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leurs,keten-en waterkwaliteitsmedewerkers

Metnameophetgebiedvandeaanslüitvergunningcn heeft deprojectgroep vernieuwingendoorgevoerd.Ditattikelbepetktzich
1 tot de nieuweaansluitvergunningen.
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Waterkwaliteitsbeheerdersverrichtenemissieanalysesom deemissieaanpakvormtegeven.Deanalysesgeven eenhelderbeeldvande probleemstolencude bronnendieverantwoordelijkzijn voorde
belastingvanhetoppervlaktewater. Effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallatiesblijkenvaakde
belangrijkste vervuilingsbronnen tezijn, vooraldoorstoffen waarophetzuiveringsprocesweinig
effect heeft. Omdekwaliteit vanhereffluent reverbeteren ishetdaarom noodzakelijkeisen testellen
aan dekwaliteitvanhetaangeleverdeafvalwater. Herinfluent isecuimmensecocktailvan afvalwaterstromen, waarvoordegemeente bijaanlevering ophetzuiveringstechnischewerkverantwoordelijk
is.Doorineennieuweaansluitvergunninggrens-ensignaleringswaarden optenemenwilhetwaterschap Regge enDuikeldekwaliteiteukwantiteit van hetinfluent betergaan beheersen.Opdezewijzeverwachthetwaterschap hetzuiveringsprocesteoptimaliseren en(daarmee! debelasting vanhet
oppervlaktewater te reduceren.Vanwegedevelelozingenoplictgemeeutelijke rioolstelsel ligtuihet
saneringstraject hetaccentopsamenwerking tussengemeenten en waterschap.
Ondankseengeleidelijkeverbeteringvan
deoppervlaktewaterkwaliteit eneensuccesvolleaanpakvanafvalwaterlozingen, voldoet
dekwaliteitvanhetoppervlaktewaterin
Twentenognietaandestreefbeelden uithet
provincialewaterhuishoudingsplan.Omeen
effectieve emissieaanpakmogelijktemakenis
in 1997 doorhetwaterschapReggeenDinkel
eenprobleemstoffenanalyse1 uitgevoerd.Op
basishiervanzijnzuurstofbindende stoffen,
nutriënten,zwaremetalen,bestrijdingsmiddelenenpolycyclischearomatischekoolwaterstoffen aangemerktals de belangrijkste
groepenvanprobleemstoffen inTwente.De
driebelangrijkstebronnen vanbelastingvormendeeffluenten vanrwzi's,dehemelwateruitlatenendeoverstotten-*.
Aansluit-enoverstortvergunningenbiedendemogelijkheid dezebronnen tereguleren.Deafgelopenjaren isechterweinigaandachtbesteedaanhetactueelhoudenvande
aansluit-enoverstortvergunningen.Deemissiebeperkendewerkingvan de vergunningen
werddaardoornauwelijks benut.
Recentheeft hetwaterschapsbestuuraangegevenhetvergunninginstrument tewillen
inzettenomdewaterkwaliteitsdoelstellingen
tetealiseten.Ditvergtactueleen handhaafbarevergunningen.In2004dienendaaromalle
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Twentsegemeententebeschikkenoveractuele
enhandhaafbare aansluit-enoverstortvergunningen.AangezieninTwentecitca500lozingspuntenuitrioolstelselsaanwezigzijn,alsmede
een60-talpuntenwaareengemeentelijkstelselaangesloten isopeenzuivetingstechnisch
wetkvanhetwaterschap,vergtde actualisatie
eenforsepersoneleinzet.Deactualisatieis
daaromprojectmatigopgepakt.Binnendeprojectgroepwerkenvergunningverleners,een
handhaver,eenjuridisch medewerker,rio-

Juridische basis
Voorlozingvanheteffluent op hetoppervlaktewaterheeft debeheetdervanderwzieen
vergunningopbasisvandeWetverontreinigingoppetvlaktewaterennodig.DezeWvovergunninghoudtde beheerderverantwoordelijkvoorde kwaliteitvanheteffluent met
betrekkingtotpatametersdiedoorhetzuiveringsprocesbeïnvloedworden.Hetzuiveringsprocesisvooralingerichtop verwijderingvan
onopgelostebestanddelen, zuurstofbindende
stoffen ennutriënten.Andereparameterszijn
voordezuiveringsbeheerder inprincipegeen
sturingsparameters.Logischerwijs isde
beheerdervanderioolwatetzuiveringsinstallatievooralgeïnteresseerd inhetveiligstellen
vandewerkingvandezuiveringomaande
effluenteisen tevoldoen.
Vooihettealiserenvanhetkwaliteitsstreefbeeld vanhet effluentontvangende
oppervlaktewater isdeWvo-vergunningvoor
heteffluent danookniettoereikend.Omde
lozingvanverontreinigingendienietdooihet
zuiveringsproceswordenbeïnvloedtereguleren,moetde kwaliteitsbeheetdereisenstellen
aande influentkwaliteit.
Aansluitvergunningen biedendemogelijkheid dewerkingvandezuivering,alsmede
dekwaliteitvanhet effluentontvangende
oppervlaktewater,veiligtestellen.Deaansluitvergunning isdaarbijnietprimairgebaseerdis
opdeWetvetontreinigingoppervlaktewateren,maaropdeaansluitverordeningvanhet
waterschapReggeenDinkel.

