieden met veel
wateroverlast. En bij bedrijventerreinen kan
het heel effectief zijn, doordat je in één klap
met relatief weinig kosten een groot gebied
afkoppelt. We zijn ook gestopt met de stimuleringsmaatregelen voor afkoppelen. Indien
het voordelig blijkt te zijn het wel te doen,
komt het er toch wel uit bij de OAS en dan
betalen we er sowieso aan mee.”
Als voorbeeld waarmee dankzij de OAS
kosten zijn bespaard, noemt Sweere Zundert.
“Hier werd de persleiding maximaal belast.
Zonder OAS zouden wijzelf én de gemeente
maatregelen hebben getroffen. De gemeente
door een buffer aan te leggen in het riool en
wij door de capaciteit te vergroten. Nu wordt
een buffer aangelegd in het riool waar het
water bij een piekafvoer geparkeerd wordt.
Vervolgens wordt het gedoseerd afgevoerd.
De kosten dragen we samen.”

Afvalwaterakkoord
Inmiddels is de eerste optimalisatiestudie in
het gebied van Brabantse Delta nagenoeg
afgerond. Onlangs is een begin gemaakt
met het opstellen van het eerste afvalwaterakkoord. Ondertekening van dit akkoord
zal over enkele maanden plaatsvinden. “Bij
de uitvoering van de maatregelen uit het
akkoord proberen we ons zoveel mogelijk
bij de eigen taken en bevoegdheden te
houden en de kosten evenredig te verdelen.
‘Schoenmaker blijf bij je leest’ is hierbij het
motto. Wel is alles goed op elkaar afgestemd.
Ook toekomstige ontwikkelingen en het
beheer na de optimalisatiestudie zullen
gezamenlijk zo optimaal mogelijk worden
opgepakt. Precies zoals dat hoort als je goed
met elkaar samenwerkt.”
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