N 12

Utrecht start proefproject infiltratie hemelwater
Nederlandse gemeenten worden met
nieuwe richtlijnen geconfronteerd methet
terugdringen van de vuiluitworp uithun
rioolstelsels. Dit gebeurt mede naar aanleiding van deaanbevelingen vande
Coördinatiecommissie Uitvoering Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren
(CUWVO). Voor bestaande gemengde
stelsels betekent ditdat een berging in het
stelsel van 7mm, een pompovercapaciteit
van 0,7 mm per uur eneen bergbezinkbassin achter iedere overstort van 2 mm
moet worden gecreëerd - dezogenaamde
basisinspanning. Alternatieve maatregelen
mogen, mits die minstens hetzelfde positieve effect opde vuilemissie hebben. Eén
van demogelijkheden hiervoor is het
afkoppelen van verhard oppervlak vande
riolering.
Ondanks het feit dat afkoppelen een
geschikte oplossing lijkt om devuilemissie
uit gemengde rioolstelsels tegen tegaan,
wordt deze maatregel inNederland (nog)
niet opgrote schaal toegepast. Dit komt
onder andere doordat afkoppelen als
risico het vervuilen van grond- en/of
oppervlaktewater met zich meebrengt. Over
de mate van vervuiling endegevolgen
daarvan heerst echter nog onzekerheid.
Door deze onzekerheid ishet voor
gemeenten niet duidelijk welk oppervlak
wél, en welk niet kan worden afgekoppeld.
Om meer inzicht indemogeliijkheden
van afkoppelen van verhard oppervlak te
krijgen heeft deafdeling Ingenieursbureau
van degemeente Utrecht een proefproject
opgezet.
Het doel van het proefproject is tweeledig.
Ten eerste moet meer duidelijkheid
worden verkregen over deprocesmatige
gang van zaken bij afkoppelen, zoals
communicatie met woningbouwverenigingen enbewoners, en(de eventuele
noodzaak tot) deaanvraag van vergunningen. Ten tweede dient meer duidelijkheid
te worden verkregen over detechnischeen
financiële gang van zaken bij afkoppelen.
Aandachtspunten hierbij zijn: dekwalitatieve enkwantitatieve beïnvloeding van
het grondwater, dedimensionering vande
infiltratievoorziening, dehydraulische
werking van deinfïltratievoorzieningop
korte enlangere termijn, dekosten vande
afzonderlijke onderdelen endebeheersaspecten.
Vor dekeuze van deproeflokatie isuitgegaan van een eerder onderzoek doorde
gemeente, waarbij degeschiktheid van
wijken met betrekking tot afkoppelen
onderzocht is. Hieruit isnaar voren
gekomen dat de meest geschikte wijk voor
de proef in Utrecht dewijk Overvecht is.
Een ander uitgangspunt was dat het afte

koppelen verhard oppervlak in eigendom
is van één organisatie. Hiervoor is een
inventarisatie gemaakt van deeigendommen van de verschillende woningbouwcorporaties inOvervecht. Vervolgens
is gezocht naar een lokatie waar ruimteis
voor deaanleg van de infiltratievoorziening
in een groenvoorziening.
Dit heeft geleid totde uiteindelijke keuze:
een 10 verdiepingen hoge flat. Behalvehet
dak van deflat maken een deel vande
straat, parkeerhavens entrottoir eneen
naastgelegen parkeerplaats deel uit van het
project. Totaal gaat het om circa 2.400m 2
afvoerend oppervlak. Inafbeelding 1 is
dit, samen met de infiltratievoorziening,
schematisch weergegeven. De drie afvoeren
komen elk ineen put uit. De afvoer van
het dak isvia een verzamelleiding opput 1
aangesloten. Het afstromende hemelwater

van trottoir, straat enparkeerhavens gaat
via dekolken inverzamelleiding 2en komt
vervolgens input 2uit. Het water vande
parkeerplaats gaat via dekolken enverzamelleiding 3naar put 3.Indekolken
vindt deeerste bezinking plaats. In de
putten wordt olie gescheiden vanhet
hemelwater. Vervolgens blijven olie-resten
achter indeputten. Ook kan daar nog niet
bezonken vuil bezinken enzowel in grondwater als indeputten kunnen monsters
worden genomen. Vanuit deputten gaat
het water naar deinfïltratievoorziening. In
de infiltratievoorziening ligt een drainbuis,
waardoor het water gelijkmatig inde voorziening wordt geleid.
Voor het ontwerpen van de benodigde
berging van deinfiltratievoorziening is
voornamelijk uitgegaan van deontwerpnormen van de Nationale Werkgroep
Riolering enWaterkwalitreit (NWRW).De
doorlatendheid van degrond, die bepalend
is voor despecifieke ontwerpafvoer, is
bepaald aan dehand van bodemmonsters.
Voor de doorlatendheid van debodem is
een k-waarde van 3,56 m/dag bepaald. Als
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Afi. 1 - Schematische weergave situatie.

