DiepinfiltratieinZuid-Holland West
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Het selectieproces

Inleiding
In de milieu-effectrapportage (m.e.r.) voor
diepinfiltratieprojecten in Zuid-Holland
West staat de vraag centraal: Hoe kan
binnen een groot zoekgebied een beperkt
aantal lokaties zodanig worden geselecteerd, dat de belangen van natuurbehoud
en waterwinning zo goed mogelijk zijn
gewaarborgd. Het oorspronkelijke
initiatiefin 1990 omvatte het realiseren
van 35 miljoen kubieke meter aan diepinfiltratiecapaciteit in het jaar 2000.
Voor tijdwinst in het vergunningstraject
is er bij het opstellen van het Milieu-

Samenvatting
Diepinfiltratie is een milieuvriendelijke techniek voor het veiligstellen van de
drinkwaterbehoeftedekking in Zuid-Holland West. Alle mogelijkheden voor
diepinfiltratie in het gebied tussen Katwijk en Den Haag zijn binnen het kader van
een milieu-effectrapportage systematisch onderzocht.
Door twee selectiestappen is het aantal potentieel geschikte lokaties voor diepinfiltratie teruggebracht van 48 naar dertien. Voor ieder van deze dertien lokaties
zijn ten minste twee verschillende diepinfiltratiesystemen of alternatieven
ontworpen. Deze systemen zijn tot op vergunningsniveau onderzocht. De
systemen zijn vergeleken op basis van een aantal milieu-, economische en
bedrijfsvoeringscriteria, waarbij gebruik is gemaakt van een multi-criteria analyse.
Uiteindelijk zijn zes diepinfiltratiesystemen geselecteerd waarvoor vergunning is
aangevraagd. Deze zes systemen vormen tezamen het voorkeurscluster van de
initiatiefnemers DZH en EWR. Het voorkeurscluster sluit heel dicht aan bij het in
het MER gevonden cluster van meest milieuvriendelijke alternatieven. Twee van
de systemen uit het voorkeurscluster bevinden zich binnen de duinen en vormen
een uitbreiding van de daar al aanwezige diepinfiltratiesystemen. De overige vier
zijn in de binnenduinrand gelegen, in het hart van de zoetwaterbel. De milieueffecten worden vooral bepaald door de gevolgen van vergraving voor de vegetatie
bij de aanleg van putten en leidingen. De hydrologische effecten van diepinfiltratie
leiden in het algemeen niet of in zeer beperkte mate tot effecten voor het milieu.
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effectrapport (MER) voor gekozen de
mogelijke diepinfiltratieprojecten op
vergunningsniveau uit te werken. Op deze
manier kan, onafhankelijk van de uitkomst
van het selectieproces, het MER altijd
volstaan als onderbouwing van de vergunningaanvraag. Dit betekent dat in het
MER naast de milieu-effecten ook de
economische aspecten en de bedrijfsvoeringsaspecten een belangrijke rol
spelen. Een belangrijk uitgangspunt bij het
MER is dat verschillende diepinfiltratieprojecten met elkaar vergeleken moeten
kunnen worden. Er moeten rangvolgordes
van projecten kunnen worden gepresenteerd, die zijn gebaseerd op duidelijke
criteria.
In dit MER is voor een gefaseerde opzet
gekozen. In fase 1zijn op basis van een
regionaal onderzoek mogelijk geschikte
lokaties op hun milieu-effecten onderzocht. Aan het eind van fase 1zijn lokaties
geselecteerd die in fase 2 in detail zijn
onderzocht. Op basis van een gedetailleerde effectvoorspelling is een voorkeursen meest milieuvriendelijk cluster van
lokaties samengesteld. In dit artikel wordt
het 'zoekproces' naar de meest geschikte
lokaties beschreven. Dit proces is schematisch weergegeven in afbeelding 1.

