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aangesloten rioolstelsels een afvalwaterplan
optestellen.

Vragenbij samengaan
vanwaterindestaden
riolering

Bouwersbegonzijnjaarrede meteen
terugblik naardewortelsvanStichtingRIONED.RIONEDwerdinï^Syopgerichtuit
enerzijds bezorgdheid overeentekortaan
geldvoordeinstandhouding endevervangingvanrioolstelselsenanderzijds uitzorg
overdevervuilingvanhetmilieudoorriooloverstorten,lekkagesendehoeveelheid niet
ophetrioolaangesloten panden.Deaanpak
vandezeproblemen verlooptlangzamer dan
voorgenomenennoodzakelijk is,meent
Bouwers.Tochiseengrootdeelvande
milieuproblemen delaatstejaren opgelost.
Nu neemtechterdeaandacht voorveiligheidforstoemetalsgevolgeengrotereinzet
voordebeschermingtegen wateroverlast.

Hetsamengaanvanwatermdestadenrioleringkanindetoekomstforsecomplicatiesopleveren. Zo
zullengemeentennadrukkelijkermetdevraag wordengeconfronteerdwelkerolzijspelenbijdeaanpakvanwateroverlastzowelopstraatalsviadebodem.Ookuitmilieu-oogpuntwordtheterniet
gemakkelijkerop.Waarmagofmoetdeverontreiniging heen?Inhetwaterofindebodem?Inde
bodemnaastwegenof'mwadt's?Ofinhetzuiveringsslib?Hoeweegjedeverontreinigingaftegen
hetverkortenvandewaterkringloopen hettegengaanvanverdroging?Welkegezondheidsrisico's
vindenweacceptabelalsgevolgvanafkoppelen o/hergebruikvanwater?Entenslottewelkgewicht
magje toekennenaande leefomgeving diedoordeaanwezigheidvanopenwateralsprettigerwordt
ervaren?Dezeenanderevragensteldevoorzitterdrs.T.BouwersvanStichting RIONEDzichopde
drukbezochte(ruim600 mensen]15eRIONED-dag opyfebruari mUtrecht.
Voorgemeenten heeft deontwikkeling
vansamengaan vanwater indestaden
rioleringduidelijk consequenties.Denoodzaaktotsamenwerken enhet afstemmen
vandewerkzaamheden neemt verdertoe.
Het andersomgaan metregenwater vereist
binnengemeenten veelmeer afstemming
dan nu.Bovendien isdraagvlak nodigbij
bewoners voorafkoppelen ofmeerwaterop

Ontwateringindestad
Indepatallelsessieoverontwateringin
destad richttedeaandacht zichopdrie
gemeenten:Tholen,RoosendaalenHengelo.
HydrologischgezienisHengelogeengoede
locatieomeenflinke stadtebouwen,namelijk veelbeekdalgronden metkleienleemhoudend zand.Tijdens natte winters treden
inmeerder buurten hoge grondwaterstanden op.Indenieuwerewijken, diegebouwd
zijn na1970,tredengeenstructurele problemenmeeropmetgrondwateroverlast. In
dezewijken ligteengescheiden rioolstelsel
metinelkewegdtainagedieloostophet
hemelwaterriool.Aanlegvandrainageinde
ouderewijkenzoudeproblemen met grondwateroverlast deelskunnen wegnemen.De
gemeente isjuridisch gezienniet verplichr
totdergelijke maatregelen.Uitrecentejurisprudentieblijktdatdegemeenteniet aansprakelijk isvoorgrondwateroverlastin
bestaandewoonwijken. Maarhetstadsbestuur vanHengelo neemtduswelmaatrege-
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straat.Desamenwerking tussen gemeente
enwaterschap wordtooksteeds noodzakelijker:ophetpunt vanruimtelijke ordening,bij hetwaterkwantiteitsbeheer (de
totalecapaciteit vanopenwater, bodem,
straten enhetrioleringssysteem inde
gemeente]enindeafvalwatetketen bijde
verwerkingvanafvalwater. Erliggen
plannenomperzuiveringendedaarop

•

Déopgavevoordenabije toekomst
vormtvolgensBouwershetafzonderlijk van
elkaarafvoeren vanregenwateren afvalwater,waarbij deafvoer vanregenwaterveel
meerraakvlakken heeft metandereacrivireitenzoalshetvoorkomenvan wateroverlast,
ruimtelijke inrichting,belevingvaneen
gebiedendegebruikswaarde vanopenbaar
gebieddandeafvoer vanvuilwater.Dooi
hetregenwater isderioleringnauwverwevenmethetwatersysteemende minnelijke
inrichtingendaarmeemetwaterindestad.
Bouwersnoemderioleringenwaterinde

staatopdenominatie omgeslotenteworden.Omnieuwegrondwateroverlast tevoorkomen,probeertWMOeenandere bestemmingvoorhetwatertevinden.
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ir.R.vandeVelde(GemeenteHengelo)

len,samenmethetwaterschapenWMO.
Dezelaatsteheeft éénpompstationin
Hengeloinverbandmetonder meer
bodemverontreiniginggesloten,hettweede

Vanwegedeouderdom haddendeoude
rioolbuizen dikwijls eendrainerende werking(lekkages),terwijldenieuwe buizen
waterdichrzijn.Indegebiedendiedaarvoor
gevoeligzijn,kanditextragrondwateroverlasrmetzichmeebrengen.Bijdevervanging
vanrioleringmoetdusooknaardegrondwarersituatiegekeken worden.
InHengelowordtbuitengewoon veel
relatiefschoon('dunj waterafgevoerd naar
derioolwaterzuiveringsinstallatie. Metingen
vanhetwaterschaplietenziendatopdroge
dagenindewintermethogegrondwaterstanden totmaar liefst 100procentextradun
water wordrafgevoerd naarderwzi.Waarschijnlijk isopveelplaatsendedrainage
aangesloten opderiolering.Diemoet afgekoppeld worden.

moeilijker. Doorondermeereenslechte
registratievandeleidingen,ontstaanproblemen.

Klimaat

voorzitterdrs.T.BouwersvanStichtingRIONED.

stadeentweeling.Zehebben dezelfde oorsprong(zorgvuldigomgaan met waterin
bebouwdgebied),dragensomsdezelfde kleren(bijhet transport doorde traditionele
riolering)enzijn inoplossingen aanpak
nauwverwant metelkaar (infiltratie, inrichtingenbeheeropenwaterendeaanpakvan
grondwateroverlast ofverdroging).

Veldlaboratorium
StichtingRIONEDbrengt ditjaar onder
meereencd-romuit overafkoppelen. Een
ambitieus project isderealisatievaneen
veldlaboratorium ineennognadertebepalenrioolstelselergensinNederland.Deze
permanente meetvoorzieningisbedoeld
vooronder meeronderzoek naar processen
inderiolering.Buitendestichting kunnen
ookbedrijven, gemeenten en waterschappen
hiervangebruik maken.RIONEDgaat dit
jaar verdermetdebedrijfsvergelijking inde
rioleringszorg (zieookhetartikel 'Bedrijfsvergelijkingrioleringszorg:een haalbare
kaart?'oppagina..).Ditjaar moeten25
gemeenten bereidgevonden wordenommee
tedoenaaneenbenchmark. Bovendien
komtdeVraagbaakRioleringuit:een handzamesamenvatting vandeLeidraadRiolering,waarindeessentiëlezaken uit deleidraad worden behandeld.StichtingRIONED
brengt voordezomertenslottenogeenbrochureuitwaarinvooreenbreed publiek
bondighetbelangendewerkingvan het
rioolwordtuitgelegd.Dereedsbestaande
publiekstentoonstelling 'Hetrioolleeft' zal
ditjaar weereenaantalmalen te bezichtigen
zijn, onder meer tijdens debeursAquatech
inseptember inAmsterdam.

verenigingVIANEDvooronder meer waterbouwprojecten vroegzichtegenover zijn
gehoor vanmet name gemeenteambtenaren
afhoegrootbij hendeinteresseeigenlijk is
inhet rioolstelsel.lederegemeente moet
eengemeentelijk rioleringsplan maken.
Maarhoeveelgemeenten hebbendit plan
metvolleovertuiging ingevuldenwerken
ermee?Weetmenbijvoorbeeld hoede
actuelestaatvanonderhoud is?
Rothweiler zietbij verschillende
gemeenten problemen ontstaan met het
vinden vankwalitatiefgoedemensen.Deels
kanhetwerkuitbesreed worden aande
markt,maardan iseengoede begeleiding
binnendegemeentenogaltijd een harde
noodzaak,aldusdevoorzitter.Het uitbestedenvanhetrioolbeheer ligtwat hem betreft

Bijeenstijging vandegemiddelde temperatuur mettweegraden Celsiuszaldevuiluitworp uitderioolstelsels metzo'n40procent toenemen.Detijd waaropwaterop
straatblijft staanzalooktoenemen enwel
met50 tot80procent.Vooralinhellend
gebiedzullenzicheerderproblemen met
wateroverlast gaanvoordoen,zobetoogde
HarryvanLuijtelaar vanTauw.Hij verricht
onderzoek naardegevolgenvan klimaatveranderingen opderiolering(zievooreen uitgebreid artikelH 2 0nr.2van25januarij.1.,
pag.19-22).VolgensVanLuijtelaar moetop
deopenbarewegmeerruimtegecreëerd
wordenvoorwater,moetbij het optimaliserenvandesystemen meergestuurd worden
opeenduurzame kwaliteit enmoetende
normen meergerichrwordenopderealiteit
vanhet functioneren vanrioolstelsels.
Hijwilineenvervolgonderzoek een
strategieontwikkelen voorhetomgaan met
(afval)water opdelangetermijn en daarbij
deverschillende invalshoeken tegenelkaar
gaan afwegen, zoalsvergaand afkoppelen en
het tijdelijk bergenvanwateropstraat.

Volksgezondheid
Gezondheid stond centraal indelezing
vandrs.E. FordvanOpdenkampAdviesgroep.Meteenverwijzing naar het incident
inLeidscheRijn,waar dedrinkwater- en
huishoudwaterleiding ineenaantal huizen
verkeerdgekoppeld worden,waardoorde
bewonerswat lichamelijke klachten kregen,
steldeForddat blootstelling aan huishoudwatermetdedaarinaanwezigemicro-

ir.HarryvanLuijtelaar(Tauw

VIANED
Ir.J.Rothweiler vandenieuwebrancheH2O
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kend onderdeelgaan vormen indebesluitvormingoverwaterindestad.

Uitsmijter

prof.dr. HermanPleij.

organismen eigenlijk niet tevoorkomenis.
Hij vindtdat hetgebruik vangrijs afvalwater moetworden vermeden.Alleen
gebruik voorhetspoelen vanhet toilet kan
weiniggevaren opleveren,aldus Ford.Ook
niethelemaalgerust washijoverher

gebruik van infiltratievelden, helofytenfdters enopenafvoergoten bij riooloverstorten.Dezekunnen ookgevaar opleveren
voordevolksgezondheid, zobetoogde Ford.
Gezondheid moet wathem betreft weer
meerdannu hetgevaliseen vanzelfspre-

Meten voor het kwaliteitsspoor
Prof ir.J.Wiggershieldindeparallelsessie'Metenvoorhetwaterkwaliteitsspoor' uitgevoerdemeetprojecten tegenhetlicht.Hij
verrichtinopdracht vanStichtingRIONED
onderzoeknaardebesteopzet,inrichting,
uitvoeringenbeoordelingvan meetprogramma'svoorhetmonitoren vanhet functionerenvanrioolstelsels.Volgenshemwordenin
bijnaallebestudeerde meetprogramma's
meerdere,somsmetelkaar conflicterende,
doelstellingen nagestreefd, hetgeen leidttot
hettrekkenvanonevenwichtigeconclusies.
Bijonderzoeknaardeeffecten vanoverstortingenopdekwaliteitvanoppervlaktewater,
wordendeparametersslechts geformuleerd
indevormvanwaardendienietmogenwordenoverschreden.Geenrekening wordt
gehoudenmetdefluctuaties indezeparameters.Hierdoorheeft hetgeenofzeerweinig
zinonderzoekteverrichtennaarde effecten
vanoverstortingen opdekwaliteitvanhet
oppervlaktewater,aldusWiggers,eenover-
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proj!tr.J.Wiggers

stortingisnamelijkeendynamischgebeuren.
Eenonderzoekheeft hierpaszinalsvelesituaties(onderling)gedurendedezelfde tijdspanneworden bestudeerd.