vulmateriaal voor de infiltratievoorziening
is voor Argex-korrels gekozen. Deze
korrels hebben, behalve een hoge porositeit, deeigenschap om vuil opte nemen.
De mate waarin dit plaatsvindt zal gedurende deproefperoiode worden onderzocht. Uitgaande van een porositeit van
0,47 isberekend dat 62 m 3 Argex-korrels
nodig is. Deze berekening geldt bijeen
overschrijdingsfrequentie van eens per

twee jaar. Voor het infiltreren worden twee
bakken gebruikt: één van 20 enéén van
24 mlengte, beide met een breedte van
1,4 meneen hoogte van 1,0m. Deze
bakken zijn onderling verbonden door een
dichte PVC-buis. De Argex-korrels worden
door een filterdoek omhuld omindringing
van grond tegen tegaan.
De proef zal 5jaar duren. Gedurende deze
tijd worden diverse metingen uitgevoerd.
De grondwaterstand wordt iedere twee
weken bemeten. Kwaliteitsmonsters van
het afgestroomde hemelwater envan
het grondwater worden zesmaal per jaar
genomen. Indeinfiltratievoorziening is de
mogelijkheid ingebouwd omeen (aantal)
Argex-korrels uitde infïltratievoorziening
te halen endeze teonderzoeken opaangezet enopgenomen vuil. Om detoename
van vervuiling van dekorrels goedte
bepalen, zijn dekorrels voor deproef op
samenstelling onderzocht. Het Ingenieursbureau van degemeente Utrecht trekt voor
het project inclusief voorbereidingenen
monsterneming een bedrag van f200.000,uit. (Persbericht gemeente Utrecht)
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van deze integrale aanpak de hoofddoelstelling uit de NW3 bereikt kan worden.
Met andere woorden, om de streefbeelden
(afgeleid van de hoofddoelstelling) uit de
NW3 te kunnen realiseren is beleid en
beheer nodig vanuit het waterbeheer in
samenhang met aanverwante beleidsvelden. De onderlinge afstemming en
samenwerking tussen de organisaties die
nodig is om de huidige streefbeelden uit
de NW3 te kunnen realiseren, is daarmee
de essentie van integraal waterbeheer.
Het verkrijgen van deze afstemming en
samenwerking is een proces. Een proces
waarin continu veranderingen plaatsvinden door maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen, die weer worden veroorzaakt door veranderingen in normen
en waarden. De streefbeelden, die uiteindelijk het resultaat zijn van dit proces,
zijn daardoor eveneens aan verandering
onderhevig en liggen zowel qua inhoud
als realisatietermijn in principe niet vast.
2.2. Integraal waterbeheer alseinddoel
Alhoewel de Evaluatienota Water (ENW)
dient voor evaluatie van het integrale
waterbeleid uit de NW3, blijkt bij inhoudelijke beoordeling dat de ENW
hoofdzakelijk ingaat op de mate waarin de
geformuleerde streefbeelden zijn bereikt.
Waar de streefbeelden niet zijn of worden
gehaald wordt aanvullend beleid geformuleerd. Het veranderingsproces dat
noodzakelijk wordt geacht om de streefbeelden (einddoelen) te kunnen realiseren
wordt in de ENW niet of nauwelijks
geëvalueerd. De reden hiervoor is, dat
onduidelijk is hoe het 'samenhangend
beleid en beheer' er uit moet zien. Het is
met andere woorden niet precies duidelijk
op welke wijze de streefbeelden gerealiseerd kunnen worden. Objectief
gezien wordt integraal waterbeheer in
de ENW dus gelijk gesteld aan de streefbeelden (einddoelen) uit de NW3. Deze
benadering wordt ook wel einddoelplanning genoemd [6].
2.3. Integraal waterbeheeralsthema
Het rijk probeert via de Rijksbijdrageregeling regionaal integraal waterbeheer
(kortweg Regiwa) waterbeheerders te
stimuleren tot het ontwikkelen van een
samenhangend gebiedsgericht water-,
milieu- en natuurbeleid [4], Waterbeheerders kunnen in het kader van
bovengenoemde regeling namelijk een
subsidie aanvragen voor een proef- of
voorbeeldproject als deze in één van de
vijf categorieën valt die de Regiwaregeling onderscheidt. Dit zijn:
a. bestrijding van eutrofiëring;
b. bestrijding van verdroging;
c. stimuleren van integraal waterbeheer;
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Aß. 2 - Schematisch
overzicht van categorieën
en onderling uitwisselbare thema's m de
Regiwa-regeling.
(De letters a, b, c,d en e
corresponderen met de in
de tekst genoemde
categorieën.)