Fase 1. Regionaal onderzoek
De eerste selectie: van 48 van 30 lokaties
Tijdens de eerste stap in het selectieproces
is geïnventariseerd op welke lokaties
tussen Katwijk en Den Haag en het duingebied Solleveld bij Monster diepinfiltratie
mogelijk is. Daarbij is rekening gehouden
met onder meer hydrologische randvoorwaarden, het huidige landgebruik en de
opbouw van de ondergrond. Er konden
48 geschikte lokaties worden geïdentificeerd. Hierbij werden gebieden die
ecologisch en landschappelijk gezien zeer

kwetsbaar zijn, al uitgesloten.
Uit deze 48 lokaties zijn vervolgens
30 lokaties geselecteerd. Lokaties zijn
afgevallen vanwege de ongunstige ligging
van het grensvlak tussen zoet en brak
water (bijvoorbeeld duingebied Solleveld).
Andere lokaties zijn ecologisch te kwetsbaar bevonden of zijn samengevoegd
omdat het oppervlak te klein was. De
30 geselecteerde lokaties bevinden zich
alle tussen Katwijk en Den Haag. Vijftien
lokaties zijn binnen de duinen gelegen en
vijftien daarbuiten.

Aß. 1- Schematische weergave van hetselectieproces.
Identificatie alk- mogelijke locaties
tussen Katwijk en Den Haag die
voldoen aan een aantal locatiekcuze
factoren

48 locaties
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Selectie (1) van 15 beste locaties
binnen duingebied en 15 beste
locaties buiten duingebied op basis
van watcrwintechnische en milieucriteria

30 locaties
185 milj.in.Yj

C

1f
Selectie (2) van beste 15 locaties op
basis van globale effect bepaling (multicriteria analyse)

15 locaties
72 milj. m-Yj

\f
Analyse risico's brak en zout
grondwater.
Locaties vervallen/toegevoegd
Ontwikkeling van alternatieven per

13 locaties
50-60 milj. ni'/j

locatie

6

^i
Multi-criteria analyse en selectie.
Evaluatie alternatieven en
gedetailleerde effect bepaling

Cluster mees!
miiieuvr. alt.
26 milj. m >/j

1
Voorkeurscluster
27 milj. m'/j

Bepaling effecten en tweedeselectie: van
30 naar 15lokaties
Voor alle 30 lokaties is een diepinfiltratiesysteem ontworpen. Vervolgens heeft een
relatief gedetailleerde effectvoorspelling
plaatsgevonden. Het doel van deze effectbepaling was om de meest geschikte
systemen te selecteren voor uitwerking op
vergunningsniveau in fase 2. De criteria
die bij het selectieproces zijn gebruikt zijn
gepresenteerd in tabel I. Hierbij is steeds
onderscheid gemaakt tussen twee
verschillende bedrijfsvoeringssituaties. De
eerste heeft betrekking op de normale
situatie waarin infiltratie en onttrekking
met elkaar in evenwicht zijn, rekening
houdend met een bepaald percentage
overinfiltratie (de 'normale bedrijfsvoering'). De tweede heeft betrekking op
een calamiteitsituatie waarbij de infiltratie
gedurende een periode van drie weken
stagneert en de onttrekking moet kunnen
worden gecontinueerd (het 'calamiteitenscenario'). Deze laatste situatie zal in de
praktijk overigens een zeer geringe kans
van voorkomen hebben. De effecten zijn
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TABEL I- Overzichtvan decriteria diegebruiktzijn voorde effect-beschrijving.

voor lokaties binnen en buiten de duinen
nauwelijks verschillend. Zowel binnen als

Milieucriteria

Economische criteria

Bedrijfsvoeringscriteria

Oppervlaktewater
Vegetatie
Avifauna
Ontwikkelingspotenties natuurwaarden
Geomorfologie en bodem
Landschap
Archeologie en cultuurhistorie
Recreatie
Calamiteit1