HadHarryvanLuijtelaar alleaanwezigenalgoedbij delesgehouden, cultuurhistoricus Herman Pleijzorgdeervoordatde
15eRIONED-dagookboeiend eindigde.Dat
zijn toespraak slechtszijdelings overderioleringhandelde,deederniet toe.Ofhet
moestdeuitspraakzijn datmenaan het
rioolkanzienhoeproperaldan niethetvolk
is.'Hetrioolalsspreekbuis van vaderlandse
smetvrees enschrobzucht'gingvooralover
depragmatische houdingvanveleNederlanders."Ineenplatlandmoetenwelplatte
geestenwonen.Debewonersvanditquasilandkunnen nietandersdan onverbeterlijke
profiteurs zijn.Alleendoor handelvielhier
teoverleven,ietsanders wasniet mogelijk.
DeHollanders hebben als onderaannemers
vanGodhet landzelfgemaakt, in tegenstellingtotderestvandewereld.Godzou met
opzetzijn scheppingniethebben voltooid.
Alséénvanzijn uitverkoren volkerenhebbenwijdeopdrachtgekregenomopdeze
evidentonvoltooideplaats,immers niet
meerdaneenblubberige moerasdelta, zijn
werkalsnogteklaren.Elkevormvanverondersteld wildenatuur ofonontgonnen land
danwelspontaan vloeiendwater dient
getemd engetrimd teworden tot natuurpark,kanaalofvijver.Dezebijna driftmatige
ordeningbrachr hetdemocratisch zelfbestuur voort.Afwatering, rioleringeninpolderingvereistenconstant overleg.Niemand

Welkerelatiebestaattussendedoelstellingvanhetonderzoekendeteonderzoeken
parameters?Indemeesrevandebestudeerde
programma's werddevuiluitworp alseen
belangrijke indicator aangemerkt.Het
metenvandetroebelingofhetdrogestofgehaltezijn eenvoudigerengoedkoperdan
bijvoorbeeld degehaltesaanzware metalen.
TochkwamWiggersgeenenkelonderzoek
tegenwaardetroebelingen/ofhet drogestofgehaltealleenalsindicator voordevuiluitworpwerdengehanteerd.Debesteindicator
zoudehoeveelheid overgestortwaterzijn.De
correlatietussenhetovergestortvolumeen
bijvoorbeeld deCZV-vrachtbedraagt meestal
0,951.Alsdezeuitspraakjuist blijkt tezijn,
heeft ditvolgensWiggersbelangrijkegevolgenvoorvoordeefficiency ende effectiviteit
vantoekomstig onderzoek.
ziepagina40voormeerinformatieoverhetonderwerp
vandederdeparallelsessie'Veranderingeninde rioolinspectie'

INFORMATIE

Gemeenteraadsverkiezingen
Methet00$opdekomendegemeenteraadsverkiezingenheeftStichtingRIONEDeenbrochure
gemaaktoverwaterenriolering.Hierinkomen
belangrijkepolitiekekeuzesaandeorde,zoalsde
hoogteenverdelingvandelasten,dekeuzenen
prionteringvanmaatregelen(inhetkadervan
hetmilieuenhetwoonklimaat],dea/stemming
metruimtelijkeoricmngenwaterbeheerende
samenwerking tussengemeenteenwaterschap.

konzulkeactiviteiten slechts voorzijn eigen
stukje land ondernemen,omdatdande
buurman meteentotzijn knieënin het
waterzoustaan.Uit aldatregionale overleg
stamt demiddeleeuwse figuur vande dijkgraaf.Handelenkoopmanschap vormende
aangewezenoverlevingsstrategiè'n ineen
land dat telkens onderbroken wordt door
eensloot,kanaal,rivierofvaart.Destrijd
tegenenhetbeheervanwater,smetvreesen
schrobzuchtzullenimmer blijven doorklinkenindemeestelementairevanonzecollectievementaliteiten".AldusHerman Pleij.C
Foto's:Michelle Muus

Themanummers
Ookditjaarverschijnen enkelenummers
dieinhettekenstaanvaneenbepaaldthema.Hetbetreft devolgendenummers:
• nummer7van5april:
afval-enproceswater
• nummer 10van17mei:
ruimtelijke ordening
• nummer 14/15van12juli:
milieu/duurzaamheid
• nummers 18,151en20van13en27septemberen11oktober:
Aquatech
• nummer 24van6december:
drinkwater

Overlastdoorwateropstraat

Indekomendejarenzalveelriolering
vervangenmoetenworden,waardoordelastenvoorde'gemiddelde'gemeenteforszullen
stijgen.Verderleidenhetsanerenvanriooloverstortenendeaanlegvanrioleringinhet
buitengebiedongetwijfeld totextralasten.
Alsallekostenmeegenomen worden,verdubbelthetrioolrechtvooreendoorsneegemeentebinneneenaantaljarennaar200euro.
Indebrochure wordtuitgelegd watde
voordelenzijn vanhetbeperkenvan het
lozenvanregenwater opderiolering.StichtingRIONEDverwijst naarsubsidiesdie
veelwaterschappen verstrekken voorzowel

Aanlegvaneenriooleneeninfiltratierioo

studiesnaarafkoppelmogelijkheden alsde
maatregelenzelf Zeoppertzoweinigmogelijkgebruik temakenvanzinken dakgoten
inverband metdeuitspoelingen onkruid
met niet-chemische middelen te bestrijden.
Verdervraagtdestichtinggemeenten
ondersteuning tevragenbij waterschappen,
deprovincieenhetwaterleidingbedrijf als
hetgaatomgrondwaterproblemen. Over
uitbesteden zegtRIONED:degemeente
koopterkennis meein,maarhetkan binnen
heteigenapparaat leiden tot kennisvermindering.Oversamenwerkingophetgebied
vanrioleringenzuivering isdestichtingin
debrochure veelpositiever,omdat hiermee
volgenshaargrotebesparingen bereikt kunnenworden,ondermeeropdekostenvoor
hetterugdringen van overstorten.
Debrochurebevattenslotte nogeen
twaalftal politiekevraagstukken, bijvoorbeeldoverdeactualiteitvanhetgemeentelijkrioleringsplan endeuitvoeringervan,in
hoeverreeengeïntegreerd waterbeleid
gevoerd wordtenof'ruimte voorwater'een
uitgangspunt vormt voorhet ruimtelijke
ordeningsbeleid vandegemeente, f
Voormeerinformatie:(0318]63 1111.

Viaeen.groenstrooktussendeweestraathelften kanregenwateroppervlakkiggeïnfiltreerdworden.

II

Ukuntbijdragen voordezethemanummersaanbieden.AlshetomwetenschappelijkebijdragengaatvoorderubriekPlatform,moetendezezeswekenvantevoren
aangemeldzijn.Voorandersoortigeartikelengeldteentermijn vandrieweken.
Voormeerinformatie:(010)4274165.
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opgrondvanderesultatenvandekleinepilot.
Dezeadviezenzijn tezamen methetadvies
vanhetprojectteam verwerkt indeeindrapportagedieinoktober200raandeopdrachtgeveris aangeboden.

Bedrijfsvergelijking
rioleringszorg:
Een kaalharekaart?
KARST JAN VAN ESCH, G R O N T M I J ADVIESAFDELING WATER
AAD O O M E N S , G R O N T M I J ADVIESAFDELING WATER

Dckomendejarenstaangemeentenvoorbelangrijke investeringsbeslissingenvoorrenovatieen vcrvanging vande riolering.Goedinzicht inde eigenprestatiesendievan anderen helptdan inhet
maken van dcjiuste keuzes. Daarnaast wildeoverheiddeverschillen tussendelokalelastenverklaren.Hoekanhetdatdezebijdeenegemeente hogerzijn dan bijdcandere,terwijl hctgcleverdeproducthetzelfde is? Benchmarking, hetvergelijken metanderen, iseenuitstekend hulpmiddelom
inzicht te krijgen indeeigenriolenngszorgentelerenvande'bestpractices'vancollega's.
Steedsmeerbedrijven enorganisatiesdoen
aanbenchmarking,ofbetergezegd,bcdrijfsvergelijking:zevergelijken huneigenprestatiesmetdievanconcurrenten ofbranchegenoten.Opallerleigebied: financiën,
administratieveprocessenen bedrijfsvoering
inhetalgemeen.Hetiseensystematisch meetprocesdatdeonderzochte ondernemingsprocessenbinnendeeigenorganisatie vergelijkt
metdievande'overeenkomstigbestpresterende'. Uitdezevergelijking kanworden afgelezen
opwelkepuntendceigenbedrijfsvoering of
werkwijze kanverbeteren.

endistributie','afvalwaterinzameling en
transport'en'afvalwaterzuivering' isdaarmee
verbonden.
Advies-eningenieursbureau Grontmij
heeft insamenwerkingmetRijnconsultende
TU Delftdehaalbaarheidstudie onlangs afgerond.Onderzochtisofinde rioleringszorg
• processenkunnenwordengemeten,
• meetgegevenskunnenwordenvergeleken
en ofer
• (organisatorische)verbeteringen uitafte
leidenzijn.

Thema's
De prestatiesvanrioleringsbeheerders zijn
vergelekenopdevolgendegebieden:
overlast/klanttevredenheid,
inzicht intoestand en functioneren,
milieu-inspanning,
organisatievermogenen
uitgaven.
Met'overlast/klanttevredenheid' en
'milieu-inspanning' metenwedeeffecten van
detioletingszorgoponzeomgeving.Inhoeverrehebbeninwonersoverlast?Spannenwe
onsvoldoendeinomdeeffecten vanonze
rioleringszorgophetmilieuteverminderen?
Enalssprakeisvanverschillen:waarkomen
dezedanvandaan?Met'inzichtintoestanden
functioneren' kunnenweuitsprakendoenover
dekwaliteitvandevoorzieningendiesamen
derioleringvormen.
Natuurlijk speeltde contextwaarineen
organisatieopereertendecontextwaarinde
voorzieningen wordengerealiseerdenbeheerd
eenbelangrijke rol. Daaromzijnookkenmer-
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InNederlandzijndeafgelopenjaren
bedrijfsvergelijkingen uitgevoerdonderwaterleidingbedrijven enwaterschappen.Ookde
rioleringswereld heeft behoefte aaneeninstrumentomdeinzichtelijkheid endoelmatigheid
tevergroten.Eenaantalgemeentenheeft het
initiatiefgenomenendeStichtingRIONED
gevraagdgezamenlijk de mogelijkhedente
onderzoeken.Metondersteuning vanhet
MinisterievanVROMgafStichtingRIONED
opdrachttothetonderzoeken vandehaalbaarheidvaneendergelijke bedrijfsvergelijking in
derioleringszorg.
Alsonderdeelvanhet haalbaarheidsonderzoekhebbenzesgemeentendeelgenomenaan
eenkleinschaligebedrijfsvergelijking. Hiermeeisdehaalbaarheid van bedrijfsvergelijkingopkleineschaalookindepraktijk
getoetst.Dewaterketen 'drinkwaterwinning

Het onderzoeksproces
Inaugustus 2000ismethethaalbaarheidsonderzoekbegonnen.Hetdoorlopenonderzoeksprocesisweergegeveninafbeelding r.De
interactiemetdedeelnemende gemeenten
vormdeeenvandebelangrijkste punten.Die
vondplaatsviaworkshopsenbezoekenaan
gemeenten.Ookzijn rondomdepilotgemeentenregio'sgeformeerd diealseengesprekspartner hebbengediendvoordepilotgemeenten.
Indeworkshopskwamenachtereenvolgensaandeorde:deafbakening vandebehoefteendeselectievanthema's,deresultatenvan
eeneerstedatacollectieenhet bedtijfsvergelijkingsmodel,deresultatenvandekleinepilot
endeconsequentiesdaarvanvoordehaalbaarheid.
Daarnazijnookvandeklankbordgroepen
vandebegeleidingsgroep adviezengevraagd
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uitgaven

Theoretische
Jaarlijkse lasten
Planverwachtlng
Reinigingskostcn
Planrealisatie
Onderzoekskosten
IM e r i s j a r e n a r b e i d
^
j Organisatie van
processen

organisatie
vermogen
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A/b. 3:

Dethema'svandebedrijfsvergelijking.

ken vandeomgeving gevraagd (=context indicatoren).

