ACHTERGROND

EERSTE PRAKTIJKVOORBEELD IN DE BEEMSTER

Hetzuiverenvanstedelijkafvalwater istotophedenbijweteentaakvandewaterkwaliteitsbeheerder.Dezebeheertdaartoederioolgemalen,persleidingeneneenrioolwaterzuiveringsinstallatie.Deze
hebbenoverhetalgemeeneenlangetechnischelevensduur,variërendvani5jaarvoorelektromechanischecomponententot40dbojaarvoorcivieltechnischeonderdelen.Deeconomischelevensduurvan
deinstallaties ismoeilijker tevoorspellen.Dezehangtafvandeontwikkelingenophetgebicdvan
techniek,ruimtelijkeordening endeeffluenteiscn. Eenzorgvuldigeplanning vanaanpassingenaan
dezewerkenisdaarom noodzakelijk. HetHoogheemraadschap vanHollandsNoorderkwartier
werktedaartoehetconceptvanhetzogehetenBasisZuiveringstechnischPlanuit.

voerenafvalwater endehoeveelheid ende
hoedanigheid vanhettelozeneffluent. Om
met het laatstetebeginnen:delozingseisen
zijn overhetalgemeen eenduidig.Inieder
gevalvindtdiscussieplaats bijde totstandkomingvandezeeisen.Dewatetkwaliteitsbeheerder legtnaatbestekunnen eninredelijkheid parameters vastwaarmeeeen
gezond oppervlaktewatersysteem gerealiseerdkanworden.Hetandereaspect,deaanvoelnaarderwzi's,blijkt indepraktijk vaak
slechtgeregeld.Inveelgevallenblijkt dezuiveringsbeheerdereentamelijk passievehoudingaantenemen.Hijvolgtdeontwikkelingen inhetbeheersgebied enpastde
systemendaarop,vaakachteraf,aan. Hierbij
speelt inveelgevallendegoederelatie met
deleveranciers vanhetafvalwater, de
gemeenten,eenbelangrijke rol. Daarbij
wordt inveelgevallen tenonrechte het
begripgoederelatievetwardmet onzakelijkheid.Dezeaanpakpastechterniet meerin
dehuidigemaatschappij,diesteedszakelijkeromgangsvormen metzich meebrengt.

Vooreenzorgvuldigeplanningvanaanpassingenaanzuiveringstechnische werken
ishetnoodzakelijk omde randvoorwaarden

Hetafvalwatetketenbedrijf vanHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(AWKB)ontplooideonlangs initiatieven om

BasisZuiveringstechnischPlanhulpmiddelbij planning
zuiveringswerken

vanhetsysteemeenduidigvastteleggen,
randvoorwaarden metbetrekking totde
hoeveelheid endekwaliteit vanhetaante

DeafvalwaterzuiveringsinstallatieBeemster.
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ditknelpunt optelossen.Zoheeft hetenkele
tioleringsdeskundigen indienst genomen
diealsprimaire taak hebbenhet monitoren
vandeontwikkelingen inhetgebied enhet
vertalen hiervan naar prognoses.Daarnaast
iseenbelangrijke afgeleide taakhet sturen
indezeontwikkelingen, samenmetde
waterkwaliteitsbeheerder. Het ketenbedrijf
ontwikkelde hetBasisZuiveringstechnisch
Plan.

