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M l L I E U - I N D I C A T I E M O D E L VOOR OPTIMALISATIE E N
SAMENWERKING I N DE WATERSECTOR ( M I M O S A )

Waterketenbrengt
milieuprestatie inkaart
Na bijna driejaar hardwerkenishetzover:vanuiteengezamcniijkeinspanningvanalleactorenin
dewaterketen iseeneenduidige,breedgedragenensamenhangendebenaderingvanmilieuaspecten
binnendewaterketenontwikkeld.MedeondersteunddoorsubsidievanNOVEM15MIMOSA
(MilieuIndicatieModelvoorOptimalisatie enSamenwerkingindewAterketen),eenbeslissingondersteunend instrumentvoorhetnemenvanmaatregelenindewaterketen,klaarvoorgebruik.
Indewatersector streeft menaljaren
naardeoptimalisatie van(milieu)maatregelen.Afkoppelen vanregenwater, waterbesparingdoordeconsument enhet duurzaam
inrichten vaneennieuwbouwwijk zijn allemaalherkenbare maatregelen die kunnen
bijdragen aaneenverbeteringvandemilieuprestatievan(eendeelvan)dewaterketen.
Eenlastigevraagechterblijft hoejenu weet
welkemaatregeldemeestoptimale is. Enkeleinstrumenten makenvooronderdelen van
dewaterketen alzichtbaar ofmaatregelen
toteeneffectieve verbeteringvandemilieuprestaties leiden.Dezeinstrumenten zijn
vaakuitstekend sectoraaloflokaaltoepasbaar,maargevengeeninformatie overde
totalewaterketen.Zozijn voordeverschillendedelenvandewaterketen benchmarkstudiesontwikkeld omdeonderlinge prestatiestevergelijken.Voortvloeiend uitde
bestuursafspraken voorhet opstellenvan
afvalwaterplannen vindenookoptimalisatiestudies vanhetafvalwatersysteem plaats.
Bijdeinzetvanaldezeinstrumenten werd
echtersteedsduidelijker darderelaties met
anderewaterketenonderdelen en externe
effecten onvoldoende inbeeld worden
gebracht.Dekansdatmendaardoor overde
geheleketen aanhet suboptimaliserenis,
lijkt groot.
Handvat
Doelwasdaarom het ontwikkelen van
eenbeslissingsondersteunend instrument
voordegehelewaterketen. Maatregelen
kunnen hiermeewordengeprioriteerd op
basisvanmilieuaspecten (temeten met
milieuprestatie-indicatoren) enkosten(te
meten metfinanciële indicatoren).Hetstrevenwashet instrument zodanigvormte
gevendathetdewaterketenpartijen handvattenbiedtomdiemaatregelen te treffen
diedemeestemilieuwinst (endelaagstekos44 I H20
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ten)oplevertvoordewaterketen alsgeheel.
Eentweededoelwashetstimuleren van
iedersbetrokkenheid bijdewaterketen door
onderlingoverleg.De projectorganisatie
voorditgeheelbestond uit eenbegeleidingsgroepwaarindewaterketen werd vertegenwoordigddoorVEWIN,STOWA,RIZA,Unie
vanWaterschappen enRIONED.Deuitvoeringwasinhanden vanKiwaManagement
Consultants,KiwaWaterResearchenTauw.
Gekozenisvoorhet verzorgenvaneen
aantalworkshops,waaraan representanten
vandediverseketenpartijen deelnamen.In
deeersteworkshopwerdhetspeelveldgedefinieerd:hoebreedmoetje deketenende
omgevingbekijken? Doordeenorme complexiteitvandewaterketen bleefhet tijdens
hetheleproject dooreenuitdaging omniet
teverzanden indetailsbinnen waterketenonderdelen entegelijkertijd het instrument
ookweernietzógrofteontwerpen dat uitkomsten nietszeggendzouden worden. Tijdenseentweedeworkshopvondeen nadere
invullingvandemilieuaspecten naarvier
milieurhema's plaats.
Hieruit kwamdevolgendeindeling tot
stand:

Degekozenmilieuaspecten werdenvertaaldnaarconcreteprestatie-indicatoren.De
keuzevandezeindicatoren wassteeds
gerichtophetzichtbaar makenvan relaties
tussendeverschillende ketenonderdelen.
Hierbij werdgestreefd zoveel mogelijk
kwantitatieve indicatoren tedefiniëren (bijvoorbeeld slibproductie inkilo'sdrogestof
perjaar).Vooreenkleinaantal milieuaspecten bleekhetbinnen dekadersvanditprojectalleenmogelijk tezijn om kwalitatieve
indicatoren teformuleren (bijvoorbeeld voor
ondergelopen srraten).

