Efïluentpolijsting bij oxydatiesloten totAlgemene Milieu Kwaliteit

1. Inleiding
In het kader van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) voor de
verwijdering van fosfor en stikstof uit
rioolwater is momenteel bij het Hoogheemraadschap West-Brabant een groot
aantal projecten in voorbereiding c.q. in
uitvoering.
De selectie van maatregelen in dit kader is
gericht op de te verwijderen vrachten.
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De projecten beperken zich daarom vooral
tot de relatief grote rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's). Het effect van maatregelen op de kleinere rwzi's is in verhouding tot de grotere rwzi's immers te
verwaarlozen.
Andere overwegingen dan bovenstaande
kunnen maatregelen op de kleinere rwzi's
noodzakelijk maken. Aspecten zoals de
lokale oppervlaktewaterkwaliteit, de
waterbodemkwaliteit, het milieurendement, de watervoorziening, overige
lozingen en de kosten spelen daarbij een
belangrijke rol. Het effluent van kleine
rwzi's is vaak maatgevend voor de lokale
waterkwaliteit.
Afvalwaterbehandeling op een nabijgelegen grotere rwzi en amoveren van de
desbetreffende kleine rwzi is niet altijd
mogelijk of wenselijk. Vooral de watervoorziening moet in een aantal gevallen
worden gewaarborgd in verband met
mogelijke verdroging van het omliggende
gebied.
Hén van de maatregelen die voor
dergelijke kleinere rwzi's kan worden
overwogen is: het zuiveren van het afvalwater tot de Algemene Milieu Kwaliteit
(AMK) [1].Deze AMK staat vermeld in
de Derde Nota Waterhuishouding en
houdt de basiskwaliteit, de streefwaarden,

Samenvatting
Als het effluent van een rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) wordt geloosd, waar
strenge eisen zijn gesteld aan de oppervlaktewaterkwaliteit, of als het effluent
bijna de gehele watervoorziening van een waterloop betreft, moet het afvalwater
vérgaand worden gezuiverd. Amoveren van de rwzi kan in vele gevallen
ongewenst zijn in verband met verdroging.
In het beheersgebied van het Hoogheemraadschap West-Brabant speelt deze
problematiek voor een aantal rwzi's. Om te voldoen aan de Algemene Milieu
Kwaliteit (AMK) van het oppervlaktewater, waarop wordt geloosd, zou het
effluent moeten worden nagezuiverd.
Na een inventarisatie van de probleemstoffen is een aantal zuiveringstechnieken
met elkaar vergeleken op basis van verwijderingsrendement, ervaring, bedrijfs- en
procesvoering, neveneffecten en geschatte kosten.
Uit het onderzoek blijkt, dat het technisch mogelijk is de AMK te realiseren. Door
een combinatie van een compactsysteem (voor stikstofverwijdering), simultane
precipitatie en vlokkingsfiltratie (voor de verwijdering van zwevend stof, zware
metalen en fosfaat), ozonisatie (voor de desinfectie) en actief-koolfiltratie (voor de
verwijdering van microverontreinigingen) kan het effluent tot beneden de
AMK-normen worden gezuiverd. Als laatste stap kan cascadebeluchting worden
opgenomen voor de zuurstoftnbreng.
De investeringskosten van deze nazuivering variëren van 3,3 tot 28 miljoen
gulden voor een capaciteit van 5.000 i.e. respectievelijk 50.000 i.e. De totale
exploitatiekosten nemen toe met een bedrag van 0,65 tot 5,2 miljoen gulden per
jaar voor de respectievelijke capaciteiten. Dit komt overeen met f 1,92 tot f 1,56
per m 3 oftewel f 127,- tot f 103,- per i.e. per jaar (prijspeil 1992).
De uitkomsten van deze studie kunnen worden benut om in voorkomende
gevallen een milieurendementsafweging ter zake te kunnen maken.