Rijksbijdrage regeling
regionaal integraal waterbeheer

categorieën die
voor subsidies in
aanmerking
komen

Afb. 3 - Schematisch
overzicht van de positie
van integraal
waterbeheer vanuit de
procesbenadering.
T

maatregelen zijn
onderling
uitwisselbaar
hetgeenverwarring
oproept

d. aanleg milieuvriendelijke oevers;
e. bijdragen aan de realisering van de
ecologische hoofdstructuur uit het Natuurbeleidsplan.
Deze onderverdeling houdt een uitwerking in van wat het Rijk met integraal
waterbeheer op uitvoeringsniveau wil
bereiken. Vreemd genoeg blijkt het
stimuleren van integraal waterbeheer één
van de vijf thema's te zijn waarvoor de
Regiwa-regeling subsidies verleent. Hierdoor ontstaat het gevaar dat integraal
waterbeheer als een doel op zich wordt
gezien. Ook rijst de vraag, in hoeverre er
binnen de overige thema's nog sprake kan
zijn van integraal waterbeheer aangezien
daarbinnen andere doelen centraal staan.
Strikt gezien betekent deze redeneerwijze,
dat voor de aanleg van milieuvriendelijke
oevers integraal waterbeheer overbodig is.
Aanleg van milieuvriendelijke oevers is dan
gewoon moderne waterbouw waarvoor de
verantwoordelijke waterbeheerder moet
opdraaien. Evenzo kan fosfaatverwijdering
in het kader van een eutrofiëringsproject
worden opgevat als een pure waterzuiveringstechnische maatregel die niets heeft
uit te staan met integraal waterbeheer.
Kortom door onderscheid te maken tussen
vijf categorieën of thema's waarvan
integraal waterbeheer er één is, maakt het
sectorale spook weer een goede kans.
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Bovengenoemde onderverdeling in vijf
categorieën heeft het Rijk nog verder
gedetailleerd door per thema een aantal
concrete maatregelen te noemen waarvoor
waterbeheerders subsidie kunnen krijgen.
De verwarring over het begrip integraal
waterbeheer wordt nog versterkt doordat
afzonderlijke maatregelen bij meerdere
thema's blijken voor te komen. Een voorbeeld is de maatregel 'actief biologisch
beheer' die zowel onder het thema
'bestrijding van eutrofiëring' als onder
het thema 'stimuleren van integraal waterbeheer' is vermeld. In afbeelding 2 is één
en ander schematisch weergegeven.
De interpretatie van integraal waterbeheer
zoals die uit de Regiwa-regeling volgt,
wijkt dus af van wat in de NW3 is aangegeven. Integraal waterbeheer is volgens
de NW3 niet een thema naast verschillende andere, maar een noodzakelijk
proces waarbinnen de activiteiten in het
waterbeheer moeten plaatsvinden. Deze
activiteiten zijn vervolgens in thema's
onder te brengen (zie afb. 3). Integraal
waterbeheer is een proces waarmee de
doelstellingen uit de overige thema's beter
gerealiseerd kunnen worden. Dit verschil
in benadering volgt ook uit vergelijking
van afbeelding 2 en 3.
2.4. Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat in de