Geen 'blackbox*
Deindicatoren zijngemodelleerd tot het
instrument MIMOSA.Gebruikers wordtper
ketenonderdeelgevraagdom getalswaarden
opregevenvoordewaterbalans (waterstromen)endediverseindicatoren (bijvoorbeeld
inconcentraties perwaterstroom).Dit
gebeurt voordehuidige situarieenvoor
gewenstevarianten.Alshulpmiddel worden
(procesafhankelijke) defaultwaarden verstrekt.Hetinstrument maakt merdeopgegevengetalswaarden allereersteenberekeningvandewaterbalans,waarbij het
dynamischeprocesvanneerslagwordtmeegenomen.Vervolgenswordendeoverige
balansen berekend,doordewatersrromen te
vermenigvuldigen metondermeerdeconcentraties.Debalansengevendusdevrachtenweer(totaalsommen aanenergieverbruik,chemicaliën).Hiermee wordt
inzichtelijkgemaaktinwelkdeelvande
waterketen zichbijvoorbeeld degrootste
hoeveelheden energieenchemicaliën bevindenenwaarmerwelkemaatregeldusde
groorstewinsten tebehalenzijn.Het instrument iszekergeen'blackbox',waaruit na
het intikken vanwatcijfers eenbeslissing
komtrollen.Juistdoorhet kwantitatieve en
transparante karakter vanhet instrument
daagt hetdegebruikers uit omdeoorzaak
vanbepaaldeuirkomsten nader tebestude-

klimaatverandering
• energiegebruik
• directeemissiesnaarluchtvan
broeikasbevorderendegassen

stofstromen
• gebruikvanhulpstoffen (terverbetering
vanhetproces)
• emissiesnaaroppervlaktewaterenbodem
• procesgerelateerde afvalstoffen

verstoring
• ruimtegebruik

waterlast
• verdroging
• tehogegrondwaterstand(overlast)
• wateropstraat
• veranderingvanwaterkwaliteit

DewatersectorkanmetbehulpvanMIMOSAsnelleruitvindenmetwelkemaatregelendemeestemilieuwinstindewaterketentebehalenvalt.
[foto:Nelen&SchuurmansConsultants).

ren en hierover met elkaar in discussie te
gaan.
In een derde (en tevens laatste) workshop
is het model dat aan MIMOSA ten grondslag
ligt aan de deelnemers ter toetsing voorgelegd.

Proefprojecten
MIMOSAisindezomervan2003opwerking,functionaliteit en gebruiksvriendelijkheidgetest in tweeproefprojecten. Deeerste
pilot betrofhetdoorrekenen vanvarianten
vaneenduurzame waterketen voorhet
samenwerkingsverband Zaandam-Oost. In
eenaantal bijeenkomsten rekendeeenwerkgroep,bestaande uitafgevaardigden uitalle
delenvandewaterketen, vijfverschillende
varianten dooronderbegeleidingvanKiwa
enTauw.Devarianten opdehuidige situatie
varieerdenvaneenautonome ontwikkeling
tot maximaalafkoppelen, decentralezuiveringenwaterbesparing.Demeest opmerkelijkeuitkomst was,dathet energiegebruik
voorwaterverwarming bijgebruikersvele
kerengroter isdan hetoverigeenergiegebruik indeheleketen.Ookindekostenen

indeproductievanbroeikasgaskwam dit
naarvoren.Deenergiebesparingenbroeikasgasreductiealsgevolgvan20procent
waterbesparingwaszelfsgroter dan het
energiegebruik inderestvandeketen.Daarmeekwamenwarmwaterbesparing (bij
gebruikers)en/ofverlagingvanhetenergieverbruikperkubiekemeter teverwarmen
wateralszeerbelangrijke maatregelen naar
voren.Afkoppeling bleek,in tegenstelling
totautonome ontwikkeling, teleiden toteen
aanzienlijkereductievandewateraanvoer
naardezuivering.Debulkvanhetwateris
echterdroogweerafvoer, welkealleen wordt
beïnvloeddoorwaterbesparing.Dedecentralevariant(afvalwaterzuivering) hadde
belangrijke voordelenvan waterbesparing
enafkoppelen. Doordeduurdereenmeer
energiegebruikendekleine rioolwaterzuiveringsinstallaties lekendevoordelen ketenbreedechter beperkt.

