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Onderzoeknaardiscrepantie
hijZHEW
TONY FLAMELING, TAUW
J A N - W I L L E M M U L D E R , Z U I V E R I N G S S C H A P HOLLANDSE E I L A N D E N E N WAARDEN
P I E T T E S S E I , TAUW
BEN VAN E G M O N D . ZUIVERINGSSCHAP HOLLANDSE E I L A N D E N E N WAARDEN

Tussenhetgemerenaantal inwonerequivalenten m hetinfluent,gebaseerd op136g
TZV/iitwouer/dag,endebijbehorendevervuilingseenheden uitdehcffiugsbcstaudeu ziteendiscrepantie.Onderzoekvoorde^ afvalwaterzuiveringsinstallaties vanZuiveringsschapHollandse
EilandenenWaardentoondeaandatdezediscrepantiedelaatstejaren daaltenrelatie/bezienonder
hetlaudelijkgemiddeldc [igt.VoorZHEW betekentdit nogaltijd dat[ui 1999) ruim200.000i.e.'s
meerop deawzi'sgemetenzijndan eraanvervuilingseenheden zijn opgelegd.Dehoofdoorzaakvoor
dezediscrepantie iseengroterevuilvrachtperinwonervanuit deeigen woonruimte 111 vergelijking
metdehejfmgmaatstaf. Naderonderzoeknaareen vijftal awzi'sheeft eenaantalandereoorzaken
voordediscrepantieaanhetlichtgebracht, waaronderhetuieebcmoiistcreuvan retourstromen en het
metbemonsteren mhetweekeinde.
Nederlandkentvoor afvalwaterlozingen
eenheffing dieprimairgebaseerd isophet
totalezuurstofverbruik (TZV). De heffingsmaatstafindeWetverontreinigingoppervlaktewater iseenlozingvan 136gTZV/dag
dooreenpersoonvanuitde woonruimte.De
totaleheffingsomvang bijeenwaterkwaliteitsbeheerder,uitgedrukt invervuilingseenheden
(v.e.)voorzuurstofbindende stoffen,kan
wordenvermenigvuldigd metdemaatstafvan

Tabel1:

i36gTZV/v.e./dag.De opdezewijzeberekende
totaleTZV-vrachtisinhetalgemeenlagerdan
degetotaliseerdeTZV-vrachtdiewordtgemetenindeinfluenten vandeawzi'svande
betrokkenwaterkwaliteitsbeheerder. HetverschilwordtbinnenhetvakgebiedweldediscrepantietussendebetrokkenTZV-vrachten
genoemd.Ineenidealesituatiezoudezediscrepantie(bijvoorbeeld gemiddeld inNederland)nulzijn.Veleoorzakenzijnechteraante

wijzenvoorhetbestaanvaneenverschiltussenheffings- eninfluentgegevens. Eengrote
discrepantietussendezegegevenskanaanzienlijkeconsequentieshebben.Voorbestuurderskandiscrepantieeenvalkuilzijnalssprakeisvandervingvaninkomsten.Voor
ontwerpersvaneenawziisdiscrepantieeen
dilemma,omdatzoweltegrootalsteklein
ontwerpenongewenstis.
Hetonderzoekmoestdediscrepantiebij
ZHEWkwantificeren, vergelijken metlandelijkegegevensenoorzakenzoveelmogelijk
kwantificeren.
Vergelijking met landelijk gemiddelde
Detotaleomvangvandediscrepantiebij
ZHEWisinbeeldgebrachtvoordejaren1988
totenmet 15199. Gedurendedezeperiodeis
sprakevaneenstijgende tendensinzowelde
gesommeerdeinfluenrvracht (van1,55naar
1,81miljoen i.e.)alsindetotale heffingsomvang(van1,26naar 1,60miljoen v.e.).De stijgingindeheffingsomvang isrelatiefsterker
dandestijgingindeomvangvandeinfluentvracht.Ditresulteerdeindebeschouwde
periodeineendalendetendensindeomvang
vandediscrepantie.Uitgedrukt ineendiscrepantiefactor (i.e./v.e.)resulteerdeditineen
dalingvan1,23 tot1,13(i.e./v.e.).In 1999
bedroegdediscrepantiebijZHEWintotaal
212.000(i.e.-ve.).