Debelangrijksteratio's,diedebasisvormenvoordevergelijking.

Organisatievermogen

Basis voor vergelijking
Voorelk van devijfthema's zijn ratio's
bepaald diezich richten op een onderdeel van
het presteren.Dezeratio's vormen de basis
voor devergelijking. Eensetvan 22ratio's is
ontwikkeld. Hierbij valt tedenken aan mensjaren arbeid,jaarlijkse lasten per inwoner en
reinigingskosten per kilometer riolering.
Afbeelding 3toont de belangrijkste ratio's.De
uitkomsten opde ratio'sgeven aanleiding om
na tedenken over het presteren op de thema's
en leiden tot vragen overde onderliggende
werkwijze.

Leereffecten
Inhet onderzoek naardehaalbaarheid van
bedrijfsvergelijking voorderioleringszorg is
het belangvan het onderliggende proces
opnieuw duidelijk geworden.De momenten
van interactie met en tussen dedeelnemers (de
workshops en bezoeken) waren belangrijk
voor deontwikkeling vande methodiek. De
interactie isniet alleen nodigom achtergronden teschetsen en uitlegtegeven,maar ook
om deelname te verkrijgen en ervaringen uit
tewisselen.Deelname isbepalend voor de
resultaten.Investeren indeelname is daarom
noodzakelijk.
Een tweedepunt isde competentieontwikkeling bij dedeelnemers.Het vergelijkbaar maken vanaanpak en werkwijze vraagt
om openheid. Contacten met collega's uit
andere gemeenten over werkwijze en aanpak
roept kritische vragen open verlangt een
grotere mondigheid.
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Theoretischeplanverwachting

A/b.4:

Planrealisatie

Organisatievermogen-Theoretischeplanverwachtingenplanrealisatie.

Het komen tot verbeteringen vraagt daarnaast om het ontwikkelen van een eigen opvatting bij dedeelnemers over hun prestaties,
hun eigen rol in het bedrijfsvergelijkingsprocesen de voorspelbaarheid en haalbaarheid
van prestatieniveaus. Bedrijfsvergelijking
speelt daarmee een rol in de verdere professionalisering van derioleringszorg en bij het ontwikkelen van realistische prestatieniveaus.
Dooi opgrote schaal onderling te vergelijken
kan doordesector worden bepaald welke prestatie op lokaalniveau zou moeten kunnen
worden gehaald.

Eerste uitkomsten
Om eenbeeld teschetsen van de uitkomsten wordt hier een aantal ratio's nader belicht.
Allereerst isin het thema 'organisatievermogen' gekeken naar deratio'theoretische planverwachting'.Dezegeeft inzicht in de verhou-

ding tussen de te verwachten investeringen
(vervanging, verbetering/wvo-inspanning en
aanleg buitengebied) en de in de gemeentelijke
plannen (GRPen meerjarenplannen) opgenomen investeringen. Dete verwachten investering isafgeleid uit leeftijdsopbouw stelsel,
gemiddelde levensduur en inspectieresultaten.
Ookisgekeken naar wat van devoornemens in het GRPisterechtgekomen (theoretische planrealisatie).
Watopvaltisdat detheoretische planverwachtingvarieerttussende60en 100procent
met eengemiddeldevanj6 procent.Ditwilzeggendat indeplannen minderinvesteringen zijn
opgenomen dan opgrond vanstelselkenmerken
en invloedsfactoren kanworden verwacht.
Alsvervolgens wordt gekeken naar de
theoretische planrealisatie,dan valt opdat de
variatie hiergroter is:tussen de vieren 80pro-

PLATFORM

Milieu-inspanning

Wvo-inspanning NLG
Aß.5:

I!

Wvo-inspanning %Stelsel

Milieu-inspanning-Wvo-inspanninginguldenseneenpercentagevanhetrioolstelsel.

totnaderoverlegtussendeelnemers,hetgeen
aangeeft dathetprocesvanbedrijfsvergelijkingwerkt:verschillenvallenopenbekeken
wordthoedatkomtenofverbeteringen
mogelijkzijn.
Voorhetopspotenvan'bestptactices'en
trendskunnen naastbovenstaandeenkelvoudigeratiosookdivetsecombinatieswotden
gemaakt.Ditisinwezeneenzoektochtnaatde
aantoonbarelogischeverbanden.Doorhet
opsporenvandezeverbanden kanwordenaangegevenwatdeinvloedisvanbeleidopde
techniek.Doordetebereiken professionaliseringvanderioleringszorgmoethetmogelijk
zijnomindetoekomstbeleidskeuzestekoppelenaanprestatieniveaus.Terillustratie
wordteencombinatiegrafiek (afb.7]getoond.
Opgemerktwordtdatdeomvangvandeze
kleinepilottegeringisomhieraanenigestatistischewaardetoetekennen.Degrafiek
biedtinzichtinde mogelijkheden.

Uitgaven
Eenvoorbeeldishetptoductvandeplanverwachtingenplantealisatie,afgezettegen
hetaantalmensjaren arbeiddatwordt
besteed.Ishetzodateengemeentedieveel
arbeidinderioleringszorg investeertookeen
betereplanverwachting/planrealisatieheeft
(hetgeenbetekentdatergoede,realistische
plannen wordengemaakt)?

30.000
25.000
20.000
3
z

Tweedeelnemers nietkondenaangeven
hoeveelprocentvanhetstelselvoldoet.Oorzaakhiervanwaseengroteverwevenheidvan
hetgehelestelsel.Daarnaastvaltopdatbijéén
gemeente(D] 15procentvanhetgeldisbesteed
endatal85procentvandestelselsvoldoet.Dit
betekentdat85procentvandemiddelen nodig
isomdelaatste15procentvanhetstelselop
ordetebrengen.

Wat levert hetop?
Transparantie
Eénvanderesultatenvande bedrijfsvergelijking isherbereikenvaneengroteretransparantie:watgebeurterinderioleringszorg,
hoeverhoudtzichhetpresterenvandelokale
otganisatiemetdatvanandeten?Ditiseen
belangrijke factor vanuitpolitiekoogpunt,
ookalswordtgekekennaardediscussie
omtrent deomvangvandelokalelasten.
Opgemerktwordtdathetgemeentelijk rioleringsplanineersteinstantiehetinsttumentis
omdezediscussieoplokaalniveautevoeren.
Bedrijfsvergelijking zorgtervoordargegevensvananderegemeentenopeenevenwichtigemanierindezediscussiekunnenworden
betrokken.
Bedrijfsvergelijking isgerichtophetvergrotenvanhetinzichtindeaanpakenwerkwijzebijdeinvullingvanderioleringzorg.
Inzichrdatmoetleidentotverbeteringen inde
eigenwerkwijze.Ondersteuning vanhet
proceswaarbij mogelijke verbeteringen
wordenvoorafgegaan doordenodigeinspanningendoorbestuurdersisvanwezenlijk
belang.

Inhetperspectief'uitgaven' isonderanderegekekennaardereinigingskosten petkilometergereinigdtiool.Ookhiervallendegrote
verschillenop.Dezeuitkomst heeft algeleid

Herkennen enonderkennen vansleutelprocessen
Vanuitdebedrijfsvergelijking moetenin
deeigenorganisatiedesleutelptocessenduide-

15.000

10.000
5.000
•

—

reinigingskosten/km gereinigde
riolering

Uitgaven-Reinigingskostenperkilometergereinigderiolering.

cent.Ditishetpercentagevandevoornemens
inhetGRPdatookdaadwerkelijkin1999en
2000isuitgevoetd.Ditbetekentdatgemeenten
dewelopgenomen investeringen veelalniet
tijdigkunnen realiseren.
Inhetprestatieperspectief'milieu-inspanning'isonderanderegekekennaardestand
vanzakenmetbetrekkingtotdeWvo-vergunning.Watmoeternoggedaanwordenomaan
deeisenvandeWvo-vergunningtevoldoenen
hoeverismen?Ditisuitgedruktineenpercentagevanhetgelddatmoetwordengeïnvesteerdenineenpercentagevanhetstelseldatal
voldoet.
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Beoordeling haalbaarheid
Uitdeadviezenvandeverschillendepartijen inhethaalbaarheidsonderzoek zijnde
volgendeconclusiesgettokken:

3,0

e

2,5

0)

c
O

c
o 1,5
o
p
o 1,0
0)
Q.

Dekleinepilotheeft aangetoonddatprocesseninderiolcringszorgzijn temeten.
Intotaaliz ratio'szijnontwikkelddiehet
presteren vanuitvijfthema's (prestatieperspectieven)aangeven;

•

Demeetgegevenszijnvergelijkbaar of
kunnen vergelijkbaar wordengemaakt.In
eenvolgendefasemoetenhiertoederatio's
endebenodigdegegevensworden fijngeslepen.Ookmoeteenontwikkelingnaar
standaardiseringvangegevensworden
ingezet;

A

0,5
0,0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Planrealisatie *Planverwachting

Afb.y.

•

2,0

• Dooreenkoppelingvanderatio'smetde
deeltaken inderioleringszorgzijn
mogelijkheden totverbeteringafteleiden.

Combmatiegro/ïek.

lijkworden:waarompresteertdeorganisatie
zoalshetpresteert?De bedrijfsvergelijking
moethandvatten biedenomdezeprocessenop
tesporenentedetermineren.
Beoordelen eicjenpr
iesfwat ishaalbaar
Binnenderioleringssector bestaanwemig
vastenormenofgrenzen(hoevaakmoet
wordengeïnspecteerd,welketoestandsaspecten
zijnvereist,wanneermoetrioleringworden
vervangen?).Aandehandvanuitkomstenvan
hetbedrijfsvergelijkingsproces kunnennormenofgrenzenwordenontwikkeld.Depotentiehiervoormoetinderatio'saanwezigzijn.
Definitie vande beste 'methoden'
Vanuitderatio'swordende'bestpractices'
opgespoord.Discussieoverwerkwijzen inrelatietotgemeten prestaties biedtdemogelijk-

Leer- en ontwikkelprocesnaarverbeterenen
vernieuwen
Deratio'smoetenaangrijpingspunten biedennaarleer-en ontwikkelingsmogelijkheden.Vanuitdevergelijking ishetmogelijk om
aantegevenofhetpresteren wordtveroorzaaktdoorcontextfactoren ofdater mogelijkhedenvoorverbeteringvandeprocessenaanwezigzijn.

Hoe nu verder?
Bedrijfsvergelijking inderioleringszorgis
zinvolenhaalbaar.Het haalbaarheidsonderzoekheeft dataangetoond.Ineenvolgende
fasewordtdemethodieknader uitgewerkt.
Daarnawordteen'grote'pilotuitgevoetdmet
25gemeenten.Indezegrotepilotwordtook
onderzochtofgemeenten middelseenaantal
typologieënzijn intedelen.Hierdoor kunnen
verschillendeplatforms vangemeentenontstaandieindetoekomstregelmatigeen
bedrijfsvergelijking uitvoeren.

Doorbedrijfsvergelijking wordthetmogelijkdewerkwijzen binnenorganisaties tegaan
vergelijkenendaarmeeheteigen functioneren
teverbeteren.Bedrijfsvergelijking vormtdaarmeeeenhulpmiddelindeverdereprofessionaliseringvanderioleringzorg.