in waaraan het oppervlaktewater moet
voldoen. Het effluent kan in dat geval
zonder problemen worden geloosd.
In het beheersgebied van het Hoogheemraadschap West-Brabant wordt vérgaande
zuivering tot AMK mogelijk interessant
voor de rwzi's: Alphen, Baarle Nassau,
Chaam, Ilalsteren, Kaatsheuvel, Nieuw
Vossemeer, Ossendrecht, Putte, Riel en
Waspik. Deze rwzi's zijn alle van het type
oxydatiesloot, met capaciteiten variërend
van 2.500 lot 60.000 ie.
In het onlangs verschenen Beleidsstandpunt over de notitie 'Milieukwaliteitsdoelstellingen Bodem en Water'
en de 'Nota van wijziging van de Derde
Nota Waterhuishouding' is de term
'Algemene Milieu Kwaliteit' vervangen
door de term 'Grenswaarde' [3]. De
daarbij doorgevoerde wijzigingen zijn niet
van invloed op de resultaten van deze
studie.
De opzet van deze studie was in de eerste
plaats om op basis van het verwijderingsrendement een aantal zuiveringstechnieken te beoordelen. De gekozen
combinatie van zuiveringstechnieken is
vervolgens verder uitgewerkt en
gedimensioneerd. Tenslotte zijn de kosten
van deze nazuivering bepaald.
Bij de keuze van de zuiveringstechnieken
gold als uitgangspunt, dat de bestaande
rwzi's niet worden aangepast.

2. Inventarisatie probleemstoffen
Het effluent van biologische rioolwaterzuiveringen voldoet momenteel niet aan
de Algemene Milieu Kwaliteit. Na vergelijking van de AMK-normen met de
effluentconcentraties van een aantal
Brabantse rwzi's kunnen hoofdzakelijk de
volgende componenten als probleemstoffen worden aangemerkt: fosfaat,
stikstof, cadmium, kwik, fluorantheen,
y-HCH, pentachloorfenol, diazinon,
atrazine, simazine en thermotolerante
coli's [2],
De bestaande zuiveringsprocessen zijn bij
de gegeven voorkomende aanvoer niet in
staat om deze stoffen afdoende te verwijderen. Daarom is voor het bereiken
van een effluentkwaliteit die voldoet aan
de AMK een nazuivering noodzakelijk.
De AMK-normen zijn vastgesteld voor
water met een zwevend-stofgehalte van
30 mg/l. Naarmate minder zwevend stof
in het water voorkomt, is voor een aantal
de norm strenger. In tabel I zijn als voorbeeld de normen gecorrigeerd voor een
zwevend-stofgehalte van 10 mg/l zijnde
een gehalte dat representatief mag worden
geacht voor het effluent van een goed
werkende rwzi.
3. Mogelijke zuiveringstechnieken
3.1. Overzicht zuiveringstechnieken
In tabel II is een overzicht gegeven van de
in beschouwing genomen zuiverings-
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TABEL I - Probleemstoffen.
Stof

AMK-norm
C"g/l)

totaal-fosfaat (mg/11
totaal-stikstof (mg/l)
cadmium
kwik
fluorantheen (PAK;
)'-HCH (organochloorpesticide!
pentachloorfenol
diazinon (organofosforpesticide
atrazine (triazine)
simazine (triazine)
thermotolerante coli's /100 ml

AMK-norm

Effluent

(/'g/D

0,15
2,20
0,20
0,03
0,07
0,01
0,05
0,03
0,10
0,40
20

Og/l)