NW3 integraal waterbeheer is neergezet
als een proces, alhoewel dat in de definitie
in die nota niet expliciet is aangegeven.
Een essentieel onderdeel van dit proces is
het creëren van samenhangend beleid en
beheer. Hoe die samenhang gecreëerd
moet worden is echter niet aangegeven in
de NW3 en daardoor ook in de praktijk
nog niet duidelijk. De Evaluatienota Water
bood de mogelijkheid wel duidelijkheid te
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verstrekken, maar vergrootte slechts de
verwarring. Door zich louter te richten op
de doelen (streefbeelden) van het beleid
en niet op het proces waarlangs dit beleid
tot stand moet komen. Hierdoor wordt de
indruk gewekt dat integraal waterbeheer
niet een middel maar een doel is. Ook de
Regiwa-regeling draagt om diezelfde
reden bij aan de verwarring rond het
begrip integraal waterbeheer.
Deze inhoudelijke kritiek laat overigens
onverlet dat sinds het verschijnen van de
NW3 belangrijke veranderingen in het
denken en doen van waterbeheerders zijn
opgetreden, juist ook door de Regiwaregeling.
3. Integraal waterbeheer
geïnterpreteerd door lokale beheerders
Wat in abstracto met integraal waterbeheer wordt bedoeld is beschreven in de
Derde Nota Waterhuishouding (zie inleiding). Welke interpretatie geven de
lokale waterbeheerders in de praktijk
echter aan dit begrip? Dit is een belangrijke vraag aangezien de lokale waterbeheerders belangrijke, zo niet de belangrijkste, uitvoerders zijn van het beleid.
Hun interpretatie van het begrip integraal
waterbeheer bepaalt in vergaande mate
wat er van terechtkomt. In het onderzoek
[1] is een vijftal waterbeheerders geïnterviewd. Allen namen deel aan een integraal
waterbeheersproject. Aan deze waterbeheerders is gevraagd of ze met behulp
van een aantal kernbegrippen aan wilden
geven wat ze onder integraal waterbeheer
verstaan en of ze een rangorde wilden
geven aan de genoemde kernbegrippen.
Uit de interviews volgt een diffuus beeld
over wat integraal waterbeheer inhoudt.
Wel kan er onderscheid worden gemaakt
tussen twee groepen kernbegrippen. Zo
zijn er kernbegrippen die door meerdere
waterbeheerders zijn genoemd en waaraan relatief veel belang is toegekend
(tabel I, groep A). Daarnaast bestaan
kernbegrippen die sporadisch worden
genoemd en waaraan veelal ook een lage
prioriteit is toegekend (tabel I, groep B).
De kernbegrippen staan niet los van
elkaar. In de interviews zijn verschillende
verbanden tussen de genoemde kernbegrippen toegelicht. Hieronder wordt
de onderlinge samenhang tussen alle
genoemde kernbegrippen in het kort
weergegeven waarbij het accent komt te
liggen op de eerste zeven kernbegrippen
uit tabel I (groep A). De in de tekst
genoemde getallen tussen haakjes verwijzen naar de kernbegrippen uit tabel I.
De hoofddoelstelling van de NW3 komt
sterk overeen met kernbegrip (2): duur-