Deuitvoeringvandegrotepilotisdeeerstestapopwegnaareengrootschalige bedrijfsvergelijkingvanrioleringsbeheerders in
Nederland.Desectorlaathiermeezieneenvolwassenstaptezettenopwegnaareenverdere
professionalisering vanderioleringszorg.*

heidomdebestewerkmethoden teonderkennen.
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Meteninderiolering:het
transportvanopgelostestoffen
JEROEN LANGEVELD, TU DELFT
T O N N Y S C H U I T , TU DELFT

HetmodellerenvanhethydrodynamischJunctionerenvaneenrioolstelselismetdehuidige,commercieelverkrijgbare modellen inprincipegoed mogelijk enwordtindeNederlandsepraktijk voloptoegepast.Hetisechterdevraag mhoeverrehetmorjelijk isomhethydrodynamisch modellerenzodanig
uittebreidendatookdekwaliteitvan hetoverstortenderioolwaterenhetinfluent bijde afvalwaterzuiveringvoldoendenauwkeurigkanworden beschreven.Eeneerstevereisteinditverband ishetkunnenbeschrijven vanhettransportvanopgelostestoffen inderiolering.Om meerinzichttekrijgenin
ditaspect isinhetrioolstelselvanLoeucueenmectexperimcntuitgevoerd.gerichtophetgedragvan
opgelostestoffen mderiolering.
Inheteind19519begonnenonderzoeknaar
deinteracties binnen het afvalwatersysteem
(riolering,eventueeltransportstelselen afval-

ProJ.dr.ir.F.Clemensvoegtdrijvendmateriaaltoe.

waterbehandeling) staatdevtaagcentraalin
hoeverrededynamischeinteractiesbinnen het
afvalwatersysteem dienentewordenmeegeno-

menbijdeoptimalisatiesvanhetsysteem.In
eeneerderefasevanhetonderzoekisnagegaan
inwelkemateeenafvalwaterzuivering gevoeligisvoorvariatiesinhetinfluent. Dezegevoeligheidgeeft inzichtindenoodzaaktothet
goedkunnen beschrijven vandeverschillende
processeninderiolering.Deachterliggende
gedachteisdatalleenprocesseninderiolering
dieaantoonbaar effect hebbenophet functionerenvandeafvalwaterzuivering, meegenomendienentewordenin systeemoptimalisaties.Totdieprocessenbehoreniniedergeval
hettransport vanopgelosteengesuspendeerde
stoffen.
InhetartikelvanHenckensoppagina26
wordtingegaanophetdoordeTUDelftopgezettemeetnetwaarinviahetmetenvantroebelheidwordtgetrachteenbeeldtekrijgen
vanhettransport vangesuspendeerd materiaal.Ditartikelgaatinophetexperimentdat
eveneensinhetrioolstelselvanLoenenisuitgevoetdomeenbeeldtekrijgen vanhettransportvanopgelosteverontreinigingen inde
riolering.
Achtergrond
Hettransportvannietafbreekbare opgelostestofinderioleringwordtgedomineetd
doortweeprocessen:
• advectie(meevoeringmetdewatersttoom)
• dispersie(opmengingin lengterichting,
zichuitendinhetafvlakken vanpieken)
Hetadvectiefttansportkanworden
bepaaldzodradestroomsnelheid vanhet
rioolwaterbekendisuitmetingenofeengekalibreerdmodel.
Hetdispersieftransport wordtbeschreven
metbehulpvandebepaalddoordezogenaamdedispersiecoè'fficiënt. Degroottehangtvan
lokaleomstandigheden zoalsdevormvan
rioolputten,afzettingen vanrioolslibenovergangentussenverschillendebuisdiametets.
Omeenbeeldtekrijgen vandeinvloedvan
beideprocesseniseenexperimentopgezet
waarbij ineenaantalsttengen vanvoldoende
lengteviaeenpulsinjectie eengeschiktetracer
wordtgedoseerd.Deopttedendedispetsiekan
vervolgenswordenbepaalddooraanhetbegin
enheteindvandesttenghet concentratieverloopvandetracertebepalen.
Detracermoesthierbij aaneenaantal
eisenvoldoen:
geennadeligeeffecten opdewerkingvan
deawzienophetontvangendeaquatisch
milieu,
geenproblemenmetvetgunningen e.d.,
veiligommeetewerken,
goedkoop,eenvoudigeneenduidigmeetbaar,
voldoendeonderscheidend vermogenten
opzichtevanhetnormalerioolwater
- envoldoenderuimmectbeteik.
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In het laboratorium van de sectie Gezondheidstechniek van deTUDelft iseen aantal
mogelijke rracers op hun geschiktheid voor
het uitvoeren van metingen in het rioolstelsel
van Loenen onderzocht.
Uiteindelijk bleekhet mogelijk tezijn om,
mede dankzij het relatiefgeringe DWAdebiet
(± 14 l/s in deeindstreng) ende normale
geleidbaarheid (±700pS/cm),gewoon keukenzout als tracer tegebruiken en via geleidbaarheidsmeters het concentratieverloop van de
tracer te bepalen.

Uitvoering
Het deel van het experiment dat wordt
beschreven in dit artikel isuitgevoerd in de
eindstreng van het rioolstelsel van Loenen (zie
dekaart in het artikel Henckens,pag. 26). De
rioolstreng is454meter langen heeft een
diameter van 500mm. Het experiment bestaat
ingrote lijnen uit het doseren vanzout water
in een bovenstroomse put, waarna in beide
uiteinden van de rioolstreng het verloop van
degeleidbaarheid van het rioolwater is
gemeten.

Opstellingv00r nu '"etenvaltde^eleidbaarheid.

geschatte looptijd van 19 minuten. Deze
geschatte looptijd isgebaseerd opde geschatte
gemiddelde stroomsnelheid in het stroomprofiel. Dewaargenomen looptijd op basis van het
drijvende materiaal wordt echter bepaald door
destroomsnelheid aan het wateroppervlak. De
werkelijke stroomsnelheid tijdens het experiment ligt hiermee tussen 0.4en 0.5m/s.

Controle looptijd
Eenabsolute voorwaarde voor het kunnen
bepalen van het transport van stoffen in het
rioolwater ishet kennen van de werkelijk
optredende debieten en stroomsnelheden. In
ditgevalkunnen dedebieten achterafzeer
nauwkeurig worden bepaald uit het in het
rioolstelsel aangebrachte hydraulische meetnet (zieartikel Henckens).Om op het moment
van uitvoeren van het experiment alvast een
indruk te hebben van het optredende debiet is
eerstde looptijd van het rioolwater bepaald
door het toevoegen van drijvend mareriaal
(sinaasappelschillen zijn hiervoor ideaal).

Uitvoeren metingen
Demeetopstelling bestond uit twee
geleidbaarheidssensoren aan een lange lat die
in een rioolput werden geplaatst. De sensoten
waren viaeen meetkastje verbonden aan een
laptop. Hiermee werd elkedrie seconden de
geleidbaarheid van het rioolwater vastgelegd.

Delooptijd bleek met 16 minuten in
dezelfde ordevangrootte te liggen als de

Na het installeren vandemeetopstelling is
in debovenstroomse put tien liter water met

Afo. 1:

Demeetresultatenvan hetexperimentmet

Aß). 2:

zoutconcentratie van 87.5g/l toegevoegd. Door
gezamenlijk vanuit tweejerrycans tegieten is
geprobeerd om een zokort mogelijke en een
redelijk gelijkmatige zoutpiek te verkrijgen.
Gezien delange looptijd was het mogelijk om
eerst in herbovenstroomse meetpunt het
langstromen van dezoutpiek temeten en vervolgensdegehelemeetopstelling te transporteren naar herbenedenstroomse meetpunt. Daar
werd demeetopstelling weergeïnstalleerd en
het langstromen van dezoutpiek afgewacht.
Dit had alsvoordeeldat beidebeschikbare sensoren tegelijkertijd indezelfde rioolput konden
hangen, hetgeen een controlemogelijkheid gaf
op het functioneren van desensoren. Onderlingeverschillen in deuitlezingvanbeide sensoren waseen indicatiedat éénvan de sensoren
geblokkeerd was(meestal door toiletpapier).
Hetevenschudden met de lat waaropdesen-

Modelresultatenversusmetingen(inclusief afwijkingen).
Tracerexperiment Loeneneindstreng
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sorenwarenbevestigdbleekeenafdoend middelomvervuilingdirectteverwijderen.
Resultaten
Demeetresultatenzijntijdenshetexperimentdirectweggeschrevenopdelaptop.Afbeeldingïtoontdeuitkomst.Degrafiekmaaktduidelijkdatinderioolstrengeenbehoorlijke
afvlakking vandezoutpiekoptreedt,maardat
aanheteindvandestrengondanksdeafgelegde
afstand van454meternogsteedseenbehoorlijke
piekwaarneembaaris.Tevenskanworden
geconcludeerddateenmeetintervalvandrie
secondeneenvoldoendedekkinggeeftvanhet
verloopvandegeleidbaarheid.
Demetingenzijn vervolgensgebruiktom
teanalyserenofhetmogelijkishet transport
vanopgelostestoffen inderioleringtemodelleren.Demetingen vanhet bovenstroomse
meetpuntzijngebruikt alsinvoervoorhet
model,terwijldemetingen vanhetbenedenstroomsemeetpuntzijngebruiktomderesultatenvandemodelleringtetoetsen.Afbeelding2toontdathetinprincipegoed mogelijk
isomdemetingentereproducerendoorhet
instellen vandedispersiecoëfficiënt. Dever-

schillentussenmodelenmetingenliggenin
deordevangroottevanvijfprocent tussen
metingenenmodelresultaat.

Methetoogophetonderzoeknaarde
interactietussenrioleringen afvalwaterzuiveringkangeconcludeerd wordendat:

Uiteenverificatie metvergelijkbareexperimenten indezelfdestrengvolgtdatde
gevondendispersiecoëfficiënt voordezestreng
goederesultatenoplevert.Hieruitvolgtdathet
inprincipegoedmogelijk isomhet transport
vanopgelostmateriaalnauwkeurigte
beschrijven zodradehydraulischecondities
goedbekend zijn.

•

Deexperimenten inhetrioolstelselvan
Loenenbruikbare meetresultaten hebben
opgeleverdvoorhetanalyserenvanhet
transport vanopgeloste stoffen;

•

Debeschikbareprocesbeschrijvingen voor
hetadvectiefendispersieftransportvan
opgelostestoffen inprincipegeschiktzijn
omdittransport nauwkeurigtebeschrijven;

•

Hetmetenvan'algemeenbekende'processenverfrissende resultaten kanopleverenendemogelijkheidbiedtomdekwaliteitvandebeschikbarecommerciële
rioleringsmodellen tetoetsen.•

Conclusies
Hetuitvoerenvanmetingen indevaak
moeilijkbereikbareenagressieveomgeving
vanderioleringisintoenemendematemogelijkdoordezichsteedsverder ontwikkelende
meettechniek,geholpendoordesteedstoenemendecapaciteitvoordataopslagensnellere
verwerking.Desondanksvergthetuitvoeren
vaneenexperimentinderioleringeengedegenvoorbereidingenzulleneraltijd
omstandigheden zijndiedewerkingvande
apparatuur beïnvloeden,zoalshetuitvallen
vaneenlaptopdooreentemperatuur van~5°C
bijdit experiment.
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wordt gereflecteerd alseen bundel infrarood
licht een suspensie raakt. Veleexterne factoren
(weerkaatsing opgrofvuil), maar ook interne
eigenschappen van desuspensie kunnen de
interpretatie van demeting beïnvloeden. Dit
kan bijvoorbeeld het verschil in reflectie van
een rond en een vierkant deeltje met dezelfde
massa zijn.

Hetmonitorenvan
troebelheidin eengemengd
rioolsvsteem
G. HENCKENS, WITTEVEEN+BOS
R. VELDKAMP, TU DELFT SECTIE GEZONDHEIDSTECHNIEK

In hetgemengde rioolstelsel van Loenen(gemeenteApeldoorn] heeft deTechnische Universiteit Delft
eenonderzoek uitgevoerd naarstoftransport in riolen(zieook hetartikel hiervoor]. Hiertoe isop
meerdere plaatsen continu detroebelheidgemeten. Uit deverkregen meetwaarden blijkt dat de variaties van detroebelheid tijdens deafvoervan neerslagaanzienlijk kunnen zijn. Bovendien verlopen de
variaties ineen tijdsbestek van enkele minuten.Aangetoond wordt dat voor lietvolgen van de variatiesecu meetfrequentie van eensper minuut isaan te raden.
In 2001 isdeTechnische Universiteit Delft
gestart met een onderzoek naar stoftransport
in riolen. Hiervoor wordt op verschillende
plaatsen in het gemengde stelsel van Loenen
(gemeenteApeldoorn) continu de troebelheid
van het rioolwater gemeten. Dit artikel behandelt de initiële resultaten van het onderzoek.
Het onderzoek in Loenen is uitzonderlijk
omdat:
•

Detroebelheid werd gemeten op kleine
afstand van de rioolbodem (5cm).Hierdoor vond op sommige locaties ook bij
droogwecrafvoer registratie plaats en kon
het troebelheidverloop gedurende de hele
bui worden gevolgd;

•

Eropacht locaties metingen werden verricht, in plaats vanbijvoorbeeld alleen bij
de overstort;

•

Demeetfrequentie (éénmeting per
minuut) relatiefhoogis;

Dewaterhoogte- en neerslaggegevens werden beschikbaar gesteld door Witteveen+Bos,
waar men bezigwas met een kalibratievan het
hydraulische model van het stelsel.