Kostprijs drinkwater
Landbouw
Bebouwing
Infrastructuur

Kwaliteit grondwater
Leveringszekerheid
Piekafvlakking
Bescherming
Planning (realiseringstermijn)

buiten de duinen zijn immers kwetsbare
gebieden aanwezig. Lokaties binnen de
duinen scoren economisch en uit oogpunt
van bedrijfsvoering vrijwel allemaal
substantieel beter dan de lokaties buiten
de duinen. Dit komt vooral door de
gunstige ligging ten opzichte van de
bestaande infrastructuur die in de duinen

1

betreft deeffecten opvegetatie, avifauna, archeologie en cultuurhistorie door een tijdelijke verlagingvan
de grondwaterstand bijhet calamiteitenscenario

gelegen is.

met behulp van een multi-criteria analyse

hankelijk van de invalshoek: milieu,

detailonderzoek in fase 2 zijn de volgende

Hij het selecteren van lokaties voor het
met elkaar vergeleken, zie kader 1.

economie of bedrijfsvoering. De milieu-

uitgangspunten gehanteerd:

De rangvolgorde van de lokaties is af-

effecten zijn absoluut gezien gering en

- minimale milieu-effecten;

Kader 1.

Afb. 2-Ligging van deinfase2uitgewerkte lokaties
•iVatwijK. a«« « i j l t

Multi-criteria analyse
Voor devergelijking vaneffecten isgebruik
gemaakt van eenmulti-criteria analyse.
Voordat demulti-criteria analysekan
worden uitgevoerd zijn de verschillende
effecten eerst bewerkt zodat ze onderling
vergelijkbaar worden. Hiervoor zijn meetlatten opgesteld waarbij pertype effect de
effectscores worden vertaald ineennihil,
gering, matig, groot ofzeer groot effect.
Deze klasse-indeling isgebaseerdop
expert-kennis. Voor hetcriterium schade
aan vergravingsgevoelige vegetatie
bijvoorbeeld Is een berekende effectscore
van 7000 ofmeer gedefinieerd als een
zeer groot effect. Een effectscorevan
7000 punten isbijvoorbeeld hetvolledig
vergraven van éénhectare vegetatievan
zeer waardevolle Duinrus-Dwergzegge
vegetatie.
Nadat deze klasse-indeling voor alle
criteria isvastgesteld, zijn de berekende
effecten omgerekend naar een getal
tussen 0en9('genormeerde scores').
Een score 0wordt toegekend als het
bijbehorend effect niet optreedt. Bij een
zeer groot (negatief) effect wordt de score
8 of9toegekend.
De aldus bepaalde scores zijn samengevat
in evaluatiematrices voor de milieu-criteria,
de economische criteria ende bedrijfsvoeringscriteria.
Hierna zijn verschillende gewichten toegekend aandecriteria. Naarmateeen
criterium belangrijker wordt gevonden,is
een groter gewicht toegekend.Aan
vegetatie isbijvoorbeeld hetgewicht9
toegekend (hetmaximum gehanteerde
gewicht) enaanrecreatie hetgewicht1.
Omdat deontwikkelde diepinfiltratiesystemen alle een andere capaciteit
bezitten isvoor devergelijking nog een
stap nodig. Voor devergelijking van alternatieven moeten degenormeerde scores
uitgedrukt worden pereenheid onttrokken
water. Een alternatief met een relatief hoge
score pereenheid onttrokken water voor
een bepaald criterium ofcombinatievan
criteria isrelatief ongunstig.
Op basis van degenormeerde scoresper
eenheid onttrokken water kunnen
vervolgens ookclusters van alternatieven
worden gevormd, dieintotaliteit (dus voor
alle milieu-effecten tezamen) totde
geringste effecten leiden.
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diepinfiltratie. Hiervoor zijn veldkarteringen van vegetatie en avifauna
uitgevoerd. Op een aantal plaatsen zijn
ook verkenningsboringen geplaatst en
putproeven uitgevoerd. Hiermee is de
grondwaterkwaliteit en de weerstand van
de scheidende laag onder het diepe watervoerend pakket onderzocht. Op de lokatie
Golfterrein Rijksdorp is ook een pompproef verricht. Na dit veldonderzoek is
gebleken dat drie lokaties door te hoge
risico's voor het aantrekken van brak
grondwater alsnog moesten afvallen.