Voordediscrepantie,betrokkenopgeheel
Nederland,zijngegevensontleendaanCBSrapportagesdiebetrekkinghebbenopgegevensvanalleNederlandsewaterschappenover
1996. Hetresultaatvandebestuderingende
bewerkingvandebetrokkenCBS-gegevensis
eendiscrepantiefactor van1,20(i.e./v.e.)
betrokkenophettotaalvanrespectievelijk26,2
miljoen i.e. en21,8miljoen v.e..Tenopzichte

Topvijfdiscrepantieawzi'sZHEW^emetenover1997 t/m1999.
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van dit niveau van 1,20(i.e./v.e.),steekt dediscrepantiefactor van 1,13 (i.e./v.e.)bij ZHEW
gunstig af.
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Op het niveau van de awzi

1,70

DediscrepantiebijZHEWvoorde individuele awzi's isvoor dejaren 15197, 1998«11999
meer gedetailleerd uitgewerkt. Daarin bleek
een relatiefgrote spreiding te bestaan.
Op basis van zoweldeabsolute omvang
van dediscrepantie alsderelatieve discrepantiefactor zijn een vijftal awzi's geselecteerd
voor nader onderzoek. Hierbij zijn een aantal
opvallende zaken naar voren zijn gekomen.
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Eenaantalvan deoorzaken van discrepantieisgekwantificeerd. Hiervoor isgebruik
gemaakt van meetgegevens en uitlopende
methoden variërend van schattingen op basis
vanpraktijkervaringen tot statistische analy-
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TrendsbijZHEWindeomvangvanhetinfluent, deheffingendediscrepantietussenbeiden.

Devolgende onderwerpen hebben betrekkingop deanalysevan deinfluentomvang in
195151,waarbij telkens het relatieveaandeel ten
opzichte vande totalediscrepantie van212.000
(i.e.-v.e.)is aangegeven:

2,50

interne retourstromen diezijn meebemonsterd en meegeteld in de totaleZHEW
influentvracht. Berekend isdat hierdoor
19.000i.e.teveelgemeten zijn;
het bemonsteren van influenten benedenstrooms van(fijn-) roosters. Hierdoor
bereikt minder vuil het monsternamevat
dan in de idealesituatie bij de meting van
ruw afvalwater. Het effect isgering.Als
gevolghiervan zijn 6.400i.e.te weinig
gemeten;

Devolgende onderwerpen hebben betrekkingopde analyse van deheffingsomvang in
1999en de heffingsmaatstaf:
eengemiddelde woningbezetting van2,92
inwoners per woning van de 3 v.e.woningen.Alsgevolgvan de lagere woningbezetting wasdevuilvracht 27.600i.e.lager
dan bij een standaard woningbezetting
van3,0inwoners perwoning hetgevalzou
zijn;
een te lageheffingsmaatstaf in Nederland.
Dehoogtevandemaatstafkan verreweg
het grootstegedeelte van de discrepantie
verklaren.In diverseonderzoeken is naar
voren gekomen dat demaatstafvan 136g

•

1,40

Kwantificering van oorzaken

het niet bemonsteren van vrijdagmorgen
totzondagmorgen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld industriële afvalwaterstromen
een schijnbaar tegroot deelvan de totale
belastingvormen.Alsgevolg hiervan zouden 19.000i.e.teveelzijn gemeten ten
opzichte vandeidealesituatie waarin ook
in het weekend bemonsterd zou worden.
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Afb.2:

Discrepantiefactor(i.e./v.e.)versusomvang vandeheffingvoordezuiveringsinstallatiesvanZHEW in 1999.

TZV/inwoncr/dagwellicht te laagis.
Indien bijvoorbeeld deconclusie uit een
STOWA-onderzoek'1wordt overgenomen,
te weten 149(±40)g TZV/inwoner/dag,
dan zou het aantalgemeten i.e.'sin 1999
met99.600i.e.afnemen. Hiermee zou bijna
de helft van dediscrepantie van212.000
(i.e.-v.e.)in 1999verklaard kunnen worden;
een onderkwantificering van de vuilvracht
afkomstig van bedrijfsactiviteiten. Hoewel
nauwkeurigegegevenshiervan ontbreken,
wordt dezeonderkwantificering ingeschat
op tien procent. Datzou betekenen dat in
1999,in de idealesituatie zonder onder-

kwantificering, 55.600v.e.meer opgelegd
hadden kunnen worden. Daarbij moet
worden opgemerkt dat deze onderkwantificering slechts voor eengering deel door
ZHEWbeïnvloedbaar wordt geacht.
Na optelling en aftrekking van de onderzochte oorzaken blijft een niet gekwantificeerdediscrepantie van 53.000(i.e.-v.e.)over.