Overschrijding
signaleringswaarde
Afgelopen voorjaar ishetinfluent vanachtrioolwaterzuiveringsinstallaties inTwenteondetzocht.Volume
proportioneleetmaalmonstetszijngeanalyseetdopde
aanwezigheidvanhetbiciden.Metnameglyfosaat is
frequent aangetroffen. Invijfprocentvande onderzochteafvalwatermonstersovetschteeddezewerkzamestof
designaletingswaarde,zoalsdieinde aansluitvergunningwordtopgenomen.Stelselmatige overschrijding
vandezewaardebetekentdatdevergunninghoudereen
saneringsplanop moetstellen.Vanstelselmatigissprakeindienmeerdandriemaal,ineen voortschrijdend
jaar,nietwordtvoldaanaandesignaleringswaarde.
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Dewettelijke basisvoorhetopstellenvan
deaansluitverordening ontleent hetwaterschapaandeWaterschapswetendeWvo. Inde
Waterschapswet staatdathetalgemeen
bestuurverordeningen kanmakenvooruitvoeringvandetakendieaanhet waterschap
zijn opgedragen.Eénvandezetaken ishet
waterkwaliteitsbeheer.
Invulling vergunning
De Twentseaansluitvergunning is gebaseerdopde model-aansluitvergunningvande
UnievanWaterschappen.Inlijn metde
modelvergunning kenmerktdeTwentsevergunningzichookdooreenstrevennaar
samenwerking.Dezesamenwerkingmoetleidentot(gedeeltelijke)saneringvande afvalwaterstroomenvergteenvoudigeenhelderevergunningen.Openkelepunten isde
modelvergunning vandeUniedaartoeaangepastaandeTwentsesituatie.
Overnamepunten
Momentcelhebbendegemeentenm
Twentenogmeerdereoudeaansluitvergunningenindekastdieernimmer uit komen.
Dezesituatieismedeontstaan doordat inhet
verledeniedereaansluitingvaneengemeentelijkstelselopeenzuiveringstechnisch werk
vanhetwaterschapvoorzienwerdvaneenvergunning.Omhetaantalvergunningen te

reducerenendetoegankelijkheid tevergroten
zijn voordenieuwevergunningen hoofdovernamepunten aangewezen.Ditzijndemeest
benedenstroomsgelegenovernamepunten in
eengemeentelijk stelsel.Aangezienper hoofdovernamepunteenvergunningopgesteld
wordt,dieookvantoepassing is opallebovenstroomsgelegenovernamepunten, neemthet
aantalteverlenenvergunningen af(zieafbeeldinginhetkaderhieronder).
Vergunningeisen
Veellozingenop hetrioolstelselworden
gereguleerd op grondvanWvo-vergunningen
ofvergunningen opbasisvandeWermilieubeheer (Wm). Daarnaast vindenerookmet
gereguleerdelozingenop derioolstelsels
plaats,zoalslozingenvanafverhardeoppervlakkenenlozingen uithuishoudens.Als eigenaarvanhetstelselenhetafvalwater daarin,is
eengemeenteookverantwoordelijkvoordeze
nietgereguleerdelozingen.Als het influent
nietvoldoetaanbepaaldekwaliteits-en/of
kwantiteitscriteria, formaliseert deaansluitvergunningdeinspanningdievaneen
gemeentegevraagdwordtomhetinfluent aan
deeisentelatenvoldoen.
Indeaansluitvergunningwordtonderscheidgemaakringrenswaarden ensignaleringswaarden't).Grenswaardenzijn geformuleerdvoorstoffen dienureedsin