- de capaciteitsuitbreiding moet zowel
geheel binnen als geheel buiten het duingebied gerealiseerd kunnen worden;
- bij voorkeur geen diepinfiltratiesystemen in gebieden waarin gewerkt
wordt aan natuurherstel door reductie van
de huidige waterwincapaciteit (regeneratiegebieden);
- een ruime selectie in verband met eventuele procedurele problemen en risico's
voor het aantrekken van brak grondwater
op sommige lokaties (nader te onderzoeken in fase 2);
- bestaande infrastructuur (aanvoerleidingen, voorzuivering, etc.) moet
optimaal worden benut.

Ter compensatie is één lokatie toegevoegd: de lokatie Meijendel.
Voor alle lokaties zijn ten minste twee
alternatieven ontwikkeld, waaronder
een milieuvriendelijk alternatief en een
voorkeursalternatief. In fase 2 zijn
aldus dertien lokaties met in totaal 27
alternatieve diepinfiltratiesystemen
ontwikkeld en op hun effecten onderzocht.
Hen overzicht van de optredende effecten
is gepresenteerd in afbeelding 3.

Vooral de wens van het bevoegd gezag om
zowel binnen als buiten de duinen een
ruime keuzemogelijkheid te blijven
behouden heeft geleid tot een groot aantal
geselecteerde lokaties, zie afbeelding 2.
De vijftien geselecteerde lokaties bezitten
een gezamenlijke wincapaciteit van circa
70 miljoen kubieke meter per jaar, wat
tweemaal zo veel is als de omvang van de
door EWR en DZH benodigde extra
capaciteit.

Uit de resultaten komt duidelijk naar
voren dat de belangrijkste milieu-effecten
worden veroorzaakt door vergraving bij de
aanleg van putten en leidingen. Hierdoor
worden vooral de vegetatie, de avifauna en
geomorfologie en bodem beïnvloed. De
invloed van diepinfiltratie op het grondwatersysteem is gering, de hieraan gerelateerde effecten zijn daarom ook
beperkt.

Fase 2. Gedetailleerd onderzoek
Van vijftien lokaties naar het cluster meest
milieuvriendelijke alternatieven en het voorkeurscluster
Het onderzoek in fase 2 is uitgevoerd tot
op vergunningsniveau. Voor dit onderzoek
zijn aanvullende gegevens verzameld van
de gebieden die worden beïnvloed door

Afb. 3 - Belangrijkste milieu-effecten van deinfase2 onderzochte diepinfiltratiesystemen.
hlï.vien bij liet
Calaniin-ilnisecn.ir

Diepinfiltratiesysteem
Voortijlden A
Voortinden B
Do Klip A

Enkele begrippen
Lokatie
Een lokatie is een gebied (oppervlakte
variërend van 12 tot 140 ha) dat onderzocht is op de mogelijkheden om er een
diepinfiltratiesysteem te realiseren.
Diepinfiltratiesysteem
Een diepinfiltratiesysteem is een waterwinsysteem bestaande uit een aantal
infiltratie- en onttrekkingsputten, een
pompstation en transportleidingen voor
de aan- en afvoer van water. Voor de
beschrijving van de milieu-effecten van
een diepinfiltratiesysteem zijn van belang:
- de inrichting van het systeem: de ligging
van de putten en de bijbehorende
debieten;
- de voorzieningen: transportleidingen,
pompstation en zaken als de verwerking
van afvalstromen; en
- de bedrijfsvoering: variatie in de tijd van
infiltratie- en onttrekkingsdebieten, onderhoud van de putten en natuurbeheer.
Dit worden de drie 'onderdelen' van een
diepinfiltratiesysteem genoemd.
Variant
Voor ieder van de drie bovengenoemde
onderdelen van een diepinfiltratiesysteem
zijn, voor zover mogelijk en zinvol, twee
varianten ontwikkeld: een milieuvriendelijke
en een voorkeursvariant.
Alternatief
Door een logische combinatie van de
bovengenoemde varianten, zijn per lokatie
twee diepinfiltratiesystemen of alternatieven ontworpen. In het eerste alternatief
(alternatief A) zijn de milieuvriendelijke
varianten van de verschillende onderdelen
gecombineerd. Het tweede alternatief
(alternatief B) is gebaseerd op de voorkeur
van de initiatiefnemers. Bij dit laatste alternatief heeft al afstemming plaatsgevonden
tussen de diverse sectoren van de
initiatiefnemers (zoals watervoorziening en
natuurbeheer). Op basis van gedetailleerde berekeningen van de milieueffecten die gepaard gaan met de realisatie
van de alternatieven A en B, is bepaald
welk van de twee het meest milieuvriendelijk
alternatief is, en welk het voorkeursalternatief.