0,15
2,20
0,14
0,015
0,058
0,01
0,05
0,03
0,10
0,40
20

3
10
0,08-0,32
0,04

0,02-0,08
0,05-0,12
0,11-0,56
0,07-0,22
0,15-1,18
0,18-0,92
105

AMK-norm genormeerd op 30 mg SS/l
AMK-norm genormeerd op 10mg SS/l

1

TABEL II - Overzichtzuweringsystemen.
Techniek

Te verwijderen stoffen

Gewenste
voorzuivering

1 sim.precipitatie
2 vlokkingsfiltratie
3 compactsystemen
4 actief-koolfiltratie
5 membraanfiltratie
6 ionenwisseling
7 ozonisatie
8 UV-behandeline

fosfaat, zware metalen, goed adsorbeerbare stoffen
fosfaat, zware metalen, goed adsorbeerbare stoffen, bacteriën
ammonium, nitraat
triazines, chloorfenolen, PCB's, org. microverontreinigingen
afhankelijk van type membraan
nitraat, fosfaat, zware metalen
bacteriën, virussen, sommige org. microverontreinigingen
bacteriën

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
filtratie
kaarsenfilter
filtratie
filtratie
filtratie

totaal-fosfaat
totaal-stikstof
cadmium
kwik
fluorantheen
y-HCH
pentachloorfenol
diazinon
atrazine
simazme
thermotolerante coli's
overige zware metalen
overige PAK's
overige org.chloorpest.
overige org.lostorpest.
overige chloorfenolen
PCB's
organotinverbindingen
fenolherbiciden
carbamaten
dithiocarbamaten
chloorfenoxvcarbonzuur
halogeennitro-aromaten
pyrethroïden
aniliden
aromatische chlooraminen
carboximiden
lenol
minerale olie
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In Amerika zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, onder meer met als
doel drinkwater te bereiden uit het
effluent van een rwzi [4].In Zuid-Afrika
zijn soortgelijke experimenten gedaan [5].
Op basis van deze resultaten kan worden
geconcludeerd, dat de kwaliteit van het
water na tertiaire zuivering voldoet aan de
drinkwaternormen. Deze zijn wat betreft
een aantal parameters (bijvoorbeeld totaal
stikstof) echter niet in overeenstemming
met de AMK.
3.2. Voorselectie zuiveringstechnieken
De zuiveringstechnieken zijn beoordeeld
op basis van het verwijderingsrendement,
ervaring, bedrijfs- en procesvoering,
neveneffecten en geschatte kosten.

TABEL III - Stoffen en verwijderingstechnieken.
Te verwijderen stof

technieken. Het gaat hierbij om de 'best
uitvoerbare technieken'.
Bij deze tabel moet worden opgemerkt dat
desinfectie vooralsnog als optie is
meegenomen.
De tabel geeft per zuiveringsysteem de te
verwijderen stoffen weer en de eventueel
benodigde voorzuivering.

De nummers 1 t/m 8verwijzen naar de
verschillende zuiveringstechnieken:
simultane precipitatie 5: membraanfiltratie
vlokkingsfiltratie
6: ionenwisseling
compactsysteem
7: ozonisatie
actief-koolfiltratie
8: UV-behandeling

Verwijderingsrendement
Fer zuiveringstechniek is indicatief de
mate van verwijdering aangegeven. Naast
de probleemstoffen, die de AMK-norm
overschrijden, is ook gekeken naar stoffen
waarvan de concentratie onder de
detectiegrens ligt, en naar stoffen waarvoor wel een AMK-norm is bepaald, maar
die niet zijn gemeten in het effluent.
In tabel III zijn de resultaten weergegeven. In deze tabel zijn in het eerste
blok de door het Hoogheemraadschap
gemeten stoffen die de AMK overschreden weergegeven. In het tweede
blok staan stoffen vermeld, die wel
bepaald zijn, maar de AMK-norm niet
overschreden en/of niet detecteerbaar
waren. In het derde blok zijn de stofgroepen weergegeven waarvan geen
analyses beschikbaar zijn.
Uit tabel III blijkt, dat alle vermelde
stoffen tot beneden de AMK-norm
kunnen worden verwijderd.
Voor membraanfiltratie is uitgegaan van
omgekeerde osmose. Ultrafiltratie en
microfiltratie hebben een lager zuiveringsrendement en scoren daarom niet overal
'dubbel plus'.
Behalve voor de waterfase zijn ook AMKnormen gesteld voor de bodemfase. Er
moet ook worden gestreefd naar een zo
laag mogelijke effluentconcentratie van
deze stoffen. Hierbij gaat het vooral om
PCB's, PAK's en organochloor-
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TABEL IV- Vergelijkingtussen zuiveringstechnieken vooreen voorselectie.
Verwijdering; techniek
ervaring
bedrijf's/procesvoering
neveneflecten
kostenindicatie (f/m3)