Troebelheid
Alvorens de resultaten re behandelen
wordt eerst kort ingegaan opdeeenheid 'troebelheid'. Troebelheid isnamelijk een moeilijk
tebeoordelen parameter. Dit komt doordat de
troebelheid wordt afgemeten aan de hoeveelheid licht dieonder een hoek van90graden

Ajh. 1:

Toch istroebelheid een aantrekkelijke
parameter om temeten. Dereden hiervoor is
de hoge meetfrequentie die kan worden
bereikt (tot vijf metingen per seconde)en de
lagekosten in vergelijking tot monstername.
Tevens bestaat eengrote correlatie tussen troebelheid en het totalegehalte aan zwevende stof
en/of het chemisch zuurstofverbruik. Om de
precieze relatie tebepalen moet overigens
altijd worden bemonsterd, omdat de relatie
per locatie verschilt. Eencombinatie van troebelheidmetingen en monstername kan in
kwaliteitsonderzoeken tot een kostenbesparing en een vergroting van de nauwkeurigheid
van de meetresultaten leiden.
Zonder in tegaan op de verschillende soorten sediment in een riool kan wel iets worden
gezegd over de variaties van de troebelheid in
rioolwater. Het aanwezige sediment wordt
aangevoerd met het huishoudelijk en industrieel afvalwater ofkomt met regenwater het
stelsel binnenstromen. Ingeval van hoge
grondwaterstanden kunnen ook bodemdeeltjes met lekwater worden meegevoerd. De
variaties in troebelheid worden veroorzaakt
door variaties in de inkomende vuillast en door
erosieen sedimentatie van het slibbed.Door de
watersnelheden in het sysreem re verbinden
met de troebelheden, kan een uitspraak
worden gedaan over het erosie-en sedimentatieproces.

Hetgemengde rioolstelsel van Loenen.Denummers^even deplaatsen aan van detroebclheidsensoren.

*

•

Deresultaten gecombineerd konden
worden met metingen van het waterpeil
en neerslaggegevens.

Afbeelding 1 toont het betreffende stelsel
Met behulp van arcering isaangegeven in welkerioolstreng deproefvanJ. Langeveld heeft
plaatsgevonden zoals beschreven inzijn artikel.
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Proeftraject
Langeveld

PlATFORM

Plot troebelheld-waterpel 18-07

Onnauwkeurigheden bij verschillende meetfrequentles
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Troebelheden enwaterhoogtengedurendeeen bui op 18juli 2001bijSoi.

A/b.3:

0600

0900

12:00
Tijd (hh:mm)

15:00

18:00

Onnauwkeurighedengedurende debui opi8juÜ200i bij Soi indieneen

Indeafbeelding zijn de verschillendefasen vonhet troebelheidsverloop te

mect/requentievaneenspervijf minuten inplaatsvaneensperminuutwordt

zien.

gebruikt.

Meetresultaten
Hoewel een rioolstelsel een erg ongunstig
milieu isvoor optische metingen, hebben de
metingen in Loenenbewezen dat bruikbare
gegevens kunnen worden verkregen. Afbeelding 2toont deverkregen troebelheidgegevens
tijdens een bui op 18juli 2001,tezamen met de
corresponderende waterpeilen. De overstorthoogte bevindt zich op ongeveer 180cm. Zelfs
desteilepiekin de troebelheid gedurende de
overstort wordt door eenzodanig aantal meetpunten gedekt dat willekeur vrijwel uitgesloten is.
Degepresenteerde bui geeft een goed beeld
van deverkregen meetwaarden tijdens het
onderzoek. De meeste (langere) buien zijn in
vier fasen te verdelen:

A/b.4:

Flna
flush

ra

150

A/b.z:

M** f r » l l ^ |

f°
1

250 J

de beginpiekfen)

Meetfrequentie

Snellevariaties indetroebelheid geduren-

Deresultaten vande troebelheidsmetingen zijn geanalyseerd op desnelheid waarmee
variaties optreden. Autocorrelatie-analyses
toonden aan dat degebruikte frequentie van
eens per minuut voldoende was om de variaties weer tegeven.Wanneer een meetfrequentie van eens per vijfminuten wordt gesimuleerd voor debui van 18juli, blijkt echter veel
informatie verloren tegaan (zieafbeelding 3).

de het vullen van het systeem;
deoverstortfase (indien aanwezig)
Tijdens een overstort issoms (niet altijd!)
een troebelheidpiek tezien;
het leegpompen van het stelsel
Tijdens de lagestroomsnelheden gedurende het leegpompen van het stelsel werden lage
troebelheden met zeer kleine variaties gemeten;
de final flush
Verhoogde schuifspanningen alshetsysteem bijna isleeggepompt, zorgen voor opwervelingvan slib.

Bemonsteringsttjdstippen bijdeoverstortop ïSjuli alseenvolumeproportionelestukbemonsteringper100
kubiekemeterwas.gebruikt.
Troebelheid en gefingeerde monstermomenten tijdens de
overstort op 18 iull 2001

Hieruit volgt dat een kwaliteitsonderzoek
zich niet kan beperken tot alleen monstername.Normaliter wordt alleen (volumeproportioneel)gemonsterd gedurende een overstort.
Wanneer na iedere 100kubieke meter een
steekmonster zou wotdengetrokken, dan zou
dit voordeoverstort van 18juli de monsterpunten uit afbeelding 4hebben opgeleverd.
Het isduidelijk dat met alleen metingen
opdezedrie momenten het exacteverloop van
de troebelheid onmogelijk kan worden
gevolgd.

Conclusie

08:00
08:30
Tijd (hh:mm)

09:30

Hoewel nog veel werk moet worden verzet
voordat alle meetgegevens van het onderzoek
in Loenen zijn geanalyseerd, zijn de initiële
resultaten hoopgevend. Niet alleen is bewezen
dat continue troebelheidmeringen in een riool
mogelijk zijn (ookop kleine afstand van de
bodem),ookgeven deresultaten direct nieuwe
inzichten in het verloop van de rioolwaterkwaliteit gedurende een bui.De belangrijkste
conclusie isdat devariatie vande troebelheid
aanmerkelijk sneller verloopt dan tot nu toe
werd verondersteld, zodat een traditionele
bemonstering ontoereikend is.Een meetfrequentie van eens per minuut issterk aan te
raden voorelkonderzoek naar de kwaliteit van
rioolwater.«
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Handreikinga/koppelenvoor
gemeenten
IR. E. HARTMAN, DHV
I N G . A. Z U U R M A N MSc. DHV
I N G . M. DROST, G E M E E N T E R H E D E N
IR. M. LAARAKKER, WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

Vcclgcmceutcn hebbeu ambities ten aanzien van het afkoppelen van verhard oppervlak. Het concretiseren van dieambities islastig enerbestaat dan ook behoefte aan een leidraad diedaarbij helpt.
Het Bestuurlijk Overleg Riolering Gelderland (BOR-G) heeft daarom recent onderalle Gelderse
gemeenten enwaterschappen een handreiking overafkoppelen verspreid. De handreiking, opgesteld
door advies-en ingenieursbureau DHV, voorziet in debehoefte vangemeenten om in een vroegtijdig
stadium van deplanvorming te kunnen beoordelen o/en zoja hoc.afkoppelen in eenspecifieke situatie mogelijk is. De handreiking heeft betrekking opzowel bestaand stcdclijkgcbied alsop nieuwbouwwijken. Naast detechnisch inhoudelijke kant isook hetafkoppelproces met alle betrokken actoren belangrijk. Ineen begeleidende brochure wordt daaraan ruim aandacht besteed.
In het waterhuishoudingsplan en het
streekplan van Gelderland ishet duurzaam
inrichten van stedelijk gebied een 'speerpunt'
van beleid.DeProvincie Gelderland vindt het
belangrijk dat water een bewuste plaats wordt
gegeven in het brede proces van duurzame stedelijke ontwikkeling. Het omgaan met hemelwater afkomstig van verhard oppervlak is
daarvan een belangrijk onderdeel.

De basis voor het opstellen van de handreiking isgelegd door degemeente Rheden.
Deze heeft grote ambities met betrekking tot
het afkoppelen, maar miste de inhoudelijke
kennis en ervaring om dat ook daadwerkelijk
te realiseren. Degemeente besefte dat het

Afl).i:
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Devraag van degemeente Rheden staat
niet opzichzelf Veelmeer gemeenten hebben
ambities op het gebied van afkoppelen maar
missen deinhoudelijke kennis om dat te realiseren.Het gebrek aan kennis wordt enerzijds
veroorzaakt door het feit dat binnen een
gemeente slechts enkele personen betrokken
zijn bij het beleidsveld van waterhuishouding
en riolering. Door hun relatief brede takenpakket ishet voor hen vaak moeilijk om op elk
vlakdetechnisch inhoudelijke diepgang te
hebben. Door het gebrek aan kennis bestaat de
neiging om alles volgens debekende weg aan
te pakken.Soms iseen koudwatervrees te
bespeuren ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen hetgeen veelal veroorzaakt wordt door
onjuiste ofonvolledige informatie.

Schematischeweergavevandewerkingvan dehandreiking.

Naast deduidelijke vootdelen kunnen
door afkoppelen opeen verkeerde manier echter ook nieuwe (milieujproblemen ontstaan.
Potentiële risico's van afkoppelen zijn verontreiniging,grondwateroverlast en slecht ofniet
geregeld beheer. BOR-Gheeft eerder onderzoek laten verrichten naar deeffecten van
infiltratie in de bodem. Op basisvan dat
onderzoek iseen 'beslisboom voor hemelwater' opgesteld. Indien diewordt gevolgd, vermindert het potentiële risico op vervuiling.
In het vervolgdaarop is,aan dehand van
een praktijksituatie in degemeente Rheden,
een 'Stappenplan afkoppelen' opgesteld in de
vorm van een handreiking. Deze handreiking
isbedoeld alsondersteuning voor gemeenten
om de mogelijkheden voor afkoppelen te kunnen traceren.Dehandreiking maakt de keuze
voor cenjuiste afkoppelmethode, waatbij de
risico's zo klein mogelijk worden gehouden,
gemakkelijker.

belangrijk isdat in een zovroeg mogelijk stadium van de planvorming, voor bijvoorbeeld
een mbreidingsplan, afkoppelen wordt meegenomen. Vanwege de velemanieren waarop
met hemelwater kan worden omgegaan en de
veleaspecten die daarbij een rol spelen is het
echter vaak moeilijk om snel inzicht te hebben
wat tot de reële mogelijkheden behoort. Daarnaast wilde degemeente niet voor elke mogelijkheid diezich voordoet een adviesbureau
inhuren om hen te helpen bij het in kaart
brengen van deafkoppelkansen. De gemeente
Rheden heeft toen DHVgevraagd een leidraad
op testellen op basis waarvan degemeente de
keuze voor een goed toepasbare afkoppelmethode zelfkan maken. Waterschap Rijn enIJssel wasdaarbij betrokken als waterkwaliteitsbeheerder en heeft financieel bijgedragen aan
het project.