De Klip B

Cluster
Een cluster is een combinatie van diepinfiltratiesystemen of alternatieven met een
gezamenlijke capaciteit die voldoende is
voor het uitvoeren van het voornemen van
de initiatiefnemers.
- Cluster meest milieuvriendelijke
alternatieven
Combinatie van diepinfiltratiesystemen of
alternatieven met de geringste effecten
voor het milieu.
- Voorkeurscluster
Combinatie van diepinfiltratiesystemen of
alternatieven waarvoor vergunning wordt
aangevraagd door de initiatiefnemers (DZH
en EWR).

Berkheide/De Kom A
Berkheide/De Kom B
Berkheide/De Kom C
Hoofdader Zuid A/B
Meijendel A/B
Pan 4-11-12 A/B
Waalsdorp 2 A
Waalsdorp 2 B
Harstenhoek/Voormaligc Spoorbaan A/B
Duinrell/Hertenkamp A/B
De Kievit A/B
Roggewoning A
Roggewoning B
Groenendaal Noord A

Kader 2.

Groenendaal Noord B
Groenendaal Zuid A
Groenendaal Zuid B
^K
(mil). m3/jaar)

^^

^^

gering matig groot

^K

^K ^K

gering matig groot

gering matig groot

Classificatie effecten

gering

De alternatieven zijn op basis van de
voorspelde effecten met elkaar vergeleken.
De rangvolgorde van de alternatieven is in
afbeelding 4 gepresenteerd.
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I I locatiesbinnenduinen
• • locaties buitenduinen
• Clustermeest milieuvriendelijke
alternatieven
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zï/&. 4 -Rangvolgorde alternatieven opbasis van
milieu-effecten.

Berkheide/De Kom (B) komt hieruit naar
voren als het meest milieuvriendelijk
alternatief per eenheid onttrokken water.
De verschillen in milieu-effecten tussen
de daarop volgende beste tien alternatieven zijn zeer gering. Tussen deze
alternatieven bevinden zich veel diepinfiltratiesystemen die zich in de binnenduinrand bevinden. Dit is ook niet verwonderlijk, omdat deze in het algemeen goed
aangesloten kunnen worden op de al in de
duinen aanwezige infrastructuur. Hierdoor
wordt de schade door vergraving beperkt.
Bovendien bevinden deze systemen zich
in het centrum van de zoetwaterbel. Hierdoor is het benodigde percentage overinfiltratie gering. De hydrologische
effecten zijn dan ook zeer gering.

