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GEMEENTE KOPPELT 170 HECTARE AAN VERHARD OPPERVLAK AF

Waterschappensluiten
afvalwaterakkoord met
Emmen
InEmmenisop15maartjl eenafvalwaterakkoordgeslotentussendegemeenteendewaterschappen
VeltenVechtenHunzeenAas. Dezegaanjbrs investereninmaatregelenomhetrioolstekelvande
gemeenteteontlasten.Intotaalwordt170hectareaanverhardoppervlakafgekoppeld,eenongeëvenaardeomvang totnutoeinNederland.
Alsinds 1998,langvoorsprakewasvan
eenRijksvisie opdewaterketen,werktede
gemeenteEmmensamen metdewaterbeheerders,nadefusie van2000verenigdin
WaterschapVeltenVechtenWaterschap
HunzeenAa's.Dezesamenwerking werdde
laatstejaren intensiever enresulteert nu in
hetafvalwaterakkoord Emmen.

Basisinspanning
Vanafheteerstemoment wasduidelijk
datdegemeenteEmmen fors moestinvesterenomdebasisinspanningtekunnenbereiken,indeordevangroottevan25miljoen
euro.Dezebegrotingwasgebaseerd ophet
plaatsenvanvelegrote randvoorzieningen.
Omhetafvalwater volgensde afnameplicht

Van optimalisatiestudie naar afvalwaterakkoord
DegemeenteEmmen,hetWaterschapVelten
VechtenhetWaterschapHunzeenAa'swerkendusaljarenintensiefsamenomvervuiling
vanoppervlaktewaterdoorderioleringterug
tedringen.Middelseenoptimalisatiestudieis
onderzochthoehetafvalwatersysteem hetbesteingerichtkanwordenomtevoldoenaande
emissie-eisenvoordekomendedecennia.
DegemeenteEmmenisquaoppervlakéénvan
degroteregemeentenvanNederland.Herafvalwatersysteemisdaardoorzeeruitgestrekt.Bij
debenaderingvanhetsysteemishetdaarom
ookopgedeeldin13 clusters.Zijleverendirectof
indirectafvalwater aanopderioolwaterzuiveringsinstallatievanhetWaterschapVelten
VechtteEmmen.Hettransporrvindtplaatsvia
eenomvangrijkstelselvanpersleidingen(circa
4500kubiekemeterperuur)enondervrijverval
(zo'n1500kubiekemeterperuur).Intotaalis
ongeveer780hectareverhardoppervlakaangeslotenophetgemengdestelsel.Indegemeente
komen95riooloverstortenvoor.

Optimalisatiestudie
Eenaantaljatengeledenwerdgeredeneerdvolgensdesectoralebenadering.Dithieldvoorhet
afvalwatersysteem vanEmmenindathet
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waterschaphaarzuiveringmoestuitbreiden
vancirca6000naarcirca7000kubiekemeterper
uur(afnameplicht) endatdegemeentevoor
ongeveer12.000kubiekemeterinmeerdan30
randvoorzieningenmoestbouwen(basisinspanning).Dekostenhiervoorwerdengeraamd
op27miljoeneuro.Middelseengezamenlijke
optimalisatiestudieisonderzochthoeeen
gelijkwaardigofbeterafvalwatersysteem kan
ontstaanmeteenzohoogmogelijk maatschappelijkrendement.Hierbijisgezochtnaateen
optimalebalansrussenhetbouwenvanrandvoorzieningen,hetoptimaalbenuttenvande
transportcapaciteit,hetaanpassenvande
pompcapaciteiten,uitbreidingvandezuiveringenhetafkoppelen vanverhardoppervlak.
Bijelkvandezevariabelenisgekekennaarhet
effect opdevuilemissie.EenhandighulpmiddelhietbijwasdeOAS-Quickscan(zieH20nr.
3uit 2001).