Uitgangssituatie
\

Stap 1
Keuze ambitie-niveau

Stap2
Toets
randvoorwaarden

•^— Randvoorwaarden

—
i Milieu
1—Techniek

— Economie

Stap3
/

—Randvoorwaarden

M ulti-Criteria-Analy se

i
Keuze afkoppelmethode

/

Beheer&
onderhouc

PLATFORM

Daaromis,opverzoekvandeProvincie
Gelderland,beslotendeleidraadvoorde
gemeenteRhedenverderteontwikkelen tot
eenalgemeentoepasbarehandreikingwaar
alleGeldersegemeentenhunvoordeelmee
kunnen doen.
Beslisboom afkoppelen
De'Handreikingafkoppelen' sluitaanbij
hetbeleidvandeProvincieGelderland tenaanzienvanafkoppelen. Zowordtdetechnische
enmilieukundige toetsingvoorinfiltratievan
hemelwatergedaanopbasisvande'beslisboomafkoppelen', diedoordeprovinciewordt
gehanteerd.Debeslisboom ishetresultaatvan
eenstudiewaarininzichtisverkregeninde
effecten vaninfiltratie vanhemelwater inde
bodem.Hiervoor isliteratuuronderzoekverrichteniseenmeetcampagneuitgevoerd.Het

Ajh.r.

rapport'Effecten vaninfiltratie indebodem'
maaktduidelijk dathemelwater afstromend
vanbepaaldetypenverhardoppervlakeen
mogelijkeverontreinigingveroorzaaktvande
bodem.Degrotelijnvandebeslisboomiseerst
teproberen hethemelwateraftevoerenviade
bodem.Debodempassagevangtlichteverontreinigingafenvoorkomtvervuilingvan
grond-enoppervlaktewater.Alshetregenwatereerstindebodemwordtopgevangen,
heeft datookalsvoordeeldaterminderpieken
zijn indewaterafvoer vaneengebied.Alsinfiltrerenindebodemnietkan,magalleen
schoonregenwaterdirectworden afgevoerd
naar oppervlaktewater.
De 'Handreiking afkoppelen'
Dehandreikingwerktvolgenseenstappenplan.Delezerwordrvangrofnaarfijn naar

De'watertrap''bron:ProvincieGelderland).

DEWATERTRAP

Opvangenen inzamelenin oppervlaktewater,
bergenen(vertraagd) afvoeren
Opvangen inzamelen(riolering),transporteren enzuiveren
vanvervuild regenwater

Tabel1:

Onderverdelingvandebasisoplossing'infiltratie vanhemelwater'inprincipe-oplossingenenvervolgensc
verschillendeajkoppelmethoden.

basisoplossing

principe-oplossing

afkoppelmethode

hemelwaterinfiltratie

xbovengrondsedecentrale
afkoppeling vandaken

- infilratieveld
- infilratiegreppel
-wadi
- infiltratieput
- infiltratiekoffer
- infiltratiekrat
- halfverharding
- elementenverharding
-ZOAB
- infilratiegreppel
- infiltratiebassin
-wadi
- infiltratiekoffer
-infiltratiekrat
-infiltratieriool

xondergrondsedecentrale
afkoppeling vandaken
xbovengrondsecentrale
afkoppeling vandaken
(enwegen)

xondergrondsecentrale
afkoppeling vandaken
(enwegen)

eenkeuzevooreenbepaalde afkoppelmethode
geleid(zieafbeelding 1).Aangeziendekansen
enmogelijkheden persituatiesterkverschillen,zijnvieruitgangssituaties gedefinieerd:
bestaandbedrijventerrein, tebouwenbedrijventerrein,bestaandwoongebiedennieuw
woongebied.
Indeeerstestapwordtopbasisvande
ambitievandegemeentemetbetrekkingtot
duurzaamheideenbasisoplossinggekozen.De
vieronderscheidenbasisoplossingen voorde
omgangmethemelwater,involgordevan
duurzaam naarminderduurzaam (zieookde
'watertrap',afbeelding 2),zijn:
• voorkomenvanafvoer, datwilzeggen
minimalisatie vanhetverhardoppervlak
enhemelwater vasthoudenopdeplek
waarhetvalt;
• benuttenvanhemelwatertenbehoevevan
drinkwaterbesparing;
• infiltreren vanhemelwatertenbehoeve
vangrondwateraanvulling;
• vertraagdeafvoer naarenbergingin
oppervlaktewater.
Indetweedestapwordt,voordespecifieke
situatiewaarinmenwilgaanafkoppelen,de
gemaaktebasisoplossingtechnisch enmilieukundiggetoetst.Indiendebasisoplossingtoepasbaariswordteenkeuzegemaaktvooreen
principe-oplossing.Totslotkanindederde
stap,middelseenmulticriteria-analyse,een
inzichtelijke keuzewordengemaaktvooreen
specifiekeafkoppelmethode. Intotaalkaneen
keuzewordengemaaktuitcirca30verschillendeafkoppelmethoden. Intabel1 ishetonderscheid tussenbasisoplossing,principe-oplossingenafkoppelmethode weergegevenvoor
eennieuwbouwwijk metalsbasisoplossing
infiltreren vanhemelwater.
Dehandreikingwerktalseenzoeksysteem,waarbij alleenessentiële informatie
wordtaangereikt.Indiengewenst kanin
kadersadditioneleinformatie wordenopgezocht.Gedetailleerdeachtergrondinformatie is
opgenomen ineenapartdocument.
Het afkoppelproces
Dehandreikingafkoppelen iseendocumentdatbijhetbeginvandeontwikkeling
vaneennieuwewijkof(grootsdchalige)stadsvernieuwingtoegepastkanworden.Hethelpt
indebeginfase vanhetafkoppelproces de
mogelijkheden voorafkoppelen indespecifiekesituaties teconcretiseren.
Nadeinitiatief-en haalbaarheidsfase
komtdevolgendestapinhet afkoppelproces,
deontwerpfase.Inmetnamedeontwerpfase
zalmetdiversepartijen overlegdmoeten
wordenoverdespecifieke randvoorwaarden
H 2 0 i 4-2001

29

PLATFORM

Basisoplossing

Voorkomen
van afvoer

Benutting

Infiltratie

Berging/
afvoer

X

X

X

X

Polderdistrict/Waterschap

X

X

X

x

Zuiveringschap

X

X

X

X

Provincie

X

Bewoners/Bedrijven

X

X

X

X

Woningbouwstichting

X

X

X

X
X

Partijen
Gemeente

*

Rijkswaterstaat

X

X

Waterleidingbedrijf
Stedenbouwkundige

X

X

X

Architect

X

X

X

Tabel z:
Aft), y.

De betrokken actoren bij a/koppelen met elk hun eigen invalshoek.

vanuit deverschillende invalshoeken. Afhankelijk van het type oplossing,die met behulp
van de handreiking gekozen isom het afgekoppelde hemelwater tebehandelen, zijn verschillende partijen betrokken.

Betrokken partijen
Vanwegedeeffecten van afkoppelen op
onder andere het afvalwater-, grondwateren/ofoppervlaktewatersysteem ende openbareruimte zijn veelactoren bij afkoppelprojecten betrokken.Tijdens de planontwikkeling,
van initiatief tot uitvoering en monitoring, is
het belangrijk dat allebetrokken actoren daarin op tijd participeren. Opdiemanier kunnen
alleeffecren, zowel positiefals(mogelijk) negatief,worden onderkend en worden meegenomen in het uiteindelijk ontwerp van het
waterhuishoudkundigsysteem.
Elkeactor in het krachtenveld van het
waterbeheer heeft zozijn eigen invalshoek. De
overwegingen om te komen tot een keuzevoor
een bepaalde omgang met hemelwater kan
worden benaderd vanuit de invalshoeken:
water, techniek, economie en ruimre &leefomgeving (zieafbeelding 3).
Water
Deeerste invalshoek isafkomstig vanuit
de publieke partijen waarbij voornamelijk
gekeken wordt naar de verdelingvan water in
het gebied en naar de kwaliteit van het grondenoppervlaktewater. Hoevoorkomje
(grond)wateroverlast en hoezorgje ervoor dat
de(grond)watcrkwaliteitgehandhaafd blijft of
verbeterd wordt.
Met betrekking tot het grondwater zijn
met name het waterschap en de provincie
belangrijke actoren.Dezeinstanties hebben
inzicht in de regionale ontwikkelingen en
kunnen aangeven ofde huidige grondwaterstanden in de toekomst kunnen veranderen.
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Overzicht van welke actor bij welke wijze van omgang met hemelwatei
betrokken is.

Een situatie waarbij degrondwaterstand nu
laaggenoegstaat om infiltratie mogelijk te
maken zou zodanig kunnen wijzigen dat infiltratie straks toch tot moeilijkheden kan leiden.
Techniek
Detweede invalshoek betreft de technischeaspecten. Hoegroot worden de te treffen
voorzieningen en hoezien dezeeruit. Hoe
worden dergelijke sysremen onderhouden?
Economie
Dederde invalshoek betreft de financiën.
Watzijn demeer- en minderkosten van afkoppelen ten aanzien van traditionele systemen?
Wat ishet effect opde kosten en baten gezien
vanuit depublieke sector? Bijprivate pattijen
spelen de kosten alsonderdeel van de exploitatieeen belangrijke rol.Financiële stimuleringsmaatregelen hebben veelal een positief
effect opde tebereiken doelstellingen.

Uitvoering
Ophet tettein van afkoppelen zijn veel
partijen betrokken. Gemeenten zijn vaak de
initiatiefnemers voot het toepassen van duurzameontwikkelingen in stedelijk gebied.
Daarbij ishet van belangdat in een vroegtijdig
stadium van de planvorming duidelijk iswelkekant men met het waterbeheer op wil. Om
snel duidelijkheid te krijgen in dereële kansen
en mogelijkheden van bepaalde duurzame
technieken in een specifieke situatie heeft de
Provincie Gelderland de handreiking laten
opstellen. Daarmee kan eengemeenrezelfsnel
een keuzemaken vooreenbepaalde afkoppelmethode ofoplossingsrichting. In samenhang
met deeerder verschenen beslisboom ten aanzien van het afkoppelen zijn de nodige instrumenten aangereikt om het afkoppelen in de
praktijk verder uit te voeren

LITERATUUR:

Ruimte & leefomgeving
Devierde invalshoek komt vanuit de
gebruiker, dearchitect en de stedenbouwkundige waarbij de belevingswaarde cenrraal staat.
Afkoppelen biedt kansen voor bewoners en
voor stedenbouwkundigen. Zichtbaar water,
ingepast ingroenzones,wordt in het algemeen
hooggewaardeerd. Daarnaast houdt een architect rekening met het toepassen van milieuvriendelijke bouwmaterialen en eventuele
vootzieningen voor de benutting van hemelwater op woningniveau.
Eenstedenbouwkundige wilgraag weten
watdebenodigde ruimre voor collectieve
(infiltratie)voorzieningcn isen hoe hij deze
ruimtelijk kan inpassen.
Niet alleactoren binnen het waterbeheer
zijn betrokken bij deverschillende manieren
van omgang met hemelwater. In tabel 2 is
weergegeven welkeactor bij welkebasisoplossing betrokkenheid heeft.

DHV (zooi). Handreiking bij een keuze voor behandelmethoden
na a/koppelen + bijlage.
Tauw(iooo). Effecten van infiltratie in de bodem, een onderzoek
naar de kwalitatieve aspecten van infiltratie in de bodem.
Tauw (1999}.Beslisboom voor hemelwater.
BOR-G (2001). Brochureduurzaam waterbeheer en afkoppelen
verharde oppervlakken.

PLATFORM

groeiendesamenwerkingstriktgescheiden
blijft vandehandhavingstaken diebeide
instantieshebben.Delozingsvetgunningen
vandegemeentenwordenvanuiteenonafhankelijke positie(eenanderesector)gecontroleerd.