meerdere diepinfiltratiesystemen vergunning worden aangevraagd. Er moet
een cluster van alternatieven worden
gerealiseerd. In het MER zijn daarom
twee clusters ontwikkeld. Het eerste
cluster wordt gevormd door de meest
milieuvriendelijke alternatieven. Dit
cluster kan direct worden afgeleid uit de
rangvolgorde van alternatieven uit afbeelding 4. Het tweede cluster vormt het
voorkeurscluster van DZH en EWR.
Beide clusters zijn weergegeven in afbeelding 2. Ter vergelijking zijn in
afbeelding 5 de milieuscores van beide
clusters vergeleken met de milieuscore
van alle mogelijke combinaties van alternatieven waarmee circa 25 miljoen
kubieke meter drinkwater kan worden
geproduceerd (circa 20.000).
Het cluster meest milieuvriendelijke alternatieven scoort per definitie het beste. Het
voorkeurscluster behoort tot de vijf
procent beste combinaties. Uit afbeelding 5 blijkt dat het absolute verschil
tussen de milieu-effecten van het cluster
meest milieuvriendelijke alternatieven en
het 'slechtste' cluster slechts een factor 1,5
bedraagt. De bandbreedte in optredende
effecten blijkt zeer gering te zijn.
Bij de samenstelling van het voorkeurscluster hebben de initiatiefnemers zich
sterk laten leiden door het cluster meest
milieuvriendelijke alternatieven. Dit
laatste cluster is enigszins aangepast
door economische en bedrijfsvoeringstechnische redenen. Door deze aanpassing
kan de kostprijs van het drinkwater
Afb. 5-Milieu-score clusters.

*
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Bijstellingvan het oorspronkelijk initiatief
Het oorspronkelijk initiatief, dat aan deze
MER ten grondslag ligt, betreft het
realiseren van 35 miljoen kubieke meter
per jaar voor het jaar 2000. Op basis van
een geactualiseerde behoefte-prognose is
aan het eind van fase 2 het initiatief
bijgesteld.
Door de lange looptijd van het onderzoek
is ook de planningshorizon bijgesteld. Het
geactualiseerde initiatief omvat een
vergunningaanvraag voor circa 25 miljoen
kubieke meter per jaar aan diepinfiltratiecapaciteit om de groeiende vraag tot in het
jaar 2006 te kunnen dekken.
Samenstellen van clusters van alternatieven
Een diepinfiltratiesysteem bezit gemiddeld
een capaciteit van circa vijf miljoen
kubieke meter per jaar. Voor een
capaciteitsuitbreiding van circa 25 miljoen
kubieke meter per jaar moet dus voor
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De clusters
Het cluster meest milieuvriendelijke
alternatieven
Het cluster meest milieuvriendelijke alternatieven bestaat uit vijf alternatieven (zie
afb. 2). Twee van de diepinfiltratiesystemen
bevinden zich binnen de duinen;
Berkheide/De Kom en Waalsdorp 2.
De overige drie zijn in de binnenduinrand
gelegen; Groenendaal Zuid, Voorlinden en
Duinrell/Hertenkamp. De totale wincapaciteit
van dit cluster bedraagt 26,4 miljoen
kubieke meter per jaar.
Het voorkeurscluster
Bij het samenstellen van het voorkeurscluster is nauw aangesloten bij het cluster
meest milieuvriendelijke alte-natieven. Ook
is rekening gehouden met ontwikkelingen
die tijdens het opstellen van het MER zijn
opgetreden. Door het tussentijds veiligstellen van de behoeftedekk ng is in 1992
vergunning aangevraagd en inmiddels
verleend voor een diepinfiltratiesysteem op
de lokatie Roggewoning. Dit systeem
maakt dus ook deel uit van het voorkeurscluster. Naast Roggewoning behoort ook
het diepinfiltratiesysteem Groenendaal
Noord tot het voorkeurscluster. Dit laatste
systeem is een logische aanvulling op de
andere al dicht bij elkaar gelegen lokaties;
Groenendaal Zuid, Waalsdorp 2 en Voorlinden. Het diepinfiltratiesysteem Duinrell/
Hertenkamp dat excentrisch van deze
systemen ligt, is hiermee vervallen. Het
voorkeurscluster bestaat derhalve uit zes
diepinfiltratiesystemen waarvan er zich
twee binnen de duinen bevinden en vier
buiten de duinen in de binnenduinrand
(zie afb. 2). De totale wincapaciteit bedraagt
27 miljoen kubieke meter per jaar.