Ervaringen in de Beemster
Deafvalwaterketen Beemster behandelt
hetafvalwater vandegemeenten Beemster,
Graft-De Rijp,Landsmeer, Purmerend,
Schermer,Waterland enWormerland.Dit
afvalwater wordtgetransporteerd naarde
rwziBeemster,diehetnadezuiveringloost
ophetNoordhollandsch Kanaal.
Deprognosesvandehoeveelheid afvalwaterzijn opgesteld doormedewerkersvan
hetafvalwaterketenbedrijf van hetHoogheemraadschapHollands Noorderkwartier
endebetrokkengemeenten.Opgrond van
kentallen washet nieteenvoudigomeen
betrouwbare prognosevandedroogweerafvoertemaken,zowelbiologischalshydraulisch.Overhet verschiltussen deberekende
endegemeten biologischebelastingisal
meergepubliceerd.Dezeverschillen zijn
vaakslechtsnanaderonderzoekteverklaren.Eendergelijk onderzoek isechterzeer
arbeidintensief
Dehuidigebelastingkanoptweemanierenwordenbepaald:opgrondvandestandaardkentallenofopgrondvanmetingen in
hetinfluent vanderwzi.Deeerstemanieris
teallentijde hetvertrekpunt.Vervolgensis
dezeprognosevergeleken metdeoorspronkelijkeontwerp-uitgangspuntenenmetde
meetresultaten vanhetinfluent. Hieruit
blijktdatdeverschillenrussendetheoretischeprognoseendewerkelijke aanvoer
acceptabelwaren.Deconclusiewasderhalve,
dataanvullend onderzoek tenbehoevevan
ditplannietnoodzakelijk was.Omtoteen
werkbareontwerpbelasting voorderwzite
komen,isbesloten eenkunstgreep toetepassen.Ineersteinstantie isdegroeivandebiologischebelasting,zoalsdiewasbepaaldop
grondvankentallen,vertaaldnaareentoenamevandebelastinginprocenten.Vervolgens
isdetoekomstigebelastingvanderwziberekendalshetproductvandegemetenvuilvrachtinhetinfluent indehuidige situatie
endeberekendeprocentueletoenamevande
belasting.Aangenomen isdathiermeeeen
voldoendebetrouwbarevoorspellingvande
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Opzet
Inessentiebevatzo'nBasisZuiveringstechnischPlandevolgende onderdelen:
beschrijvingen vandeaanwezigezuiveringstechnischewerken,deontwikkeling vanhet
aanbodvanafvalwater endeeffluenteisen en
eenpakket maatregelen waarmeeookinde
toekomsteengoedfunctionerende afvalwaterketen kanworden bedreven.
Behalveeenfysieke beschrijving vande

teverwachtenvuilvracht konwordengegevenvoorhetopstellenvandit plan.
Naasthetvraagstukvandemeetmethode
bestonddevraagvandegewenste nauwkeurigheidbijhetuitwerkenvandeprognoseop
grondvankentallen.Aangenomenwordtdat
eenverschiltusseneenmetingopgrondvan
kentalleneneenmetingopgrondvanhet
gemeteninfluent vantienprocenttoteen
acceptabelefoutenmarge gerekendmagworden.Dewerkzaamheden vooreenprognose
opgrondvankentallennemen exponentieel
toealsgeprobeerdwordtdeprognoseverregaand indetailuittewerken.Tochbleekde
neigingomdittedoen,sterk.Ditisonterecht.Gegevendeonnauwkeurigheiddieeen
prognoseopgrondvankentallenper definitie
inzichheeft, ishetzoekennaardiebakkerof
winkelomdehoeknietrelevantgebleken.
Hetverschiltussendeberekendeen
gemeten hydraulischedroogweerafvoer isin
ditplannognietuitgewerkt.Ditisechter
weleenpunt vanaandacht enzalinvolgendeplanneneenplaatsmoeten krijgen.

LozingeffluentophetNoordhollandschKanaal.

rioolgemalen,persleidingen enderwzi
wordtbekeken wanneeronderdelen aanvervanging toezijn enwelkeinvesteringen
hiermeegepaardgaan.Verderwordt aandachtgeschonken aandepomp-enleidingkarakteristieken endeeventueel beschikbare
metingen hiervan.Metnamehet functionerenvanderwziwordtgrondiggeanalyseerd.
Daarbij speelt ondermeerdevraagofde
rwzideontwerpbelasting kan verwerken.

