ACTUALITEIT

E C O N O M I S C H E E N MAATSCHAPPELIJKE B E L E M M E R I N G E N

MBRnog geenverantwoordalternatiefvoor
communalezuivering
Ernst&Young voerteenscenariostudieuitnaardetoekomstvandecommunaleafvalwaterzuivering
in2010.Indrietotviertoekomstscenario'swordtingegaanopdeontwikkeling vandebelangrijkste
uitdagingenvoordesectorenwordentoekomstigeorganisatievormenvoorhetzuivenngsbeheerin
beeldgebracht.Hetonderzoekzalnaarverwachting inseptemberzijnajgerond. Indeafgelopen
maandeniseengrootaantal mensenuitdewatersectorgetnrerviewdoverdehuidigesituatieende
toekomstvandea/valwatcrzuivenng inNederland.Onderstaand artikelgeeft eenweerslagvandie
gesprekkenmetbetrekkingtotéénvandeonderzochteontwikkelingen: demembraantechnologie.
Membraantechnologie wordt omschrevenalséénvandebelangrijkste doorbraken
indewaterzuiveringstechnologie indelaatstejaren.Ookdewaterschappen onderzoekeninhoeverremembranen kunnen wordengebruikt bijdezuiveringvan
huishoudelijk afvalwater. De mogelijkheden
voorgrootschalige toepassingvandezetechnologie inhetcommunale zuiveringsbeheer
zijn echternietalleenafhankelijk vande
technologische ontwikkeling.Omtoteen
realistische inschatting vankansente

komen,moetenookandere,meer fundamentele,omstandigheden en ontwikkelingenbinnen decommunale sector worden
bestudeerd.Dezezijn nietindelaatste
plaats vaneconomischeenpolitiekeaard.De
conclusieluidtdatgrootschalige toepassing
vanmembraantechnologie indecommunalesectordekomendevijftottienjaar zeker
nietwaarschijnlijk moetworden geacht.
Membraantechnologie isindeprivate
waterzuiveringssectot bezigmeteen
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indrukwekkende opmars.Detechnologie
kentdanookeenaantalaantrekkelijke voordelen,zoalseenzeerhoogwaardigezuiveringsprestatieenbeperkt ruimtegebtuik.
Voordezuiveringvanhuishoudelijk afvalwaterismetnamede membraanbioreactor
(MBR)vanbelang.Indezeinstallatiewordt
eenactief-slibproces met membraantechnologiegecombineerd.DeMBRleverteenaanzienlijk schonereffluent dandeconventionelezuiveringsinstallatie en maakt
daarnaast bezinkbassins overbodig,waardoorveelruimte kanwordengewonnen.
Metmembraantechnologie wordt bovendienaanzienlijk minder zuiveringsslib
geproduceerd.
Ondanksdevoordelen,alshetgaatom
effluentkwaliteit entuimtebesparing, stuit
detoepassingvanmembraantechnologie in
decommunalezuiveringopeenaantal
belangrijke belemmeringen.Omtebeginnen betreft hethiereenrelatiefnieuwe technologiewaarvan deprestatiesbij grootschaligeinzet nognietgeheelbekendzijn.De
membtaanbioreactor isdaarnaast technologischergcomplex,waardoordestoringsgevoeligheid vandezuiveringsinstallatie toeneemt.Zuiveringsbeheerders wijzen echter
derelatiefhogekostenvan membraantechnologieaanalsgrootstebezwaar,zo blijkt
uit onderzoekvanSTOWA. Het benodigd
membraanoppervlak isoverhet algemeen
grootendetechnischelevensduurvan
membranen relatiefkort.Hierdoor liggende
kapitaallasten aanzienlijk hogerdanbijde
conventionelezuivering.Daarnaastzijn ook
deenergiekosten substantieelhoger.De
totale investeringen en exploitatiekosten
vaneenmembaanbioreactor werdenin2001
zo'n25procenthogergeschatdandekosten
gemoeid meteenconventionele installatie
metdezelfde capaciteit.