TA1!HLI - Overzicht van in kernbegrippen
uitgedrukte interpretaties van integraalwaterbeheer
gerangschikt naarafnemendbelang (Bron:Bus, 1994).
Kernbegrippen
A. Waaraan vaak is gerefereerd en die relatief
belangrijk worden gevonden (essentie van
integraal waterbeheer)
1. Watersysteem als een complex systeem zien
2. Duurzame watersystemen
3. Samenwerking
4. Afweging van belangen
5. I'inancieringsvorm
6. Cultuuromslag
7. Functietoekenning
H. Waaraan zelden is gerefereerd en die relatief
onbelangrijk worden gevonden
8. Differentiatie; onderhoud, beheer
9. Instrument peilbesluit
10. Verdroging/vernatting
11. Inrichting watergangen
12. Voorraadbeheer

zame watersystemen. Om de hoofddoelstelling uit de NW3 te realiseren moeten
de watersystemen door de waterbeheerders als complexe systemen 5 worden
beschouwd waarbij rekening moet
worden gehouden met de interne en
externe samenhangen (1). Hinnen het
waterbeheer zijn de belangen die verbonden zijn aan de diverse interne en
externe samenhangen verdeeld over
verschillende waterbeheerders en andere
instanties. Dit betekent dat, om inhoud te
kunnen geven aan die samenhangen,
samengewerkt moet worden door die
waterbeheerders en andere instanties (3).
Deze samenwerking heeft ook betrekking
op de belangenafweging die moet plaatsvinden, aangezien niet elk belang altijd
even zwaar weegt (afhankelijk van tijd en
plaats) (4). In dit kader wordt functietoekenning (7) opgevat als het resultaat
van een belangenafweging in hoofdlijnen,
waarvan de resultaten zijn weergegeven in
het provinciale waterhuishoudingsplan.
Vanuit die onderlinge samenwerking zal
ook het economische draagvlak moeten
worden gerealiseerd (5). Een cultuuromslag (6) c.q. mentaliteitsverandering zal
nodig zijn om daadwerkelijk voldoende
draagvlak, ook financieel, voor integraal
waterbeheer te creëren.
Hoe de watergangen worden ingericht
(11), welke peilbesluiten worden genomen (9) en in welke mate gedifferentieerd wordt in beheer en onderhoud
binnen een bepaald watersysteem is
afhankelijk van de aan de watersystemen
toegekende functies (7). Afhankelijk van
het te beschouwen watersysteem en de
daarin voorkomende problemen kunnen
daarin de thema's verdroging, vernatting
(10) en voorraadbeheer (12) aan de orde
komen.
Uit de interviews komt ook naar voren dat

alle ondervraagde waterbeheerders van
mening zijn dat er sprake kan zijn van
integraal waterbeheer zonder dat de
streefbeelden uit de NW3 worden
gehaald. De waterbeheerders zien
integraal waterbeheer als een proces.
Meerdere waterbeheerders gaven zelfs
expliciet aan dat de streefbeelden uit de
NW3 naar hun idee zijn bedoeld om de
richting van het proces integraal waterbeheer te bepalen.
4. Definitie van Integraal waterbeheer
Op basis van het voorgaande kan worden
gesteld dat de NW3 weliswaar richting
heeft gegeven aan integraal waterbeheer,
maar dat in de daar gehanteerde definitie
te weinig nadruk is gelegd op het procesmatige karakter van integraal waterbeheer.
In de Evaluatienota Water wordt, mede
door onzekerheid over vorm en inhoud
van dit proces, integraal waterbeheer
impliciet opgevat als een vorm van einddoelplanning.
De Regiwa-regeling is een belangrijke
stimulans geweest voor het anders denken
en doen van de waterbeheerders. Toch
heeft deze regeling bijgedragen aan de
verwarring over het begrip integraal
waterbeheer, door het als één van de
thema's binnen het waterbeheer op te
voeren, in plaats van als proces waarbinnen het waterbeheer gevoerd moet
worden.
Het resultaat is dat waterbeheerders in de
praktijk met verschillende kernbegrippen
de essentie van integraal waterbeheer
weergeven. Wel wordt door alle waterbeheerders onderscheid gemaakt tussen
integraal waterbeheer als een proces en de
doelstellingen uit de NW3. Een continu
proces aangezien de wensen voor inrichting en beheer van het watersysteem
aan verandering onderhevig zijn en er
daardoor steeds opnieuw afstemming en
samenwerking nodig is.
Uit de in dit artikel uiteengezette analyse
volgt de herijkte definitie van het begrip
integraal waterbeheer:
Integraal waterbeheer is een continue
proces waarbij het streven naar een
samenhangend beleid en beheer in
het perspectief van de watersysteembenadering centraal staat.
Om uiteindelijk te kunnen beoordelen
of integraal waterbeheer daadwerkelijk
bijdraagt aan het realiseren van gezonde
waterhuishoudkundige systemen moet er
een relatie worden gelegd tussen de mate
waarin binnen een project aan integraal
waterbeheer is gedaan en de mate waarin
• Vervolg oppagina 168.
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lichting noodzakelijk. In minder kwetsbare
gebieden zal alléén voorlichting volstaan.
De invulling van de aanvangspunten voor
beloning en de hoogte van de maximumbeloning kunnen worden afgestemd op de
regionale situatie. Inmiddels zijn enkele
waterleidingbedrijven en provincies al
overgegaan tot introductie van resultaatbeloning in de praktijk.
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Integraal waterbeheer
• Slot van pagina 162.
binnen dat project de doelstellingen,
afgeleid van de hoofddoelstelling van de
Derde Nota Waterhuishouding (NW3)
zijn gerealiseerd.
In deel II van dit artikel zullen toetsbare
criteria aan de herijkte definitie en de
beleidstheorie achter integraal waterbeheer ontleend worden. Deze criteria
vormen een aanzet waarmee de mate van
doorwerking van integraal waterbeheer
kan worden bepaald in waterbeheersprojecten.