Voordepomp-overcapaciteitligtdeconclusieanders.Dezekaninbeginsel nauwkeurigwordenberekend.Hiervooriseen
aantaleenduidigeuitgangspunten geformuleerd.Debekendsteisdatdepomp-overcapaciteitvoorgemengdgerioleerdegebieden0,7mm/h bedraagt berekendoverhet
aangesloten afvoerend oppervlak,meteen
maximum vangemiddeld 150nu/woning.
Degemeentelijke basisrioleringsplannen
gevendoorgaansnauwkeurige inventarisatiesvanhetafvoerend oppervlak, waarmee
depomp-overcapaciteit exactberekendkan
worden.Vooruitbreidingsplannen wordt dit
lastiger.Hiervoormoetenaannames worden
gedaan.Afhankelijk vandeinvloed vandeze
aannamesopdebevindingen inhetbasiszuiveringstechnisch plan,zaldenoodzaak
omoverdezeaannames afspraken temaken
metdegemeentenendezedesnoodsinéén
ofanderevormvastteleggen,groter worden.Ookandersom kanhetzozijn,datde
inventarisaties inhetkadervandeprognosesinzicht verschaffen inde ontwikkelingen
ineengebiedendeconsequenties hiervan

Maarookvragen omtrenteeneventueel
hogerebelastingworden uitgewerkt.
Opgrond vandezebeschrijvingen ontstaateengrondigtotaalbeeldvande
bestaande installaties.Deontwikkelingvan
hetaanbodaanafvalwater wordt zichtbaar
gemaakt doormiddelvan prognosebladen.
Hetopstellenhiervan iszeer tijdrovend.
Naastinformatie uit bijvoorbeeld riolerings-

voordehydraulische belastingvandeinstallaties.Ditkanmetzichmeebrengen datde
zuiveringsbeheerder en/ofdewaterkwaliteitsbeheerder ineenvroegstadium kunnen
ingrijpen inontwikkelingen enwaar nodig
kunnen bijsturen.
Almetalblijkt hetopstellenvanprognoseseenarbeidsintensieve klus.Maarook
ééndievoorhetafvalwaterketenbedrijf van
onscharbare waardeis.Ditisookéénvande
redenen,dathetzelfeenaantalriool-eneen
beleidsmedewerker afvalwaterketen in
dienst heeft, naastdebeleidsmedewerkers in
dienstvanhet hoogheemraadschap dieeen
waterkwaliteitsbeherende taakhebben.
Uitdeinventarisatievanafgegeven aansluitvergunningen blijkt datdemeeste
gemeenten nietoverzo'n vergunning
beschikken.Ditwordtgezienalseengrote
lacune.Deaansluitvergunning isimmerseen
onmisbaaronderdeelvanhetpakket afsprakenovertaakverdelingtussen het afvalwatetketenbedrijfendegemeente.Hetfeitdatdit
aspectnietgoedgeregeld is,kan aanleiding
zijn vooronnodigemisverstanden endiscussies.Hetopordebrengenvandeaansluirvergunningen vormtdaaromeenactiepuntin
hetbasiszuiveringstechnisch plan.Deaansluitovereenkomsten zijn privaatrechtelijke
overeenkomsten tussendegemeenteenhet
ketenbedrijf Indezeovereenkomstenworden
privaatrechtelijke afspraken tussengemeente
enhetafvalwaterketenbedrijf vastgelegd.
Voorbeeldenhiervanzijndeplaatswaareen
gemeentelijke persleidingmagaansluitenop
eenpersleidingvanhetketenbedrijfende
conditieswaaronderdezeaansluitingmoet
wordengerealiseerd.Veelaansluitingen blijkennamelijk nietgoedgeregeld tezijn.Vaak
zijnzewelinoverlegtotstandgekomen,
maarzijndegemaakteafspraken nieteenduidigopschrift gesteld.
Stank
Binnen hetafvalwaterketenbedrijf is
bekenddatsommigeinstallaties, waaronder
gemalen,aanleidinggeventotstank. Binnen

plannen moetookinformatie wordenverzameldoverstedelijke ontwikkelingen inde
verdere roekomst.
Daarbij ishetzaakom toteenprognose
tekomendieeenvoordegebruiker voldoendebetrouwbaarheidsgehalte heeft. Deze
prognosegeeft informatie overdeteverwachten biologischeenhydraulischebelastingvandeinstallaties.Tenaanzien vande
reverwachten biologischebelastingkan