VoordestudiezijnkostenkentallenuitdeLeidraadRioleringgebruikrincombinatiemet
ervaringscijfers.Zoblijktuitervaringdatde
kostenvoorafkoppelen groterwordenalsmeer
moetwordenafgekoppeld;deeerstehectaren
zijn relatiefeenvoudigterealiseren.Vanhet
afvalwatersysteem metdebijbehorende kosten

tekunnenverwerken,zouhetWaterschap
VeltenVechtvoorenkelemiljoenen euro's
moeteninvesterenindehydraulische uitbreidingvande rioolwaterzuiveringsinstallatie.OokhetdeelvanEmmendatinhet
beheersgebiedvanWaterschapHunzeen
Aa'sligt,zouhetbetreffende waterschapvoor
denodigeinvesteringen hebbengesteld.
Tegelijkertijd groeidehetbesefdat samenwerkingtussengemeenteen waterbeheerder
totbetereresultatenzoukunnen leiden,
zowelfinancieel alsquamilieubelasting.
Indeloopderjarengroeidehet vertrouwendatdebasisinspanninggeen letterlijke
sectoraleverplichting hoeft tezijn,maarveel
meereentoetsingskadet bijeengezamenlijkeinspanning.Feitelijk isdeuitkomst indit
gevaldathetwaterschapforsinvesteert in
maatregelen inhetEmmer rioolstelsel,
waardooreenverbeteringwordtbereiktdie
verdergaatdandebasisinspanning.Met
namehetideedatbeperkingvandeomvang
vanderegenwatersttoom tot kostenbesparingopde rioolwaterzuiveringsinstallatie
zouleiden,heeft invloedgehadopdeuitvoe-

iseenmodelgemaakt,waarmeeiteratiefnaat
eenfinancieeloptimumistoegewetkt.Daarbij
zijnvariantenonderzochtmetverschillende
onderzoeksvragen:Welkeinspanningen zijn
nodigalsallevariabelenvrijzijnénalsdezuiEmmenisquaoppervlakéénvandegroteregemeenten
vanNederland.Hetafvalwatersysteemisdaardoorzeer
uitgestrektHetiiopgedeeldin13clustersdiedirectof
indirectajvalwaternaarderwzisturen.

Vf-nfrf
•

*

-

*

-

Bovendien wordenderisicovolle overstorten
gesaneerd.
Voorbeidebesturen wasdit resultaat
zodanighelderdat besluitvorming inde
gemeenteraad ende waterschapsvergaderingengeenenkelprobleemvormde.
Terbevestigingvandeafspraken isop15
maart hetafvalwaterakkoord ondertekend
doordedriepartijen. Hierinzijn debovengenoemdemaatregelen voordekomende
jaren vastgelegdenisafgesproken datdeze
vóór2007gerealiseerd zijn.

DijkgraafWolthuisvanWaterschapVeltenVecht(1.),wethouderEerensteinvandegemeenteEmmenendagelijks
bestuurslidVanKammenvanWaterschapHunzeenka's(r.)ondertekenenhetajvalwaterakkoord,datondermeer
inhoudtdattnEmmenvoor2007circa170hectareaanverhardoppervlakafgekoppeldwordtvanderiolering.

ringsscenario's ende rioleringsberekeningen.

anderegroteherstructureringsprojecten van
bestaandeoudewoonwijken ophetprogramma staan,maaktdezeingreepmogelijk.Naast hetafkoppelen vanverhard
Detoraleomvangvanhetaftekoppelen
oppervlak
moeten nogenkelerandvoorzieverhard oppervlakbedraagt circa 170hecrare;
ningen
gebouwd
worden,maardatisslechts
ongeëvenaard inNederland.Despecifieke
situatie indegemeenteEmmen,waaronder
eenfractie vanhetoorspronkelijke aantal.