Overnamepunten
Daarwaareengemeentelijkrioolstelselaangeslotenisopeenrioolgemaalofeenrioolwaterzuiveringsinstallatie vanhetwaterschap issprakevaneenovernamepunt.Hetmeestbenedenstroomsinhetrioolstelselgelegenovernamepuntnoemenwehethoofdovernamepunt. Per
hoofdovernamepunt wordteenaansluitvergunning verleend.Deeisenuitdezevergunning
zijn vantoepassingop alleinhetstelselaanwezigeovernamepunten.
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Wvo-vergunningen voorlozingop hetriool
wordenopgenomen,omdat zij dewerkingvan
dezuiveringstechnischewerkendirectbeïnvloeden.Voorbeelden vanparameterswaarvoorgrenswaarden wordenopgenomen zijn
pH, sulfaat,CZV/NenCZV/P,nitrificatie-en
respiratieremming.Hoewelgrenswaarden
hardevergunningeisen zijn,ishetaantal
grenswaarden indenieuwe aansluitvergunningbeperkt.Redenenhiervoorzijn hetontbrekenvanvoldoendekennisoverde herkomst
vandeaanwezigeverontreinigingen inhet
aangeleverdeafvalwarerende(bedrijfs)economischeconsequentiesvandehardegrenswaarden.
Integenstellingtotde grenswaardenbiedensignaleringswaardende mogelijkheiddoor
samenwerkingen overlegde afvalwaterstroom
tesaneren.Idealiterzouvooriedereprobleemstofeensignaleringswaardeinde aansluitvergunningopgenomenmoetenworden.Bij het
formuleren vandesignaleringswaarden isenig
realismebewaard.Koperenzinkzijn bijvoorbeeldinde Twentseoppervlaktewateren aangemerktalsprobleemstoffen. Tenaanzienvande
emissievanzwaremetalenzalechtergeenenkelegemeentedeburgersverplichten bestaande
zinkendakgotenteverwijderenofkoperen
waterleidingentevervangen.Ookhetstilleggen
vanautoverkeer om de afspoclingvanPAK re
reducerenbehoortniettotde mogelijkheden.
Saneringvandezeemissiesvindtplaatsonder
de vlagvande diffuse bronnenaanpak.

Grens-ensignalenngswaarden.
grenswaarden
parameter
pH
sulfaat
CZV/N
CZV/P
nitrificatie/
respiratieremming

rfrUHi '
•

norm
6,0 -9,0
300 mg/l
>8

>5°
geensignificante
remming

signaleringswaarden
parameter
norm

•

i rispunt
•
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Indepraktijk is hetdefiniëren vaneenhoofdovernamepunt somslastig.InbovenstaandschemaloostgemeenteAviaeentransportleidingvanhetwaterschapafvalwater op hetstelselvan
gemeente B.HetwatervangemeenteAenBstroomtviahetstelselvangemeenteBnaarde
rwzi.Hethoofdovernamepunr voorhetstelselvangemeenteAligtvoorhetrioolgemaal.Het
hoofdovernamepunt vangemeenteBligtvoorderwzi.GemeenteAkrijgtduseenvergunning
voorhetstelseldataangesloten isophetrioolgemaal.GemeenteBkrijgteenvergunningvoor
hetgehelestelseldataangesloten isopderwzi.