Kapitaallasten bepalend in het
zuiveringsbeheer
Uitgerekend kapitaallastenenenergiekostendrukken zwaaropdebegrotingvan
menigwaterschap.Vandeongeveeréénmiljardeurodiedegezamelijke waterschappen
in 19519uitgavenaanhun totale kwaliteitstaken,wasbijna eenderdebestemdvoorkapitaallastenvanzuivetingtechnischewerken,
zoblijkt uitgegevensvanhetCBS. Energiekostenvormdendegrootstevariabelekostencomponent enwarenmetmeerdan50
miljoen eurogoedvoorruim vijfprocent
vanhet totalebudget.Daarbij komt bovendiendatveelwaterschappen eindjaren
negentigjuist omvangrijke investeringen
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hebbenvoltooid,inverband metdestikstofen fosfaateisen. Alsgevolgvandezeinvesteringen namen dekapitaallasten tussen 151510
en2000metzo'n 15procent toeenstegende
energiekosten met ruim40procent. Het
Centrum voorOnderzoek vandeEconomie
vanLagereOverheden (COELO)spreekt in
eenrecentrapport danookde verwachting
uitdathetinvesteringsbeleid indekomende
jaren meer terughoudend zalzijn. Grote
investeringen indure nieuwe technologie
vallenniet teverwachten.Detotnogtoe
geplandeinvesteringen tot aan2008worden,
opbasisvandemeerjarenbegrotingen, sectorwijd opéénmiljard eurogeschat.Datis
eendalingvan50procentin vergelijking
metde periode 15155- 2 0 0 °-

Economisch niet voordelig
Zelfs alsdekostenvandemembraanbioreactordoormarktontwikkelingen de
komendejaren zoudendalen toteenniveau
vergelijkbaar metdat vande conventionele
technieken,dan nogisgrootschaligetoepassingvandezetechnologie niet waarschijnlijk.Talvanconventionele installaties zijn
immers noglangnietaanvervangingtoe.
Datzelfdegeldt voordebezinkbassins die
door membraantechnologiejuist overbodig
zouden worden.Deonverwoestbare betonnen bakken biedende zuiveringsbeheerder
bovendien nogeenfinancieel voordeel.
Waterschappen kunnengeheel afgeschreven
bezinkbassins namelijk nogeentijdje laten
liggenomdaarmeedekapitaallasten terug
tedringen. Delasten vanbestaandezuiveringenkunnen daardooroptermijn dalen.
Endatlijktgeenoverbodigeluxe.De
ruim400zuiveringen inNederland zijn
samengoedvooreengeschatte boekwaarde
vanzo'nviermiljard euroenbepalen daarmeebijna70procent vanher balanstotaal
vandewaterschappen. Geziendezeer
omvangrijke financiële lasten diemetzuiveringstechnologieen -infrastructuur
gemoeidzijn, lijken grootschalige investeringen inmembraantechnologie opcommunalezuiveringsinstallaties dekomendejaren
dan ookniet waarschijnlijk. Detechnologie
isopdit momenteenvoudigweggeen aantrekkelijke investeringomdatzowelkapitaallastenalsexploitatiekosten relatiefhoog
zijn enhetzoveelmogelijk 'opgebruiken'
vandebestaande infrastructuur vooralsnog
deeconomischvoordeligste optieis.

Financiële en politieke perspectieven
Ookbrederefinanciële enpolitieke ontwikkelingen nopen de zuiveringsbeheerders
totvoorzichtigheid en kostenbewustheid.
Klimatologische ontwikkelingen en strenge
wetgevingzaldekomendejaren intoe-

nemendematefinanciëleinspanningen vragen.Dekostengemoeid methetoporde
brengenenhouden vanhet regionale watersysteem worden,opbasisvandedeelstroomgebiedsvisies,worden tot 2050geschatop30
miljard euro.Daarbij komen nogdegevolgenvanimplementatie vandeKaderrichtlijn Water.HetLandelijk Bestuurlijk Overleg
schatdekostendaarvan,metde toepassing
vaneenextrazuiveringstrap bijallerioolwaterzuiveringsinstallaties, opzo'n tweemiljard eurovoordekomendejaren.Enookbij
het aanpakken vande regenwaterproblematiekwordteenbijdrage vandewaterschappenverwacht.HetIBOBekostigingWaterbeheerraamdedekostenvoor afkoppeling
voorzichtigopbijna 200miljoen europer
jaar.Daarnaastscheptdevoortdurende politiekediscussieoverdebestuurlijke inrichtingenbekostigingvanhet waterbeheer ook
onzekerheid overdetoekomstige inkomstenontwikkelingvande waterschappen.
Het isbijvoorbeeld nogniet bekend watde
exactegevolgen vaneenuniform waterketentariefkunnenzijn voordeinkomsten uit
deWvo-heffmg. Vaststaat weldatderoep
omtransparantievandefinancieringvan
hetwaterbeheer vanuit overheid en maatschappij toeneemt.Enmetdehuidige maatschappelijke discussiesoverlokalelastenstijgingenzijn belangrijke tariefsverhogingen
moeilijk bespreekbaar.Medegeziende
omvangrijke financiële lastendiealin het
verschietliggen,lijkengrote investeringen
inmembraantechnologie dan ookeconomischenmaatschappelijk niet verantwoord.