hetbedrijfwordtmetdezeklachten echter
nognietvoldoendegedaan.Deinventarisatievandeknelpunten binnen dekring
Beemsterbrachtookeenaantalsituaties met
stankklachten naarvoren.Omhieropmeer
griptekrijgen, isinhetplanals maatregel
eennaderonderzoeknaardelocatiesdie
aanleidinggeventotstankoverlast aangekondigd.Indatonderzoekzalookgezocht
worden naar mogelijke oplossingen.Verwachtwordtdatditonderzoek aanleiding
zalzijn voorhet opstellen vaneenbeleidsdocumentoverstankoverlast.
Vetdetblijkt opgrond vandeprognoses
eenaantalknelpunten verwachtte kunnen
worden inhet transportsysteem. Hetgrote
voordeelvandezeanalyseisdatdeknelpuntenineenzuiveringskring nu veelmeer in
samenhangwordenonderzocht engeanalyseerdalsmedeeenduidigworden gedocumenteerd.Voordegeconstateerde knelpuntenzijn oplossingen aangedragen die
globaalopkostenzijn geraamd.
Toetsing
Inhetplanwordtookingegaan opde
problemen diedeinstallatie bij huidig
bedrijfgeeft. Degeprognosticeerde belasting
wordtdoorgerekend omdeaanpassingen te
bepalen dienodigzijn omde toekomstige
verwachteaanvoergoedtekunnen verwerken.Doorhetopstellenvanditplanishet
nu mogelijk omeeneenduidige relatiete
leggen tussen ontwikkelingen inhet verzorgingsgebied endebenodigde aanpassingen
vandeinstallatie.
Relatie met andere partijen
Alsnelisbesloten het basiszuiveringstechnischplanooktebespreken metdeaangeslotengemeenten enheneenkopievan
hetdefinitieve plan beschikbaar testellen.
Daarmeekomt hetplan tegemoet aande
behoefte bij hetafvalwaterketenbedrijf om
alspartners optetreden.De ongelijkheid,
zoalsdiedoorveelgemeenten wordt ervaren
doordatzij verplichtzijn omdeplannen aan
herhoogheemraadschap voorteleggenter-

gesteld wordendatdealdus gegenereerde
dataopzichzelfnietvoldoende betrouwbaar
zijn omdaaropeeninstallatie tetoetsen.
Naastdezetheoretische waarden ishet
noodzakelijk ookdewerkelijk gemeten
belastingopdeinstallatie tevergelijken met
detheorieenopgrondvandeze vergelijking
voorspellende uitspraken tedoen.Het verschilkanaanzienlijkzijn.Deprognosegeldt
voorzoweldroogweer-als regenweerafvoer.