Samenwerkeninde
afvalwaterketen:
maatschappelijkewinst
binnenhandbereik
MARC ILSINK, WATERSCHAP G R O O T SALLAND
HANS S C H E P M A N , WATERSCHAP G R O O T SALLAND

Hockunnenwedekostenverminderenvanderiolcnngszorg, hertransporten dezuiveringvanafvalwater?Watzijndeduurzamemaatregelen?Hoebereiken weeen optimaleafstemming enwat
merkenonzeklantendaarvan?Allemaal vragendiemomenteel bijdiverse overheidsorganisaties
[waterschappen,provincies,gemeentenenhetRijk]spelen.Denkbeelden vooreeugrootschaligeraanpakwordenontwikkeldennieuweorganisatiestructuren beduchtenuitgewerkt.Waterketenbedrijven
oj~anderewaterschap-ojgemeeute-overstijgende concernszijn voorbeelden hiervan.HetWaterschap
GrootSalland inZwollepaktehetandersaan. Hetvondecumethodedie,metbehoudvan bestaande
verantwoordelijkheden, sneleenbehoorlijke maatschappelijke winstoplevert.Hetiseenvoordehand
liggendeoplossing:desamenwerking metdegemcentenverderintensiverenenuitbouwen.Deeerste
resultatenzijn behaald.
Inrioolstelsels,gemalenenzuiveringsinstallatiesmoetdekomendejarennogveel
wordengeïnvesteerd.Deredenendaarvoorzijn
bekend:toenemendehoeveelheden afvalwater
ensteedsstrengerwordendelozingseisen,zowel
voordevuiluitworpvanuitderioleringalsvoor
deeffluentlozing vandezuiveringsinstallaties.
Totvootkortwasdeafstemmingtussende
gemeentenenhetwaterschapophetgebiedvan
rioleringenzuiveringbeperkttothet(formeel)
beoordelenvanrioleringsplannen.VerdervoerdehetWaterschapGrootSallandvoordiverse
gemeentenhetbeheerenonderhoudvande
rioolgemalenuitenwerktenbeideinstanties
samenbijkleinereprojecten.Uitdezecontacten
bleekgaandewegeengroeiendebelangstelling
ommeerkennisenmiddelenmetelkaarte
delen;het'varen'ineikaarswaterzoumoeten
leidentotmeersamenwerking.Daarbijgeldtals
eenplusdatzowelwaterschapalsgemeente
beidepubliekeorganisatieszijndiezichinde
afvalwaterketen bezighoudenmetzowelbeleid,
alsmetmaatregelen(projecten)enbeheer.
Organisatie
Omdeafstemming tussendezuiveringstechnischewerkenenderioleringteverbete-

ren,zijnbijhetwaterschapderioleringsmedewerkerstoegevoegdaandesectorWatetketen.
Opdezewijzezijnalleactiviteitenmetbetrekkingtotdeafvalwaterketen inéénorganisatorischeeenheidgebundeld.Vanuitdiepositieis,
voortbordurend opdebestaandecontacten,de
relatiemetdeinliggendegemeentenverstevigd.Opbasisvangelijkwaardigheid ismeegedachtovetdeknelpunten inhetrioleringsbeheer,kondeskundigheid worden ingebracht
ophetgebiedvanspecifiekeberekeningen (bijvoorbeeldwaterslagberekeningen) enkonden
riolering-enzuiveringsplannen intijden
doelstellingen beteropelkaarwordenafgestemd.Dezeambtelijke contacten tussen'vakbroeders'werden regelmatiggevolgddooreen
bestuurlijk overlegwaarin,aandehandvande
behaalderesultaten,dewegtoteenverdere
samenwerkingwerduitgezet.Gaandeweg
heeft ditgroeimodelgeleidtoteendoorbeide
overhedenpositief beleefdegeïntegreerdeaanpakvanmaatregeleninde afvalwaterketen.
Debereiktemaatschappelijke bespatingen
werdenonderlingverrekend.Uitgangspuntis
daarbijdegedachtedathet maatschappelijk
voordeelbelangrijker isdanhetindividuele
resultaat.Uiteraardishetvanbelangdatdeze

Gemeenschappelijke regeling
Detoenemendebehoefte aan uitwisseling
vankennisenmiddelen tussenwaterschapen
gemeentenendedaarmee samenhangende
afbreukrisico's, hebbendepartijen ertoe
gebrachtomdebeoogdesamenwerkingookin
eenbestuutlijke afspraak vastteleggen.Daarbijisgekozenvooreen Gemeenschappelijke
Regeling(GR).Ditiseenjuridisch document,
waarinbeidebesturenhunbereidheidomin
deafvalwaterketen samentewerkenvastleggen.Voorwaarden voordeuitwisselingvan
kennis,menskracht enmaterialenzijn hierin
geregeld.Omdatinzo'ntegelingdevetbindingwordtgelegdtussendeeigenoverheidstaken,dievoorbeidepartijen van wederzijds
belangzijn,hoeft geenBTWinrekeningte
wordengebracht.Metdemeestegemeentenin
hetbeheersgebiedheeft hetWatetschapGroot
SallandinmiddelseenGRafgesloten.Overigenshoeft degemeenschappelijke regeling
zichniettotdeafvalwaterketen tebeperken,
ookdesamenwerkingophetgebiedvanhet
watersysteemkanworden beschteven.
Succesvolle samenwerkingsprojecten
Oplossingen voorafvoerrioolwater
Traditioneel kentmenbijwoonkernen
een(horizontaalenverticaal)bepaaldafleveringspunt.Ditkomtvoortuiteeninde70-ei
jarenvandevorigeeeuwlandelijk gemaakte
afspraak,waarbijdetaakverdelingtussen
rioolbeheerderenzuiveringsbeheerder isgeregeld.Vanafhetafleveringspunt ttansporteert
hetwaterschaphetwaterverdernaardezuiveringsinstallatieenzuiverthetdaar.Voorhet
ingezamelderioolwatetwordenondermeer
afsprakengemaaktoverdeaftevoerenhoeveelhedenafvalwatet bijregenendroogweer.
Doortoenemendebebouwing ishetconsequentvasthoudenaandatenehistorisch
bepaaldeafleveringspunt voorgemeenten
vaakergkostbaat.Gtoteinvesteringen zijn
nodigomhetafvalwater vanhetnieuwestelselnaardatpuntaftevoeren.Afhankelijk van
deliggingvandetransportleidingenende
zuiveringsinstallatievanhetwaterschap,kan
eendirecteaansluitingopzo'n zuiveringstechnischwetkveelvoordeligerzijn.Degevolgen
voordezuiveringsinstallatiezijnmeestal
beperkt totoperationeleaspecten.Daaromis
hetgewenstdatdezuiveringsbeheerder het
beheereneigendomvanhetnieuweeindgemaalkrijgt. Handigishetombeidebelangenvanzo'n'dubbelbelanggemaal'doormidH20
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del van een afkoopsom te regelen. Ineen aansluitvergunning moeten vervolgens de afspraken tussen waterschap engemeente ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit van het
afvalwater worden vastgelegd.

worp vanuit deoverstorten te kunnen voldoen.
Vooralin oude historische wijken zijn deze
voorzieningen zeer kostbaar. Een integraal
onderzoek dat zich uitstrekt overde gehele
afvalwatcrketen (Optimalisatiestudie Afvalwaterketen),kan rot verrassende conclusies
leiden. Met een iets grotere hydraulische uitbreiding opdezuiveringsinsrallatie, kunnen
deaan te brengen voorzieningen in het rioolstelselaanzienlijk worden beperkt.Ofin het
andere geval,wanneer de capaciteitsuitbreiding opdezuiveringsinstallarie erg kostbaar
is,kan het maatschappelijk voordeliger zijn
dat derioolbeheerdcr ietsextra's doet.Om aan
dezediscussiesnel enige richting tegeven is
het aan tebevelen om rekenmodellen beschikbaar te hebben. Indien kansrijk kan vervolgens
een project ontstaan waarbij zowel in de voorbereiding alsin deuirvoering kan worden
samengewerkt. Uireraard moeten gemeente en
waterschap met de keuzevoor hun gezamenlijke maatregelen een goede kostenverdeelsleutel opstellen. Demaatschappelijke besparingdieopdeze wijze in degemeenten Raalte
en Olst-Wijhe isbereikt, bedraagt circa0,5miljoen euro.Voordegemeente Zwollezal de
maatschappelijke besparingop eindbasis (2030)
ongeveer drie miljoen euro bedragen.

Indegemeente Olst-Wijhe isop bovenstaande wijze deafvoer van het rioolwater aangepast.Het kiezen van meerdere afleveringspunten levert een maatschappelijk voordeel
van circa0,2miljoen euro op.Bijkomend voordeelisdat degemeente de randvoorzieningen
in het bestaande rioolsrelsel kan beperken,
waardoor debesparingen kunnen oplopen tot
0,5miljoen euro.
InZwolle isonlangs gekozen voor een
tweede afleveringspunt. Aan de noordoostkant
van destad wordt het industrieterrein Hessenpoort aangelegd, terwijl het afleveringspunt
endezuiveringsinstallatie aan de westkant
liggen. Eenstudie,diedegemeente en het
waterschap samen uitvoerden, toonde aan dat
het afkoppelen vanderioleringsgebieden aan
de oostkant van destad en het transporr daarvan naar een nieuwezuiveringsinstallatie (op
het industrieterrein), maatschappelijk voordeliger isdan deafvoer door dehelestad naar de
bestaande installatie.Ook kan,met een directe
aansluiting op een nieuw te bouwen modulair
opgezette installatie,deonzekerheid in detoekomstige afvalwaterproductie worden opgevangen. Demaatschappelijk besparing betrof
in dit gevalenkele miljoenen euro's.

Beheer rioolgemalen
Vanuit degemeenschappelijke aanpak van
projecten blijkt ookdatermeer kansen liggen
vooreen verderesamenwerking in het beheer
van rioleringstechnische voorzieningen. Zowil
eengroeiend aantal gemeenten voor het
beheer vanzijn rioolgemalen de hulp van het
Waterschap GrootSalland, die alveelvan dit
soort installaties onderhoudt, betrekken. Niet
alleen deschaalvoordelen, maar ook het besef
dat hiermeedeafvalwarerketen verder kan

Oplossingen reduceren oversrorten
Zoals bekend moeten gemeenten de
komendejaren veelvoorzieningen aanbrengen
fbergbezinkbassins e.d.) in bestaande rioleringen om aandeeisen vanverminderde vuiluit-

Gemeentelijkeleidingenvoordeaanvoervanajvalwaternaar derioolwaterzuiveringsinstallatieHessenpoort(Zwolle),
mbeheerbijhetWaterschapGrootSalland.
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worden geoptimaliseerd endaarmee de
milieubelasting duurzaam kan worden teruggedrongen, vormt daartoe aanleiding.

Afstemming van beleid
Inalle bovenstaandegevallen isgebleken
dat het van belang isin een vroegstadium de
beleidsplannen vangemeente en waterschap
opelkaar aftestemmen. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP)en de zuiveringstechnische
plannen zullen in hun doelstellingen (vermindering emissie,afkoppeling van schoon water,
productie van afvalwater) en in tijd moeten
harmoniëren. Eendirecte betrokkenheid van
het waterschap bij dezegemeentelijke beleidsplannen isvoor beidepartijen van belang.
Recent ishiermee een bijzondere ervaring
opgedaan doordat het waterschap vande
gemeenteStaphorst het verzoekkreeg om
gezamenlijk het GRPop testellen.Het bleek
voorzowelgemeente alswaterschap een doeltreffende manier om alle kennis van rioleringen enzuiveringen bij elkaar rebrengen en tot
eenevenwichtige aanpak te komen.Dediscussiesworden gevoerd op het moment dat het
direct zijn effect heeft op het gezamenlijk
resultaat.
Inde nabije toekomst zijn verschillende
ontwikkelingen te verwachren op het gebied
van waterplannen: gemeenschappelijke
beleidsplannen van waterschap en gemeente,
waarin alleaspecten vanafvalwaterketen en
watersysteem zijn geregeld.