Ontharding
Detweedepilotbetrofeenvraagvanuit
Waterleidingmaatschappij Limburg(WML).
InLimburgzijn deafgelopenjaren tweeont-

hardingsfabrieken ingebruik genomen,
waardoor hetdrinkwaterzachterendaarmeecomfortabeler voordeklantis.Inde
milieubenchmark vandewaterleidingbedrijven leverthetontharden vandrinkwatervoorwaterleidingbedrijven geenpositievebijdrage aandetotalescore,vanwegehet
chemicaliëngebruik enhet energieverbruik.
Kennelijk wordendevoordelenverderop in
dewaterketen nietgemeten enmeegenomen indeafweging. Indepilotwerdbekekenofhermogelijk,nuttigenrelevantwas
ontharding meetenemen inMIMOSA.Ook
werdbekeken hoeonrharding gemodelleerd
konworden.Alsvarianten werdendesituatievoorennaontharding ingevoerd in
MIMOSA.Uitdeberekeningen bleek,dat het
energiegebruik endekostenbijdegebruiker
doorontharding inditgebied aanzienlijk
afnamen. Deextrakostenen energiegebruik
bijdeproductievanwaterwaren aanzienlijk
kleinerdanhetvoordeelbijdegebruikers.
Bijdehuidigewijzevanmodelleren heeft
onthardingeenzeerpositiefeffect opde
koperconcenrraties inafvalwater. Dit uit
zichvooralindegeringerekoperaanvoer
H20

6-2004 I 45

hetzuiveringsslib.Deuitkomsten ondersteunen het huidige beleid,gericht opcentraleonthardingdaar waarhet kan.

Ketenbreed
Depilotszijn vruchtbaar geweestvoor
deontwikkeling vanMIMOSA.Doordat
mensen uit hetwerkveld het model vulden,
werdalsnelduidelijk waarindeomschrijvingzaken ontbraken ofonduidelijk waren
enzodoendekonden dezeworden aangepast.
Ookbleekdathetinstrument ketenbreed
kijken goedmogelijk maaktendathet hierinooktrends kanopsporen.Deresultaten
verschaffen eengevoelvoor verhoudingen
binnen dewaterketen.Complexe vraagstukkenwordenkwantitatiefinzichtelijk. Het
instrumentdwingtdegebruikersomplannenconcreettemakenenexperts hierbij te
raadplegen.Alsdat wordtgedaan,isMIMOSAergfunctioneel. Samenwerken isabsoluut
noodzakelijkomhetmodelgoedintekunnenvullen.Tegelijkertijd bevordert het
modeldezesamenwerking.Hetmes snijdt
dusaantweekanten.
Voorketenpartijen diemethetINKmanagementmodelwerken,ishet instrument
eenconcreteuitwerkingvoorhet(vaaklastige)
aandachtsgebied'maatschappij',deeindresultatenendeverdereontwikkelingnaareen
meerkerengerichtebedrijfsvoering.Ookkan
hetdenkraamachterMIMOSAeennuttige
inbrengleverenvoorhetformuleren vanintegraalbeleidenwellichttezijnertijdvooreen
integralebenchmarkindewaterketen.
Deaanbevelingen uitdepilots worden
opditmoment uitgewerkt.Daarnaast wordt
hetinstrument involgendeprojecten verder
aangescherpt.MIMOSAblijkt met name
geschikttezijn voor samenwerkingsverbandenbinnen dewaterketendie milieueffecten
vanverschillendescenario'svaningrepen in
dewaterketenwillendoorrekenen,f"
Voormeerinformatie: (030)60697°9ir.E.van Doornum
(KiwaManagement Consultants)
drs. ing. D. Voorhoeve Zeegers
(KiwaWater Research)

Digitale foto's
Alsufoto's digitaalwiltdoorsturennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievandefoto's moetnamelijkminimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheeft geenzin.Debeeldschermresolutievanfoto'sbedraagtmeestalslechts72dpi.
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ACTUALITEIT

Opening waterschap
AaenMaas
HetkantoorvanWaterschapAaenMaasisop
13februariojftcieel^eopend doordeCommissarisvandeKoninginvanNoord-Brabant,
mevrouwMaij-Wecj^en.Samenmetdijkgraaf
VandenBerg koppeldezijhetwaterschapshuis
symbolischafvanderiolering.WaterschapAa
enMaasisop1januariontstaanuiteenfusie
vandewaterschappenDeAaenDeMaaskant.
VandenBergbenadruktedatdedrie
waterschappeninNoord-Brabantovervol-

doendeenbestuurlijke draagkracht beschikkenomalswaterautoriteit optetreden.
Maardiekanalleenfunctioneren door
samenwerking metdeanderepartijen in
Noord-Brabant, aldusdedijkgraaf.
Voorhetnieuwewaterschap vormt
afkoppelen vanregenwatereen belangrijk
aandachtspunt voordetoekomst.Deopeningshandeling moestaantonen dat het
waterschap hetgoedevoorbeeldwilgeven.
Samenmetdegemeenten streeft het schap
ernaar omzoveelmogelijkverhard oppervlakaftekoppelen,omdat dat verdroging
vandenatuur voorkomt,evenals overstorten
vanriolen,enbovendienzorgtvoorminder
belastingvande rioolwaterzuiveringsinstallaties, f

CommissarisvandeKoninginMaij-VJeggtnkoppeltsamenmetdijkgraafVandeBerghetwaterschapshuisafvan
de riolering.