wijlvandieanderekantgeenenkeleverplichtingnaardegemeentegeldt,isdaarmee
althans tendeleondervangen.Deaanpassingenaandezuiveringstechische werkenhebbenconsequenties voordewijzewaarop hun
rioolstelsels functioneren. Doordatzij nu
beschikkenoverhetplan,kunnen zijzien
welkeaanpassingen het afvalwaterketenbedrijfvoornemens istegaan doenenwanneer.Deonderlinge planningen kunnen
hierdoor waarnodigopelkaar worden afgestemd.
Meerjarenbegroting
Dekostentamingenvandevoorgestelde
aanpassingen zijn inmiddels terugvertaald
naardemeerjarenbegroting. Daarmee zijn
debedragen ookindetoekomst te herleiden.
Hetprobleem bijdegangbare werkwijze
was,datditvaaknietmeethetgevalwas.
Metanderewoorden,hetkon voorkomen
dat niemand meerprecieswistwaaromeen
postopdebegrotingstond.Metdenu ingevoerdesystematiek behoorrdezegangvan
zaken tot hetvetleden.Deze ontwikkeling
wordtgezienalseenbelangrijke stap vooruit
omhet ketenbedtijfotganisatotisch sterkte
houden.
Optimalisatiestudie
Eenlaatstepunt votmtderelatie tussen
hetbasiszuiveringstechnisch planen het
optimalisatietrajecr.Het afvalwaterketenbedrijfonderzoekt voorelke afvalwarerkeren
afzonderlijk ofeenoptimalisatie tussende
eigeninstallaties endegemeentelijke rioolstelselsinhet kadetvandebeperkingvande
vuilemissiezinvol is.Indit onderzoekleverendegemeenten het basisrioleringsplan
aan.Omditonderzoekgoedtekunnen doen,
isookvoordezuiveringstechnische werken
eenvergelijkbaar document nodig.Ditishet
basiszuiveringstechnisch plan.Opgrond
vanhetplan voordeBeemsterisineenquick
scanonderzocht waarmogelijke kansen
lagen.Debeschikbaarheid vanhet basisplan
maaktehetmogelijkomsneldemogelijke
optimalisatiekansen teidentificeren entoe
tepassen. <f
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Metnamedelaatstebepaaltdepompcapaciteitenvandegemalenende hydraulische
capaciteitvanderwzi.Hetisookdezeparameter waarnaarinoptimalisaties nader
onderzoekplaatsvindt.Deprognose geeft
geenverplichtingweer,maareenverwachte
hoeveelheidafvalwater, opgrond vanstandaard beleidsregels.Inoverlegtussende
gemeentenenhet afvalwaterkerenbedrijf
kanwordenbeslorenvandezegeprognosriceerdehoeveelheden aftewijken, inpositieveofnegatievezin.
Naastdeprognoses ishetvanbelangom
deontwikkeling vandeeffluenteisen goedin
beeldtekrijgen. Doorgaans betekent een
aanpassingvaneenrwziookeen nieuwe
Wvo-vergunning.Dirbetekentdatdeeisen
voorafgaand aandeaanpassingbekendmoetenzijn.InhetBasisZuiveringstechnisch
Planstaandeeisenbeschreven waarvan
wordt uitgegaan.
HetBasisZuiveringstechnisch Plan
wordtopgestelddooreenprojectteam dat
bestaat uitmedewerkersvanhetafvalwaterketenbedrijfeneventueel medewerkersvan
anderesecroren.Hetwordtvoorinstemmingaanhetmangementteam voorgelegd.
Alsdiehetplangoedkeurt,wordthetter
informatie aanhetdagelijks bestuur voorgelegd.Deinformatie uithet bestuurlijk
traject wordtinhetplanverwerkt, waarna
hetdefinitiefgemaakt wordt.
Opgrond vandekostenraming ende
planningvandewerkzaamheden wordrde
meerjarenbegroting aangepast.Groorvoordeelvandezeaanpak isdatdebedragenuit
debegrotingeenduidigzijn teherleidentot
eenmaatregeluithetBasisZuiveringstechnischPlan.Ookisdesamenhang tussenverschillendemaatregelen eenduidig inzichtelijk.
Degemeentenzijn degrootsteleveranciersvanafvalwater. Zehebbende wettelijke
plichtomhunbeleidsvoornemens (het
gemeentelijk rioleringsplan) voorcommentaarvoorteleggenaanondermeerdezuiveringsbeheerder. Hetopmerkelijke hierinis
datdeverplichting andersom nietgeldt.De
zuiveringsbeheerder kaninprincipedoenen
latenwathijwil.Defilosofie vanhetafvalwaterkerenbedrijf isdathetalsgelijkwaardigepartner metdegemeenten wilomgaan.
Hetpastindezegedachtedathetde
basiszuiveringstechnische plannen aande
gemeenten toezendtenzemetdegemeentenbespreekt.Deprakrijk leertdatditeen
bijzonder effectief middel isomhetcontact
overenweertotstand tebrengen.
36
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Praktijkervaringen
Doorhetafvalwaterketenbedrijf is
inmiddels eenaantalvandezeplannen
opgesteld.Deervaringen hiermeezijn dermareposirief dathet managementteam
heeft beslotenomjaarlijks eenbudget opte
nemenopdebegrotingvoorhetopstellen
hetactualiseren vande basiszuiveringstechnischeplannen.Alsbelangrijkinternvoordeelwordtgezien,datdiverse disciplines
gezamenlijk werkenaandeanalysevaneen
afvalwaterketen. Zozijn bijhetBasisZuiveringstechnischPlanelektrotechnici betrokken,mechanici,civieltechnici,zuiveringsenrioleringstechnologen. Doordezebrede
betrokkenheid ontstaatookveelbegripvoor
deconsequenties vankeuzesvan anderen.
HerBasisZuiveringstechnisch Plan
blijkt voortseennuttig hulpmiddel bij het
optimaliseren.Deinformatie inhetplanis
dusdanigcompleet,datopgrond hiervanen
vandegemeenrelijke basisrioleringsplannen,eengoedeanalysekanwordengemaakr
vandemogelijkheden vooroprimalisatie.
HetBasisZuiveringstechnisch Planisvoor
het afvalwaterketenbedrijf een belangrijk
communicatiemiddel metdegemeenten
geworden.Verdereintegratievan planvormingbijhetketenbedrijfendegemeenren
vindt hetAWKB wenselijk, maarwelvanuit
eenpositievangelijkwaardigheid enmer
oogvoordeeigenverantwoordelijkheid.Dir
betekentdathetafvalwaterketenbedrijf tenminstezelfovereengoedplanwilbeschikken, f
C.deGroot
(adviesbureau Waterlansbv)
Richard Leijen
(Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier)