Kader 3.

worden beperkt en kan ook beter gebruik
worden gemaakt van al bestaande infrastructuur. Deze aanpassing bestaat uit de
vervanging van het diepinfiltratiesysteem
Duinrell/Hertenkamp door de diepinfiltratiesystemen op de lokaties Roggewoning en Groenendaal Noord. Een
andere ruil dan deze heeft öf een slechtere
milieuscore of strookt niet met het
provinciaal beleid, dat erop is gericht de
waterwinning zoveel mogelijk buiten het
duingebied te laten plaatsvinden.
Cumulatie vaneffecten
De milieu-effecten die optreden bij beide
clusters zijn gebaseerd op een sommatie
van de effecten die optreden bij realisatie
van de individuele alternatieven. Bij
realisatie van een cluster diepinfiltratiesystemen kan het totaal-effect echter
afwijken van de som van de effecten van
de afzonderlijke systemen. De systemen
kunnen elkaar immers beïnvloeden als ze
dicht bij elkaar liggen. Het totaal-effect
kan zowel groter als kleiner zijn dan de
som van de effecten van de individuele
systemen. Het totaal-effect is groter
wanneer de effecten van de individuele
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systemen elkaar versterken, bijvoorbeeld
bij hydrologische effecten. Het totaaleffect kan ook kleiner zijn, bijvoorbeeld
als leidingtracés kunnen worden gecombineerd. In dat laatste geval kunnen de
effecten van vergraving worden beperkt.
Bij het samenstellen van het voorkeurscluster is om bedrijfsvoeringstechnische
redenen gekozen voor een groep dicht bij
elkaar gelegen lokaties. Hierdoor ontstaat
een overlap in de leidingtracés, waardoor
meerdere systemen op dezelfde leiding
kunnen worden aangesloten. Doordat
effecten van vergraving een dominante rol
spelen bij de realisatie van een diepinfiltratiesysteem kunnen de optredende
milieu-effecten sterk worden beperkt. Uit
de effectbepaling van de clusters als
geheel blijkt dat het voorkeurscluster hierdoor uiteindelijk geringere milieu-effecten
tot gevolg zal hebben dan het cluster
meest milieuvriendelijke alternatieven.
Daar staat tegenover dat in het geval van
een calamiteit bij het voorkeurscluster
grotere zettingen op kunnen treden die
een lichte vorm van schade aan bebouwing kunnen veroorzaken. Dit probleem
is in de vergunningaanvraag ondervangen
door de initiatiefnemers. Zij garanderen
dat in geval van een calamiteit de onttrekkingen van de diepinfiltratiesystemen
zodanig zullen worden aangepast dat er
geen schade door zettingen kan ontstaan.
Conclusies
De in fase 2 gedetailleerd onderzochte
diepinfiltratiesystemen verschillen onderling weinig voor de voorspelde milieueffecten. Dit komt omdat de 'slechtste'
lokaties in een eerder stadium (fase 1) al
zijn afgevallen. De voor het milieu minst
ongunstige diepinfiltratiesystemen
bevinden zich overwegend in of nabij de
binnenduinrand. Deze systemen zijn
gunstig gelegen in het hart van de zoetwaterbel. Hierdoor is slechts een geringe
overinfiltratie nodig. De hydrologische
effecten onder normale bedrijfsvoeringsomstandigheden zijn hierdoor verwaarloosbaar. De optredende milieu-effecten
worden gedomineerd door de effecten van
vergraving op vegetatie, geomorfologie en
bodem. Doordat goed kan worden aangesloten op de bestaande infrastructuur,
en mede gekozen is voor dicht bijeen
gelegen lokaties, kunnen ook deze
effecten worden beperkt. De systemen in
de binnenduinrand kunnen bovendien
goed worden beschermd; zij bevinden
zich al in een waterwingebied.
Samenvattend kan worden gesteld dat het
voorkeurscluster milieu-, economische-,

bedrijfsvoeringstechnische en beleidsoverwegingen op een logische wijze
combineert.
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Ontwerp
NEN-EN-ISO 5667 13
Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft ter kritiek het Ontwerp NEN-ENISO 5667-13 'Water. Monsterneming.
Deel 13:Leidraad voor de monsterneming
van rioolwaterslib, drinkwaterslib en
gerelateerde slibsoorten' ter kritiek
gepubliceerd.
Kritiek op de NEN-EN-ISO 5667-13
wordt verwacht vóór 1mei 1996. Exemplaren van het ontwerp NEN-EN-ISO
5667-13 zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatieinstituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft,
telefoon 015-269 0390.