1
++
++
+
<0,30

2

3

4

5

6

7

8

++
++

+
+

++

++

++

0

+4

+

+
0,200,35

++
0,050,10

++
++
0,050,25

+
+

0

0

0,701,00*

0,501,00*

+

+
++

0,250,50

0,100,20

verwijdering (optie A) de hardheid en het
bufferende vermogen van het behandelde
water laag zijn. Het water is 'agressief.
Het effect daarvan op het milieu is
moeilijk in te schatten. Wellicht is aanvullende 'opharding' van het behandelde
water met behulp van bijvoorbeeld een
marmerfilter noodzakelijk.

*exclusief de verwerking van de afvalstroom
Voor de ervaring
en bedrijfs- en
procesvoering
Voor de nevengeldt:
effecten geldt:
++ = veel
++ = geen/zeer weinig
+ = weinig
+ = weinig
o = geen/zeer weinig
veel

bestrijdingsmiddelen. In de studie is ervan
uitgegaan, dat deze stoffen zover mogelijk
worden verwijderd.
Overige keuzecntena
Van de verschillende verwijderingstechnieken zijn in tabel IV de onderlinge
verschillen weergegeven voor wat betreft
ervaring, proces- en bedrijfsvoering en
neveneffecten. Onder neveneffecten
worden reststoffen, secundaire vervuiling
en dergelijke verstaan.
Voorts zijn de exploitatiekosten indicatief
weergegeven. Deze kosten zijn in het
geval van membraanfiltratie en ionenwisseling exclusief de kosten voor de
behandeling van reststoffen. Bij
membraanfiltratie is de brijnstroom
ongeveer 20% van de hoeveelheid afvalwater. Bij ionenwisseling is de hoeveelheid regeneraat afhankelijk van de te
verwijderen stof, het gebruikte hars en de
régénérant. Het is moeilijk om de kosten
voor de verwerking van het regeneraat te
generaliseren. Door de grootte van de
hoeveelheid valt de verwerking van deze
afvalstroom buiten het kader van deze
studie.
Keuze van zuiveringstechnieken
Op basis van het verwijderingseffect en de
keuzecriteria in de tabellen III en IV zijn
de volgende twee werkwijzen geselecteerd
waarmee in principe alle ongewenste
stoffen uit het effluent kunnen worden
verwijderd tot AM-Kwaliteit:
A. Omgekeerdeosmosevoorafgegaan door
een filtratie en eventueel kaarsenfiltratie;
de kosten voor (zand)filtratie en
membraanfiltratie bedragen ongeveer
f 1,25/m3. Als een kaarseniilter wordt

De nummers 1t/m 8verwijzen naar de verschillende
zuiveringstechnieken:
1: simultane precipitatie
5: membraanfiltratie
2: vlokkingsfiltratie
6: ionenwisseling
3: compactsysteem
7:ozonisatie
4: actief-koolfiltratie
8: UV-behandeling