ACTUALITEIT

Patent voorBCFS
RoyalHaskomngtssinds4fcbruanjl. samen
methetWaterschapGrootSallandinhetbezit
vaneensetNederlandseenEuropesepatenten
voorhetajvalwaterzuiveringsprocesBCFS(biologisch-chemischeJosjaat-enstikstojverwijdenng)endeuitvoeringervan.Hetwaterschap
beschikteoverigensal overhetpatent, totvoor
kortsamenmeteenbednjfuit Kampen.
HetBCFS-procesisgebaseerd opde
meestduurzamebiologischewijzevanzuiverenvanhuishoudelijk en indusrrieel
afvalwarer. Doordezetechnologie bevathet
effluent slechtseenzeer laaggehalteaan
nutriënten envoldoethetaandeinNeder-

landenEuropageldendelozingseisen (ende
toekomstige eiseninJapanenNoord-Amerika).
Hetuitgangspunt bijdenieuwetechnologievormt hetminimaliseren vanzowel
hetenergie-enchemicaliënverbruikalshet
ontstaan vanzuiveringsslib.Ditkanmethet
BCFS-procesgerealiseerd worden tegenlageretotalekostendan bijde traditionele
waterzuivering hetgevalis.Detechnologie
maakt vooraloptimaalgebruikvanbacteriënom fosfaat ennitraat te verwijderen.
InNederland isBCFSaldiverse malen
roegepast,zoalsbijde rioolwaterzuiveringsinstallatiesinSteenwijk enDedemsvaarr.
RoyalHaskoningverleende inmiddels
eeneerstelicentieaaneenJapanseleverancier van afvalwaterzuiveringsinstallaties. «"
Voormeerinformatie:JansKruit(024)}i&4679.
ACTUALITEIT

ZHEWstart bouw
nieuwe zuivering
Dordrecht
ZuiveringsschapHollandseEilandenenWaarden(ZHEW)startdezemaandmetdebouwvan
tennieuweafvalwaterzuiveringsinstallatiein
Dordrecht.Naongeveertienjaar voorbereiding
begintnudefeitelijke uitvoeringvandevervanging vandebestaandeawzi.
Denieuweawzimoetop 1januari2006
klaarzijn enkrijgt eencapaciteitvan235.000
vervuilingseenheden,zonderdatnogsprake
isvangeur-ofgeluidsoverlast Hetzuiveringsschap begint metdegrondwerkenen
debouwvanéénvandedrienieuwezuiveringsstraten. Daarna wordtdehelft vande
bestaandezuiveringsinstallatie gesloopt.
Hetafvalwater wordtdan tijdelijk inhetresterendedeelénhetnieuwedeelgezuiverd.
Indetweedefasewordtdetweedenieuwezuiveringsstraat gebouwd,waarnade
restvandeoudeawziwordtgeslooptende
laatstenieuwestraatwordt gerealiseerd.
Reedsgedurendedebouwmoetendezuiveringsprestatiesverbeterenendehinderdoor
viezeluchten verminderen, f