Noten
'. 'Het hebben en houden van een veilig en
bewoonbaar land als primaire randvoorwaarde en
het ontwikkelen en instandhouden van gezonde
waterhuishoudkundigc systemen die een duurzaam
gebruik mogelijk maken'.
2
. Het begrip integraal waterbeheer is in 1985
geïntroduceerd in de notitie 'Omgaan met water'
uitgebracht door het ministerie van Verkeer &
Waterstaat. In de Derde Nota Waterhuishouding
(1989) wordt integraal waterbeheer gedefinieerd
als: 'Een samenhangend beleid en beheer dat de
verschillende overheidsorganen met strategische
en beheerstaken op het gebied van het waterbeheer
voeren in het perspectief van de watersysteembenadering. Hierbij wordt rekening gehouden met
zowel de interne functionele samenhangen (de
relaties tussen kwantiteits- en kwaliteitsaspecten
van het oppervlaktewater en grondwater) als de
externe samenhangen (de relatie tussen waterbeheer en andere beleidsterreinen als milieubeheer, ruimtelijke ordening en natuurbeheer).'
'. Watersysteembenadering wordt in de notitie
'Omgaan met water' omschreven als een werkwijze
van waaruit de zorg voor de waterhuishouding
wordt benaderd en waarbij wordt uitgegaan van de
samenhang binnen de waterhuishouding met zijn
relevante omgeving.
4

. Een streefbeeld is een concreet uitgewerkte
beschrijving van hoe een duurzaam watersysteem
er uit zou moeten zien.
5
. Een systeem wordt door Kramer en De Smit [7]
gedefinieerd als 'een verzameling entiteiten met de
verzameling relaties die onderling lussen de
entiteiten bestaan'. Entiteiten kunnen worden
beschouwd als een basiselement waaraan de
onderzoeker een verzameling eigenschappen
toekent. Waarbij opgemerkt kan worden dat afhankelijk van het doel van het onderzoek, dat wat
als basis element wordt gekozen kan verschillen.
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- een laag aantal aërobe sporevormende
bacteriën (<10 4 kve/ml).
Daarnaast verdient het aanbeveling, vooral
in de zomerperiode, na het vullen van het
ftlterbed het filtratieproces snel te starten.
De recent ontwikkelde Beoordelingsrichtlijn [Kiwa, 1995] beschrijft dat voor zand
en grind bestemd voor langzame zandfïlters aanvullende eisen van toepassing

kunnen zijn. In dit onderzoek is een eerste
aanzet gegeven voor het formuleren van
kwaliteitscriteria voor filterzand voor langzame zandfiltratie. De in Kiwa-verband
opgerichte Kontaktgroep Langzame Zandfiltratie ondersteunt verder onderzoek.
Doel is om de testmethoden voor het
keuren van de materialen te standaardiseren en de kwaliteitscriteria die gesteld
moeten worden om zo snel mogelijk na
het opstarten van het filtratieproces microbiologisch betrouwbaar drinkwater te
kunnen produceren, te onderbouwen.
Verantwoording
Dit onderzoek is gedeeltelijk uitgevoerd in
het kader van het VEWIN-onderzoekprogramma. De onderzochte materialen zijn
ter beschikking gesteld door II.J. van Dijk
(de Combinatie, Papendrecht). Technische ondersteuning werd verleend door
H. van der Jagt,J. C. van Dussen,
C. Baars-Lorist en J. S. Vrouwenvelder.
De auteurs zijn dank verschuldigd aan
ir. G. K. Reijnen voor het kritisch doorlezen van het manuscript.
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W. G. WIESSNER:
S m e l l standards for s e w a g e t r e a t m e n t p l a n t s
T h e standards for smell emission by sewage
treatment plants apply since the 1 t h of January
1996.
T h e standards are the result by mutual agreement
between V R O M , the municipal authorities and the
provinces as license authorities on one hand and
the Union of Watermanagement Boards on the
other hand.
The standards are e m b e d d e d in a special
regulation, which contains the following items:
- A method to calculate the smell emission based
on standard numbers for each process part;
- nomigrams to calculate the range of distribution
of the smell in the vicinity;
- a framework to judge smell concentrations,
considering the various aspects of the built-up
area;
- an enumeration of usual and unusual measures
to limit the smell emission.
T h e article describes the contents and range of the
standards and gives information by means of a flow
schedule to handle the regulation.