toegepast kunnen de kosten oplopen tot
circa f 1,60/nr. Bij deze optie is geen
aanvullende desinfectie nodig. De kosten
zijn exclusief de verwerking van de brijnstroom. Door de omvang van deze stroom
kunnen de verwerkingskosten aanzienlijk
zijn.
B. Combinatie van technieken zoals weergegevenin tabel V.
Andere combinaties van technieken zijn
ook mogelijk, zoals micro- of ultrafiltratie
met (zand-)filtratie, actief-koolfiltratie,
compactsysteem en ozonisatie. Deze
combinaties zijn echter enerzijds minder
robuust en anderzijds duurder.
De kosten van optie B bij toepassing van
ozonisatie zijn naar verwachting nagenoeg
gelijk aan de kosten voor optie A.
Ten opzichte van optie A heeft optie B de
volgende voordelen:
- bij optie B is een gefaseerde opbouw
van de installatie mogelijk. Omdat desinfectie vooralsnog optioneel is, kan een
deel van de investeringen worden
uitgesteld;
- membraanfiltratie voor de behandeling
van huishoudelijk afvalwater is minder
robuust (minder bedrijfszeker) dan een
systeem met zandfiltratie en actiefkoolfiltratie. Afhankelijk van de hardheid
van het afvalwater kunnen membraantilters door 'scaling' verstoppen. In die
gevallen kan een voorafgaande zuurdosering en/of dosering van antiscalingmiddelen noodzakelijk zijn;
- met omgekeerde osmose (optie A)
worden vrijwel allestoffen uit het effluent
verwijderd. Er ontstaat daardoor een
relatief grote reststroom (de zogenaamde
brijnstroom);
- bovendien zullen door deze vérgaande

TABEL V- Combinatie van technieken.
3
1,2
7
4

Techniek

Doel

compactsysteem
sim.precipitatie + vlokkingsfiltratie
ozonisatie ofUV
actief-kool

N-verwijdering
P-verwijdering + zware metalen
bacteriën + oxydatie organische verbindingen
overige stoffen

Optie A heeft daarentegen de volgende
voordelen:
- er is een kleiner aantal zuiveringsstappen nodig, wat leidt tot een eenvoudiger bedrijfsvoering.
- er is veel ervaring opgedaan met de
toepassing van deze zuiveringstechniek,
vooral bij de bereiding van drinkwater.
Aangezien de nadelen van optie A
zwaarder wegen dan de voordelen, is
besloten bij de dimensionering en de
kostenberekeningen optie B verder uit te
werken.
Voor de optionele desinfectie is voorgesteld uit te gaan van ozonisatie. Hoewel
ozonisatie duurder is dan UV-behandeling, wordt hieraan de voorkeur
gegeven. Er worden met ozonisatie
virussen gedood - met UV-behandeling is
dat minder het geval - en er worden
organische stoffen vérgaand geoxydeerd,
zodat deze eenvoudig met behulp van
koolfiltratie kunnen worden verwijderd.
3.3. Conclusieen keuze
Op basis van de gemeten concentraties,
verwijderingsrendementen, ervaring,
bedrijfs- en procesvoering, neveneffecten
en indicatieve kostengegevens is besloten
de volgende verwijderingstechnieken
verder uit te werken:
- simultane precipitatie/vlokkingsfiltratie
- compactsysteem voor N-verwijdering
- ozonisatie
- actief-koolfiltratie
Voor de zuurstofinbreng zal worden uitgegaan van cascadebeluchting. In afbeelding 1is een flowschema van de
nazuivering weergegeven.
Deze combinatie mag niet als universele
oplossing worden beschouwd voor het
behalen van de AMK, maar op grond van
de resultaten van de analyses van het
effluent en het literatuuronderzoek
voldoet dit systeem in dit geval.
4. Dimensionering
Van de zuiveringstechnieken vereist
vooral het compactsysteem een zo continu
mogelijke aanvoer. Omdat verder de
dimensionering op regenwaterafvoer in
sommige gevallen een onevenredig grote
investering vraagt, is voorzien in een
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Aß. 1- Flowschema.
TABEL VI - Dimensioneringsgrondslagen capaciteit
50.000 ie.
Zuiveringsproces
debiet
- maximaal
- gemiddeld
buffer
- volume
compactsysteem
- volume
- oppervlak
- HVT
vlokkingsfiltratie
- bedhoogte
- oppervlak
- maximale snelheid
- gemiddelde snelheid
ozonisatie
- dosis
- generatiecapaciten
- contacttijd
- contactruimte
actief-koolfiltratie
- bedhoogte
- oppervlak
- EBCT
- maximale snelheid
- gemiddelde snelheid
cascade
- mesbelasting