Toekomstige ontwikkelingen
Desamenwerking tussen de gemeenten
en het Waterschap Groot Salland begint haar
vruchren aftewetpen. De gemeenschappelijke
projecten, waarbij inzameling, transport en/of
zuiveringalsééngeheelworden beschouwd,
worden steeds talrijker. Geschat wordt dat,
doot gestalte tegeven aan een intensieve
samenwerking met allegemeenten in allerlei
situaties,de maatschappelijke winst in het
helegebied van het Waterschap Groot Salland
kan oplopen van vijf tot tien miljoen euro.
Men kanzich afvragen ofde beschreven
groeiende samenwerking mergemeenten uiteindelijk moet leiden tot een totale integratie
van beheer en eventueel eigendom van de
bettokken ketenonderdelen en wie dir dan
moet doen. Het Waterschap Groot Salland
heeft hier geen antwoord op.Wel vindt het de
weg van geleidelijkheid vangroter belang dan
het zoeken naar nieuwe veranrwoordelijkheden en het overdragen van bevoegdheden.
Het aardige van dit groeimodel isjuist dat we
lerenopeen constructieve manier met eikaars
belangen om tegaan,zodanig dat de gemeenschappelijke klanten (deburgers) erop korte
termijn profijt van hebben enzonder dat de
betrokken partijen eikaars taken gaan
betwisten. *!
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EEN JAAR LANG WORKSHOPS EN INFORMATIEAVONDEN

Rioolinspectie aanpassen
aanEuropese norm
EenvandeonderwerpendietijdensdeRIONED-dagop/jcbruari inUtrechtaandeordekwam,
wasdeaanpassingvanderiootinspecrieaannieuweEuropesenonnen.Onderandereoud-directeur
vandeStichtingRIONED,HendrikdeBeaufort,wijddeeraandachtaan, nualsvoorzittervande
normcommissie'Wastewaterengineering'. NEN3399isdeeersteenbelangrijkstenormvoorde buitenriolering.DeenigerioleringsnormookdieinhetEngels,TransenDuitsisuitgegevenendaarmee
inverschillendelandeninzijn^eheelo/gedeeltelijkwordttoegepast.DeNEN339$diendealsvoorbeeldbijdeontwikkelingvandeEuropeseequivalent.Dielaatstekomtbinnenkortbeschikbaaren
^aat daarmeeNEN3399medio2003 vervangen.Denieuwenormverschiltbehoorlijk vanNEN
335151. Verschillendieingeven zijndoorhetbelangvanalleEuropeselandenendoordeactualiteit.
Verschillendievragenombezinninghoehiermeeomtegaan.Wantde nieuwenorm bevataspecten
dieverplichtzijn,maarookaspectenwaaruit keuzesmogelijkzijn.
DeEuropesenormzalvooraleenbelangrijkerolspelenvoorinspectiebedrijven, de
gemeenten endeadviesbureaus.Vooralde
tweelaatsten blijken nognietgeheelopde
hoogtetezijn vandekansenen bedreigingenendaarmeedespeelruimte vandeEuropesenorm,deEN 13508-2Toestandsvaststellingvandebuitenriolering-Deel2:
Coderingssysteem bij visueleinspectie.En
met namedegemeenten,dieverantwoordelijkzijn vooreengoedfunctionerende buitenriolering,zijn alseersteaanzetomte
bepalenwelkespeelruimte inNederland
aanvaardbaar is.
NEN verzorgdesamen met Stichting
RIONEDeind november éénvandeeerste
workshops overdenieuwenorm. Het
belangrijkste doel wasde toekomstige
gebruikers vandeEuropese norm inzicht te
gevenindealdanniet verplichte veranderingen ten opzichte vanNEN 3399en wat
dit betekent voorNederland. Veranderingen dievragen om verduidelijking. Want
hetzomaar vervangen vanNEN 3399door
EN 13508-2zou totgrote problemen leiden.
Erwerd daaromgevraagd omeen aanvullendenorm om dieproblemen te ondervangen endietegelijkertijd aangeeft hoein
Nederland met dekeuzemogelijkheden van
deEuropese norm moet worden omgegaan.
Ookdedatabestanden gebaseerd opNEN
3399moeten worden aangepast enrichtlijnenzoalsdeLeidraad Riolering,evenalsde
cursussen overvisuele inspectieenbeoordelenvanriolen vanStichtingRIONED.
Tenslotte moeteenbijscholingscursus worden opgestart.
40
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Snelle implementatie
NENenStichtingRIONEDhebben
inmiddelsdehanden ineengeslagen voor
hun deelvanhetaanpassingswerk.De
workshopgafdeaftrap.Ditjaar moeteen
specialecommissievanstartgaandieals
doelheeft ombinnen éénjaar eendoor alle
belanghebbenden aanvaarde aanvullende
norm enaangepasteSUF-RIB(Standaard
Uitwisselings FormaatRioolInspectie
Bestanden)optafel teleggen.Indat traject
liggenookdeopleidingen voorhet werken
metdenieuwenorm,watonder dedirecte
verantwoordelijkheid valtvanStichting
RIONED.Daarmeeishetstreven datNederland tweejaar eerder metdeEuropese norm
werktdanderestvanEuropa,opEngeland

na.Nederland wilhetvoortouw blijven
nemen indevoorsprongophet beheervan
deriolering.DeNederlandsemarktziet kansenommetbehulp vandeEuropese norm
eenstevigegreeptehouden/krijgen opaan
denormgerelateerdeprojecten in binnenenbuitenland. DeNederlandse gemeenten
profiteren hierin mee.WantmetdeEuropesenorm kunnen veelmeer inspectiedoelen
verwezenlijkt wordendanmetNEN3399.
Gemeenten waarschuwden opdeworkshop
welvoorteveelhaast.ZijwillendatdeEuropesenormdoordeaanvullende Nederlandse
normgoedhanteerbaar wordt.

Inhoud Europese en aanvullende
Nederlandse norm
DeEuropesenorm isuitgebreider dan
NEN3399enbiedt keuzemogelijkheden.
Hetgaatomdecoderingvanalle mogelijk
aan tetreffen toestandsaspecten, nietalleen
indebuizen maarookindeputten.Alle
codesuitNEN 3399zijn daarin terugtevinden,maaromgekeerd bepaaldniet.Opde
workshop werdgeconcludeerd dat feitelijk
alletoestandsaspecten ookvoorNederland
zouden kunnengelden.Maarofaldeze
aspectendan ookmoetenworden meegenomenin alleinspectiesisnogmaardevraag.
Opdeworkshop blekendeinpectiebedriiven
hiereenwarm voorstander voortezijn,voor
zoverhetnietomeen opleveringsinspectie
gaat.Zijzijn vanmeningdatdegemeenten
daarmeeoverdatabeschikkendieookkunnen wordengeraadpleegd alshetbeheerachterafombepaaldedata vraagt,waar het
inspectiedoel destijds nietopgericht was.De
gemeenten warendaarin verdeeld.Depolitieklaateendergelijke keuzeniet altijd toe,

ir.A.deBeaufort,voorzitternormcommissie'WasteWaterEngineering'(foto:MichelleMaus],

kostenvoorhetwerk.Belgiëzalwordenbenaderdomaanhetprojectmeetedoen.Hetis
immerséénvandelandendieookeenietwat
aangepasteNEN335151gebruiken.
Zodrameer bekend raakt overde
inhoud,zalbegonnen worden metdeaanpassingvandecursussen.Doelisdaarbij om
metdeopleidingen tebeginnen ruimvoordatmetdeEuropeseendeaanvullende
Nederlandse normgewerktkanworden.

Domino-effect

wantdat betekent opdat moment een duurdeteinspectie.Daarnaast ishetmaatde
vtaagofdiehoeveelheid extradataookwerkelijk indetoekomstzalwordengeraadpleegd.Medevanwegedeinvloedvande
omhulling ishetvoorde buitenrioleting
niet mogelijkomlange termijnperspectievenopbasisvandatain modellen tevatten.
Deinhoud vandeNederlandse aanvullendenorm isdusnogonzeker.Eengegeven
oplossingopdeworkshopdienaderzalwordenbestudeerd:hetmaken vansetsvante
inspecteren toestandsaspecten, gerelateerd
aanhetbeoogdeinspectiedoel.Hoeonzeker
ook,devolgendeitemszullen iniedetgeval
opgenomen moeten worden:
• afbakening van het toepassingsgebied en
derelatiesmetandetenormen,richtlijnen;
• definities vanaanvullende termen oftermen uit EN 13508-2dieomeen nadere
verklaringvragen;
• gebruiksaanwijzing voordetoepassing
vandenieuwecodesendeconverteerbaarheidaangevenvandeopgeslagen
codesconform NEN 335151, met verwijzingennaarhetaantepassen data-uitwisselingsformat SUF-RIB;
• wijze vanrapporterenencontroleop
consistentieenvaliditeitvandeinspectiegegevens.

Werk aan de winkel
Ditjaarwordteenbegingemaaktmetde
ontwikkelingvandeaanvullendeNederlandsenormendeaanpassingvandeSUF-RIB,
zodraduidelijkegarantieszijnvoordeprojectfinanciering.Hetwerkhiervoorzalwordenuitbesteed aanterzakedeskundigen.Dat
werkzalvervolgensopbasisvanconsensus
getoetstwordendooreenopterichtenbegeleidingscommissievanNEN.Daarinzullen
vertegenwoordigerszittingnemenvande
belanghebbenden,datwilzeggenorganisatiesennietgeorganiseerdebedrijven.De
belanghebbenden financieren gezamenlijkde

Alshet werkaandeimplementatie van
deEuropesetoestandsclassificatienorm is
beëindigd,zalditwaarschijnlijk eendomino-effect veroorzaken vooralleanderebuitenrioleringsnormen en-richtlijnen van
NEN,waarvandeactualiteit opdit moment
terdiscussiestaat.Ditmededootdestart
medioditjaar vaneenEuropeesTechnisch
Rapport,datinkaartmoetbrengenofvoldoendeactueleEuropesenormen bestaanop
hetgebied vandeafvalwatertechniek enof
dezevoldoendemetelkaarcorreleren.Verwachtwordtdatditaanhet lichtzalbrengendat nogveelontbteekt endatooknog
veeltekortkomingen bestaan indeondetlingerelaties.
DeaanvullendeNederlandsenorm biedt
demogelijkheid omeennieuweaanzette
leverenvoorhetbeheervanderiolering,zoals
tienjaargeledendeintroductievandedenkwijzeindoelen,functionele eisenenmaatstaven.Nederlandkandezeaanzetvervolgens
inbrengeninhetEuropeseTechnischeRapport.DitomdeleidendepositievanNederlandbinnenEuropaophetgebiedvanhet
beheervanderioleringtewaarborgenen
daarmeetevoorkomendatandere denkwijzen
Nederlandterugnaarafsturen.Ditvraagtom
eenfundamentele discussiediegesrartkan
wordenindegenoemdebegeleidingsgroep.

Informatie
Destand vanzakenrondde implementatievandeEuropese toestandsclassificatienorminNederland wordtzoalsgezegd
periodiek tijdens voorlichtingsdagen en
workshops naarbuiten gebracht. Daarnaast
kanéénenandergevolgdwordenviade
websitewww.en13508.nl.Dezewordt onderhouden doorStichtingRIONEDin samenwerkingmetNEN. f
Voormeerinformatieoverdebegeleidingsgroep
kuntucontactovnemenmetir.Jan-WillemBackerMohrmannvanNEN(015]2690160.Meer
informatieoverdecursussenistekrijgenbijdrs.
C. deBoervanSüchtigRIONEDf0318)63 1111.

ACTUALITEIT

Alternatiefplan voor
riolering in het
buitengebied van
Noord-Holland
GemeenteninNoord-Holland kunnen tot 1 september2004ontheffingaanvragenvoorrioleringinhetbuitengebied.Deuiterstedatum
hiervoorwas1 meivanditjaar. Gedeputeerde
Statenhoudenwelvastaanhetbeleiddatalle
lozingenvanongezuiverdwaterinNoord-Hollanduiterlijkop1januari2005beëindigdmoetenzijn.
GedeputeetdeStatenhebbentotdieverlengingbesloten naoverlegmetdeVerenigingNoord-Hollandse Gemeenten ende
waterbeheerders.
Datheeft temakenmeteenvoorstelvan
hetHoogheemtaadschap UitwaterendeSluizenomgezamenlijk metallegemeenten en
waterbeheerders bovenhet Noordzeekanaal
delozingvanongezuiverd water testoppen.
Hierbij wordtgedachtaaneen projectbureau sanering buitengebied datzorgtvoor
deaanschaf,beheerenplaatsingvanindividuelebehandelingssystemen (IBA's)in het
buitengebied.Degemeentewordt daatbij
eigenaarvandeIBA's;dewatetbeheerder
zorgtvootbeheerenonderhoud.Daardoor
hoevenbewoners inhet buitengebied niet
zelfeenIBAtekopenenwordenze financieel
gelijkgesteld metbewonersdiewelopde
rioleringzijn aangesloten.
Deuitwerkingvanhetplan gebeurt
fasegewijs. Eerstmoetde waterbeheerder,
gemeenteenbetrokkenbewoner overeenstemming bereikenoverde noodzakelijke
voorzieningen.Daarnakandegemeente bij
deptovincieontheffing aanvragen vande
zorgplicht voorrioleringinhet buitengebied.Deprovinciezaldatverzoek toetsen
aandewettelijke normen.Dezeaanpakzal
tijd kosten.Daaromkrijgengemeenten uitsteltot 1september2004.
DeProvincieNoord-Holland overlegt
nogmetwaterbeheerders engemeenten ten
zuidenvanhetNoordzeekanaal overeen
soortgelijke aanpak, f

met dank aanir.J.-W. Backer
Mohrmann
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