Discussie en conclusie
Opawzi's kan de frequentie waarmee
wordt bemonsterd engeanalyseerd, beperkt
zijn tot de wettelijk voorgeschreven norm.
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vermindering van devuilvracht alsgevolg van
overstortingen ofafbraakprocessen in het
riool.Dit hoeft niet het geval tezijn, zodat dit
een extra onzekerheid vormt in de problematiek.
Op basis van het onderzoek kunnen de
volgende conclusies worden getrokken:
• Dediscrepantiefactor bij ZHEWisin de
periode 1988tot 1999gedaald van 1,23
(i.e./v.e.) naar 1,13 (i.e./v.e.)en lagin 1999
beneden het landelijk gemiddelde van 1,20
(i.e./v.e.);
•

Afo.y.

Kwantificeringvandediscrepantie.
•

Statistisch isaangetoond dat bij kleine awzi's
dekansgroot isdat enkele uitschieters de
gemiddeldejaarlijkse vuilvracht sterk beïnvloeden.De invloed opdetotale discrepantie is
gering,omdat deafwijkingen de discrepantie
zowel kunnen vergroten alsverkleinen en

Afb.4:
V.c's buiten heffingssfeer
- straatvuilenmarktvuil;
- ontlasting huisdieren;
- resten vegetatie;
- illegale lozingen.

V.c's
heffingssfeer

Rioolstelsel

V.fc's naar
AWZI

V.e.'s niet naar AWZI
-riooloverstortingen;
- afbraak van componenten;
-rioolreiniging(slib/vet);
- lekkagesuit rioolstelsel.

omdat deinfluentvracht van de kleine zuiveringsinstallaties eengering deel vormt van de
totale influentvracht. Naar aanleiding van het
onderzoek iswelgepleit om de bemonsteringsfrequentie van deze kleine awzi's te vergroten.
Deinschatting van dediscrepantie veroorzaakt door bedrijven isslechts geschat op heel
globalegronden. Deomvang van dezepost is
dan ookergonzeker. Degrootste onzekerheid
zit in het feit datdeemissieper persoon vanuit
de woning niet goed bekend is.In diverse
onderzoeken zijn getallen gevonden dievariëren van 145tot 165gTZV/inwoner/ dag2).Het
niet gekwantificeerde deelvan de discrepantie
bij ZHEWin 1999zou volledigkunnen worden
verklaard indien de maatstafvan 136 wordt
gewijzigd in 153 gTZV/i.e./dag.Dit getal valt
nog binnen degenoemde range van 145tot
165g TZV/inwoner/dag.

Despreidingvandediscrepanrie tussen de
verschillende awzi's isgroot;
Extreem hoge oflagediscrepanties hebben
bijna altijd een logische verklaring;

•

Met name afwijkingen ten opzichte van de
heffingsmaatstaf van 136gTZV/inwoner/dag zijn vangrote invloed opdediscrepantie;

•

Veelonduidelijkheid bestaat nog over de
invloed van processen in en rond derioleringopde discrepantie.

Aanbevolen wordt om toekomstig onderzoek terichten opdehoogte vande dagelijkse
vuilvracht per inwoner en de invloed van de
processen in en rond de riolering."•
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In het onderzoek isaangenomen dat het
rioolstelsel geen invloed heeft opde discrepantie. Gesteld isdat deextra vuilvracht als gevolg
van bijvoorbeeld instromend straatvuil of foutieveaansluitingen wordt gecompenseerd door

advertentie

GECONDITIONEERDE OPSLAG
VOOR UWDEELMONSTERS!
Speciaal voor bemonsteringen waarbij nog geen
geconditioneerde opslag aanwezig is heeft VEGA de
oplossing voor u. Bestaande monsternemers kunnen
eenvoudig op de VEGAMON98/LK1 worden aangesloten. Bevriezing of een re hoge temperatuur van
uw verzamelmonster is nu verleden tijd.

Belangrijkste kenmerken:
• Voldoet volledig aan het Uitvoeringsbesluit
Veronrreiniging Rijkswareren (UVR).
• Automatische conditionering tussen de O0... 4°C,
via koeling en verwarming.
• Dubbelwandige, geïsoleerde roestvast stalen kast.
• Temperatuur aanduiding viadisplayop de voorzijde.

B.V. VEGA Meet- en Regeltechniek
Algolweg 15, 3821 BG Amersfoort
Postbus 210, 3800 AE Amersfoort

Tel.: 033-4502502, Fax: 033-4561414
e-mail: info@vega-nl.com
Internet: www.vega-nl.com
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