Parameters
m7h
mVh
„3

m
m'
m2
h
ni

m
m/h
m/h

750
312,5
12.500
189
38,0
0,25

buffer. Daarbij is ervan uitgegaan, dat
2,5% van de totale hoeveelheid te
zuiveren water per jaar via de by-pass om
de nazuivering heen wordt geleid.
Door toepassen van de buffer kan de
maximale capaciteit van de nazuivering
worden verlaagd tot de droogweeraanvoer.

Op basis van de voor het HWB relevante
rwzi's (zie inleiding) zijn de volgende
capaciteiten uitgewerkt:
- 5.000i.e.
- 10.000i.e.
- 20.000i.e.
- 50.000i.e.

Door verschillende capaciteiten uit te

Aß. 2 -Kostprijsperm3
en peri.e. cumulatief.

2,0
6,25
20,0
8,3

actief kool
ozonisatie

mg/1
kg/h
min
m3

10
7,5
15
187,5

m
m
min
m/h
m/h

2,0
74,0
12
10,0
4,2

mV(nvh)

vlokkings
filtratie
compact
systeem
buffer

10 20 30 40 50 60
(Thousands)

100

Aßt. 3 - Investering.

Aßt. 4-Exploitatiekosten (perjaar).

compact
systeem

compact
systeem
2

3.30

filtratie

filtratie
ozonisatie

ozonisatie

jjr- 2.20
E

actiefkool

actiefkool

cascade

cascade
5000

5000

10O00
20000
aantal ie

50O0O

10000

20000

aantal ie

5OO0O
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TABEL VII - Invcstcrings- en exploitatiekosten.

Capaciteit
ie
5.000
10.000
20.000
50.000

Investeringskosten
t'
3,33
6,33
11,78
28,01

10'
10'
10'
10'

werken kan inzicht worden gekregen in
eventuele schaalvoordelen, die kunnen
optreden.
Voor de capaciteit van 50.000 i.e. is in
tabel VI een overzicht gegeven van
relevante, kenmerkende dimensioneringsgrondslagen en afmetingen van de
verschillende zuiveringsprocessen.
5. Kosten
De kostprijs per kubieke meter gezuiverd
water staat weergegeven in afbeelding 2.
De investeringskosten en de exploitatiekosten staan gevisualiseerd in de afbeeldingen 3 en 4.
De investeringen van de nazuivering
(inclusief ozonisatie) variëren van 3,3 tot
28 miljoen gulden voor een capaciteit van
5.000 i.e. respectievelijk 50.000 i.e. De
totale exploitatiekosten nemen toe met
een bedrag van 0,65 tot 5,2 miljoen gulden
per jaar voor de respectievelijke
capaciteiten. Dit komt overeen met een
extra kostprijs per kubieke meter
gezuiverd water van f 1,92 voor een
capaciteit van 5.000 i.e. en f 1,56 voor
50.000 i.e. Omgerekend naar inwonerequivalenten wordt dit f 127,- en f 103,extra per jaar. De investerings- en
exploitatiekosten staan weergegeven in
tabel VII.
De kosten van de desinfectie (ozonisatie)
bedragen f 0,40 per kubieke meter
gezuiverd water. Dit komt overeen met
f 2 7 , - per inwonerequivalent per jaar.
Voorts is de invloed van de buffer op de
kosten onderzocht. Als geen buffer wordt
toegepast, moet de capaciteit van de
nazuivering worden vergroot. Hierdoor
wordt de extra prijs per kubieke meter
f4,01 respectievelijk f2,94 voor een
zuivering met een capaciteit van 5.000 i.e.
respectievelijk 50.000 i.e.
6. Conclusie
Vérgaande zuivering van afvalwater tot
Algemene Milieu Kwaliteit is mogelijk met
een combinatie van zuiveringstechnieken.
In het geval van het Hoogheemraadschap
West-Brabant voldoet na de conventionele zuivering (oxydatiesloot) een
combinatie van vlokkingsfiltratie,