Wijziging provinciale milieuverordening hoofdstuk afvalstoffen
Per 1januari 1996 treedt bij de meeste
provincies de nieuwe Provinciale Milieuverordening (PMV) in werking.
Deze PMV, hoofdstuk afvalstoffen, brengt
verplichtingen met zich mee voor
bedrijven en organisaties die afvalstoffen
afgeven, transporteren, inzamelen of
be-/verwerken. De verplichtingen voor de
primaire ontdoeners, zoals de waterleidingbedrijven liggen met name op het
vlak van scheiden en het gescheiden
houden van afvalstoffen. Het scheiden
geldt voor glas, papier/karton, textiel en
plantaardig afval per 1januari 1997; het
gescheiden houden geldt per 1 januari
1996 voor een aantal aangewezen bedrijfsafvalstoffen die reeds gescheiden vrijkomen, bijvoorbeeld asbesthoudend
bouw- en sloopafval.
Het is voor de waterleidingbdrijven
derhalve verstandig de PMV van de
desbetreffende provincie te raadplegen,
met name de lijst van aangewezen
bedrijfsafvalstoffen. Dit om na te gaan of
er stoffen op staan die de eigen bedrijfsvoering betreffen. Daarbij kan worden
opgemerkt dat, indien drinkwaterslib niet
met name wordt genoemd, deze kan

worden beschouwd als een niet-brandbare
afvalstof.
Wellicht ten overvloede: gevaarlijke
(voorheen chemische) afvalstoffen vallen
onder een ander regime, waarvoor andere,
veelal strengere regels gelden.
Uitgebreide registratie- en meldingsverplichtingen zijn er alleen dan voor de
primaire ontdoener wanneer afgegeven
wordt aan een be-/verwerking. Wanneer
een ontdoener afgeeft aan een inzamelaar
dan wordt de verantwoordelijkheid over
het afval en de daarbij behorende administratieve verplichtingen overgenomen
door de inzamelaar. Ook voor de primaire
ontdoeners geldt een verbod op
provincie-overschrijdend transport. Hierdoor kan de ontdoener, maar ook de
inzamelaar of de be-/verwerker, een
ontheffing aanvragen bij de exporterende
provincie.
Voor meer informatie van de PMV kunt u
contact opnemen met uw provincie.

Summaries
• End ofpage 89.
projects it is possible that locally serious nature
damage can be caused because of digging off the
vegetation, (effects on vegetation and breedingbirds) and disturbance during the operations
^effects on breeding-birds).
The above-mentioned effects played an important
role in the final selection of the cluster most
environmental friendly deep well infiltration
projects as well as in the preferential cluster. Only
those locations were chosen where the effects of
digging off and disturbance were very little or
where they could be minimized by adapting the
pipe-line trace and carrying out the operations out
of the breeding season.
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H. G. DEJONGE, H. G.J. M. VAN DHR HAGEN
and Al. RITTE:
Five year's of deep well infiltration in
Waalsdorp (Wassenaar)
In the early part of 1990 the deep well infiltration
project Waalsdorp was started, liased on
experience gained from the past five years, in this
article, great attention is paid to product-technical,
geohydrological and ecological aspects of the deep
well infiltration system in Waalsdorp as well as to
the quality of the drinking water,
first of all some characteristics of the deep well
infiltration system and the Waalsdorp location are
described as well as the applied licence required by
the Groundwater Law and the monirorial program.
For an extensive description of the preliminary
exploration by DZH, the choice oflocation, the
design and the operation of the project the reader
is referred to a series of articles in I1,0 (9, 1990)
under the title of: Deep well infiltration Waalsdorp
iarticle 1).