pH
sulfaat
CZV/N
CZV/P
herbiciden
chloride
dunwater
mineraleoliën
en vetten

6,6-8,1
100 mg/l (MTR)
>8,8
* 55
MTR*
200 mg/l (MTR)
2001/v.e.
50 mg/l

1

MTRvandeafzonderlijke herbiciden
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Signaleringswaarden voor parameters
waarvoor ookgrenswaarden zijn geformuleerd
liggen tien procent scherper dan degrenswaarde. Dezekeuze isarbitrair gemaakt op
grond van de veronderstellingdat een overschrijding van dezesignaleringswaardc duidt
opeen potentiëleoverschrijding van de grenswaarde.
Deeerste categorie signaleringswaarden is
gericht op bescherming van het oppervlaktewater. Het MTR-niveau kan voor deze parameters een passende signaleringswaarde zijn.
Hetgaat dan om stoffen die niet afbreken in
het zuiveringsproces ofbinden aan het zuiveringsslib. Voorbeelden zijn sulfaat en chloride.
Bij herbiciden ligt desituatie iets genuanceerder. Sommige herbiciden worden in de
zuiveringsinstallatie afgebroken, andere bindenzichaan het slib.Dechemische onkruidbestrijdingsmiddelen dieopdit moment nog
grootschalig toegepast worden op verhardingen, breken echter in de rwzi nauwelijks afen
hechten zich slechts ingetinge mate aan het
zuiveringsslib6'. In het effluent worden deze
middelen aangetroffen*. Het MTRis daarom
voor deze herbiciden een passende signaleringswaardc. Dit voorjaar isreeds opeen achttal rwzi's onderzoek verricht naar de aanwezigheid van herbiciden in het influent (zie
pagina 24).Deresultaten wijzen uit dat het
opnemen van een signaleringswaarde perspectiefbiedt om debelastingvan het oppervlaktewater terug te dringen.
Een tweede categorie signaleringswaarden
wordt opgenomen ter bescherming van de
doelmatige werking van derwzi.Een voorbeeld hiervan iseen norm voorde hoeveelheid
dunwater (water met een hele lage
vervuilingsgraad) dieopeen overnamepunt
aankomt. Dekosten voor het herstel van de
doelmatige werking vanderwzi kunnen oplopen tot 45eurocent per kubieke meter geloosd
dunwarers).In deaansluitvergunning wordt
gesteld dat op het overnamepunt maximaal
200liter per vervuilingseenheid aangevoerd
mag worden bij droogweeraanvoer. Gezien het
feit dat een huishouden circa 125liter afvalwater per v.elevert ishet aannemelijk dat bij
een aanvoer van meer dan 200liter afvalwater
per v.e.dunwater op het stelsel geloosd wordt.
Onderzoeksplicht
Eisen stellen zonder toe tezien op naleving iszinloos.Denieuwe aansluitvergunning
legt een monitoringsplicht opaan de vergunninghouder. Monitoring van afvalwater is
echter kostbaar. Om demaatschappelijke kosten op een aanvaardbaar niveau te houden iser
voorgekozen alleen in deinfluentkelder van
derwzi,te meten. Dekwaliteit van het afval26
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water dat hoger inhet stelsel aangeleverd
wordt opovernamepunten, isvanuit een doelmatige werking van de rwzi en bescherming
van deoppervlaktewaterkwaliteit minder interessant.Aangezien de zuiveringsbeheerder
reeds in de influentkelder meringen verricht
om het zuiveringsproces testuren en het zuiveringsrendement tebepalen, ligt het voor de
hand om met de monitoring hierbij aan te
haken. Om desamenwetking bij sanering van
deafvalwaterstroom daadwerkelijk vorm te
geven, neemt het waterschap de uitvoering en
dekosten vandezemonitoring voorzijn rekening. Demonitonngsresultaten van het influent krijgt degemeente toegestuurd. Op deze
wijze wordr oppragmatische wijze invulling
gegeven aan de monitoringplicht.
Alsopeen hoofdovernamepunt overschrijding vangrens- ofsignaleringswaarden wordt
vastgesteld, gaat het waterschap na ofde overschrijding veroorzaakr wordt door een inrichting dieover een Wvo-vergunning beschikt
voor lozing opde riolering ofdoor waterschapsleidingen die inprikken op het gemeentelijke stelsel.Wanneer dezelozingen niet veranrwoordelijk zijn voor de overschrijding,
wordt degemeente overde overschrijding
geïnformeerd.
Betreft het een overschrijding van een
grenswaarde,dan kan de handhaver de
gemeente verplichten tot ditecte uitvoering
vaneen nader onderzoek. Dit onderzoek is
gericht opbeëindiging vande lozing en wordt
in overleg met de handhaver uitgevoerd. Bij
stelselmatige overschrijding van een signaleringswaarde iser meer tijd voor een nader
onderzoek om tot opheffing van de structurele
overschrijding te komen. Opgrond van de vergunning dient degemeente een univetseel
onderzoeksplan op testellen dat houvast biedt
voor uitvoering van eenonderzoek in het rioolstelsel.
Verdere a a n p a k
Deinvulling van de aansluitvctgunningen
isverwoord in een beleidsnota8',dieeind 2001
ter visiewerd gelegd. Slechts twee gemeenten
maakten toen hun zienswijzen op de aansluitvergunning kenbaar. Na dedefinitieve vaststelling van het waterschapsbeleid is met
negen gemeenten het aanvraagtraject opgestart. Met namegemeenten met actueleBRP's
en GRP'sblijken debenodigde informatie voor
eenontvankelijke aanvraag beschikbaar te
hebben.
Vooruitlopend op het verlenen van de eerste aansluitvergunning nieuwe stijl is onderkend dat beheersing van de informatiestromen
eencruciale factot zal worden om tot een effectieve handhaving te komen. De projectgroep

definieert daarom ditjaar een ICT-project om
verwerking en opslagvan de verzamelde data
mogelijk te maken.
Allenieuwe vetgunningen krijgen een
looptijd van vierjaar. Opbasis van de monitoring van de influenten en deervaringen in het
handhavingsttaject wordr over vierjaar bekeken ofde vergunningeisen aanpassing behoeven.Vooralsnog wordt gestreefd naar verbetering vandekwaliteit van het
effluentontvangende oppervlaktewater door
samenwerking tussen waterschap en gemeente,waarbij deaansluitvergunning de samenwerking formaliseert.<
Voormeerinformatie overdenieuwevergunningenvanhetwaterschapRe^geenDinkelkuntucontactopnemenmetT.Voskamp,projectleidervanhet
actualisatieprojectaansluit-enoverstortvergunmngen(054a]83 z6yz.
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