Exploitatiekosten
f/j
0,63 10'
1,20 10'
2,25 10'
5,17 10'

f/m3

f/ie-j

1,92
1,82
1,70
1,56

127
120
112
103

compactsysteem, ozonisatie en actiefkoolliltratie, aangevuld met cascadebeluchting om het gewenste zuurstofgehalte te verkrijgen.
De hieraan verbonden kosten bedragen
f 127,- tot f 103,- per inwonerequivalent
(i.e.) per jaar voor een zuivering met een
capaciteit van 5.000 respectievelijk
50.000 i.e.
7. Verantwoording
Dit artikel is tot stand gekomen in nauwe
samenwerking met ir. G. A. van Giffen,
dr. H. Somers en ing.J.J.Jonk van het
Hoogheemraadschap West-Brabant.
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Ontwerp NEN-EN 1233 en
1189ter kritiek gepubliceerd
Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft ter kritiek de ontwerp
NEN-EN 1233 'Water. Bepaling van het
gehalte aan chroom met behulp van
atomaire-absorptiespectrometrische
methoden' en de NEN-HN 1189 'Water.
Bepaling van het gehalte aan fosfor.
Spectrometrische methode met
ammoniummolybdaat' gepubliceerd.
Kritiek op de ontwerp NEN-EN 1189
wordt verwacht vóór 15 maart 1994 en op
de ontwerp NEN-EN 1233 vóór 1april
1994. Exemplaren van beide NEN-EN
ontwerpen zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatieinstituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft,
telefoon 015-69 0390.

Samenwerking waterleidingbedrijven Suriname en
Overijssel in volle gang
De twinningsovereenkomst die de
Surinaamse Waterleiding Maatschappij
(SWM) en de Waterleiding Maatschappij
Overijssel (WMO) op 25 augustus 1993
tekenden wordt tot maximaal f 900.000,gefinancierd door het ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking. Deze
subsidieverstrekking zal door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
worden uitgevoerd.
De samenwerking tussen de drinkwaterleveranciers wordt bedrijfsbreed opgepakt.
De formele samenwerkingsovereenkomst
duurt in principe drie jaar en is in feite op
1 januari 1993 officieel ingegaan. De beide
bedrijven wisselen kennis en ervaring uit
op het gebied van techniek, financiën,
administratie, personeel, organisatie en
management, public relations en informatisering.
Proefinstallatie
Onlangs is bij het Surinaamse waterleidingbedrijf een installatie in gebruik
gekomen die voorheen dienst deed als
proefinstallatie bij het WMO-pompstation
in Hoge Hexel. Met de komst van deze
installatie is de zuiveringscapaciteit van
het waterleidingbedrijf met 5% toegenomen.
Vier fasen
In de ontwikkeling van de drinkwatervoorziening kunnen in het algemeen in
vier fasen worden onderscheiden. Ten
eerste het voorzien van grote en later ook
kleinere steden van betrouwbaar drinkwater in verband met de volksgezondheid.
In de tweede fase wordt gestreefd naar
100% aansluiting en continuïteit. Het
leveren van water van goede kwaliteit en
onder voldoende druk behoort tot de
derde fase en tenslotte is het leveren van
'perfect' drinkwater de laatste fase.
De WMO bevindt zich in de laatste fase
terwijl de SWM momenteel van fase 2
naar 3 opschuift, een situatie waarin de
W M O zich in de jaren vijftig bevond.
Problemen voor de SWM zijn vooral het
gebrek aan middelen en het gebrek aan
goed opgeleid middenkader. De kennis
die in Overijssel is opgedaan, kan nu
uitstekend bij de SWM worden gebruikt.
(Persbericht WMO)