gedachraan technieken alszandfiltratie of
helofytenfilters. Degrootschaligeinzetvan
zandfilters kanbovendientot technologischeschaalvoordelen leiden,watbijde
membraanbioreactor niet hetgevalis.Weliswaarkanmembraantechnologie ookworden
nageschakeld, maardeverwachtingisdat
meer kostenbewusteenbeproefde techniekendaarvooreerderinaanmerkingzullen
komen.Zand-enhelofytenfilters zijn dan
misschien nietzocompactalsdeMBR,maar
daarlijken demeeste zuiveringsbeheerders
nietvanwakker teliggen. Ruimtegebrek
wordtmaardooreenpaar waterschappen
(metnameinsterkverstedelijkte gebieden]
alseenprobleemervaren.Inverrewegde
meestegevallen wordthet ruimtegebruik
nietalseenaansprekend voordeelvan membraantechnologie gezien,zoblijkt ookuit
het STOWA-onderzoek.

Alternatieve technologie

Deverwachtingisdatde conventionele
zuivering,robuusr enmodulair vanopzet,
hetbeeldopde rioolwaterzuiveringsinstallatiezalblijven bepalen.Alnaargelangde
wettelijke eisenzullen alternatieve technieken,zoalszandfiltets, worden nageschakeld.
Slechtsindeenkelegevallen waar ruimtegebrekofgrondprijzen vanbelangzijn,zal
membraantechnologie eenrol vanenige
betekenis kunnen spelen indevormvaneen
extrazuiveringstrap ofalsvervangingvoor
het bezinkproces.Datlaatstezalbovendien
alleengebeuren ingevallen waarinde
bestaande infrastructuur volledigisafgeschreven.Voorhetmerendeelvandezuiveringsbeheerders biedtdetechnologievooralsnogechter teweinigtechnische voordelen
vooreenrehogeprijs.Hogekosten moeten
bovendienwordenvertaaldin stijgende
lokalelasten.Daarmeeisgrootschalige
investeringinmembraantechnologie opdit
momentookniet maatschappelijk verantwoord tenoemen, f

Geziendefinanciëleenpolitiekeperspectievenvaltteverwachten datzuiveringsbeheerders indekomendejaren een
kosrenbewusteenflexibeleaanpakvankapitaalinvesteringen zullen hanteren. Dat
maakt dekansen voor membraantechnologiebeperkt.Uitvraaggesprekken metzowel
zuiveringsbeheerders alswetenschappers
blijkt namelijk datdebestaandezuiveringstechnologiealsrelatiefgoedkoop,robuust en
zeerflexibelwordtervaren.Zobiedtde
modulaireopbouw vande conventionele
zuiveringdemogelijkheid om,door naschakelingvanextrazuiveringstrappen, te blijveninspelenopveranderende wettelijke
eisen.Zelfsdestrengere zuiveringseisen,
naaraanleidingvandeKaderrichtlijn Water,
zullendaaromnietnoodzakelijkerwijs rot
eendoorbraakvan membraantechnologie
leiden.Naarverwachtingkande effluentkwaliteitdiemeteen membraanbioreactor
wordtbereikt,ookwordenbehaalddoorde
naschakelingvanalternatieve technologieëendieoverhetalgemeeneenstukgoedkoperzijn.Hierbijmoetmet nameworden

MBRvooralsnog geen aantrekkelijke investering
Ondanks devoordelen vanmembraantechnologiemoetwordengeconcludeerd dat
grootschaliggebruik vandezetechnologie in
hetcommunalezuiveringsbeheer dekomendejaren niet teverwachten valt.Vanwege
economischeenpolitiekeontwikkelingen in
hetzuiveringsbeheer endefinanciëlesituatievanmenigwaterschap zaleenkostenbewusteenflexibeleaanpakvan investeringen
in technologie eninfrastrucruur dekomendejarendomineren.Daarbijzijndekansen
vanmembraantechnologie vooralsnog
beperkt.
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