veringnietuitgebreid wordt?Kunnenwe
beteriederclusteraandebasisinspanning
latenvoldoenofishetgerechtvaardigd omtussenclusterste'schuiven'metemissies?En
hoeveeloppervlakkanvoor2007wordenafgekoppeld?Eenbelangrijk uitgangspunt isde
interpretatie vandebasisinspanning.Indeze
studieiservoorgekozenomelkeclusteraande
basisinspanningtelatenvoldoenennietde
emissiestussendeclustersonderlingtecompenseren.Binneneenclusterbestaatdezeuitwisselingsmogelijkheid (tussenbemalingsgebieden)wel.Hetvoordeelhiervanis,datoveral
binnendegemeenteietswordtgedaanaande
reductievanvuilemissie.
Deuitbreidingsmogelijkheden vandezuiveringsinstallatievanEmmenblekenzeer
beperkt.Bovendienkamptdezuiveringregelmatigmeteentegrootaanbodaanregenwater.Eenuitbreidingvandezuiveringwasdaaromnietgewenst.
Hoeweldegemeentealjaren kansenbenutom
verhardoppervlakaftekoppelen,heeft zijeen
uitgebreidonderzoekgedaannaardemogelijkheden om(ookgeforceerd) aftekoppelen.
Hieruitbleekdatongeveer170hectareafkoppelbaaroppervlakaanwezigisbinnende
gemeente.

Naenkelevarianten tehebbenbekeken,isuiteindelijkgekozenvooreenvariantwaarinde
zuiveringniethoeft tewordenuitgebreiden
degemeentemaatregelentreft indevormvan
afkoppelen vanverhardoppervlak(170hectare)
enhetbouwenvaneenbeperktaantalrandvoorzieningen,namelijk 16(voorintotaal
ongeveer2500kubiekemeter).Dezevariant
blijktongeveerevenveeltekostenalsdeoorspronkelijke sectoralebenadering,maardaarmeeontsraateenbeter afvalwarersysteem:
• Nu kan36hectaremeerworden afgekoppeld dannoodzakelijk isvoorde
basisinspanning;afkoppelkansen wordenbenut,waarmeewordtgeanticipeerd opdeverwachtetoenamevan
neerslag.
• Nuhoevenminder randvoorzieningen te
wordengebouwd.
• Dezuiveringhoeft niettewordenuitgebreid.Hiermeeworden exploitatiekosten
bespaard.Deabsolutevuilemissievanhet
systeemzalooklagerzijn.Bovendienhoevenwaterschapsgemalen nietteworden
vergroot.
• Opditmomentwordteengrootdeelvan
hetregenwaterinEmmendirectofindirectnaardezuiveringgerransporteerd.Bij
desectoralebenaderingzouditalleen

Debetrokken partijen zijn ergtevreden
overhetresultaat,zobleekuitdereacties
vanwethouderEerenstein,dijkgraafWolthuisvanWaterschapVeltenVechtendagelijks bestuurslid VanKammen vanWaterschapHunzeenAa'stijdens de
ondertekening vanhetafvalwaterakkoord.t[
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maarmeerworden.Nuwordthydraulischeoverbelastingvermedenenzaldebiologieminderverstoordworden.
Omdezevarianttebekrachtigen,ishetafvalwaterakkoordopbestuurlijkniveauondertekend.Hierinisvastgelegddatdegemeente
Emmenallerandvoorzieningenvoor2006realiseertendeafkoppelmaatregelen voor1januari
2007tenuitvoerbrengt.Dekostenvoorinvesteringendiedewaterschappennuniethoevente
plegen,wordenovergemaaktaandegemeente:
circa3,1miljoeneurovanVeltenVechten
ongeveer0,1 miljoeneurovanHunzeenAa's.
Daarnaastkrijgtdegemeente,conform debijdrageregelingen vandewaterschappen,een
bijdragevoorhetafkoppelen vanverhard
oppervlak:zo'n2,6miljoen eurovanVelten
Vechten0,5miljoen eurovanHunzeenAa's.
InmiddelswordtdegekozenvariantuitgewerktinhetBasisrioleringsplan vanEmmen,
wordendenodigevergunningen aangevraagd
enzalopkortetermijn overgegaanworden
tothetrealiserenvandeeersterandvoorzie-
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