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Aanpak microverontreinigingenin
stedelijk afvalwater
Deverontreiniging vanhetoppervlaktewater is delaatstejarengereduceerd, maarallerlei
waterkwaliteitsdoelstellingen worden(nog) metgehaald.Hetoppervlaktewater wordt belast
vanuitdeindustrie, diffuse bronnenenhetstedelijk ajvalwatersjsteem. Omdezebelasting te
verminderen kunnen verschillende maatregelengenomenworden, bijdebronbijvoorbeeld oj" bij
deeindzuivering. Inhetrapport 'Eenstrategievoordeaanpak vanmicroverontreinigingen in
communaal afvalwater',opgesteld doorRIZA insamenwerking metHaskoning, wordteen vijftalvarianten indeaanpak van verontreiniging methodisch vergeleken,zowelqua effectiviteit
alsquakosten.
Vanuit hetgemeentelijk afvalwatersysteem zijn heteffluent vanderioolwaterzuiveringsinrichtingen, deriooloverstorten enregenwaterriolen debelangrijkste verontreinigingsbronnen naar het
oppervlaktewater. Heteffluent vande
rwzi's veroorzaakt 40totpoprocent van de
totalegemeentelijke belasting vanhet
oppervlaktewater, afhankelijk van de
beschouwde stof Stoffen alslood,zinken
PAKkomen ookinaanzienlijke matevia
overstorten enregenwaterriolen inhet
oppervlaktewater (30-60procent van de
totalegemeentelijke belasting).Het
aandeel vandiffuse bronnen indeaanvoer
naar deriolering blijkt vaak meer dan 50
procent tezijn. Vooraluitloging uit bouwmaterialen enemissiesvanverkeeren
vervoer veroorzaken milieubelasting.Het
aandeel vandeindustrie isdoorgaans
beperkt. Debijdrage vanhuishoudens aan
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ebelasting opgemeentelijke riolering ligt
pongeveer 15procent.

Deeerstestapopwegnaardeaanpak
vanverontreiniging ishetzogoed mogelijk
sluitend makenvandebalansvandevervuilingdieeencommunaal afvalwatersysteem
oplevert.Watkomterin,waar komthet
vandaan,enwatkomteruit?Door middel
vaneenuitgebreide literatuurstudie naarde
emissiebronnen opcommunale afvalwatersystemen werdgestreefd naareenberekende
balansaandehand van geïdentificeerde
emissiebronnen meteenafwijking vanniet
meerdan10procent opde(doorCBS berekendeopbasisvangemeten cijfers inin- en
effluent) balans.Doordezeanalyseisvoorde
meestestoffen een acceptabelebasisgelegd
voorhetuitvoeren vanverder onderzoek.
Toch blijven hiaten indekennis
bestaan.Vooralbij huishoudens zijnde
oorzaken vooremissiesvaaknogonbekend,
waardoor hetnietgoedmogelijk is om
maatregelen tegen dieemissie'sinde
analysemee tenemen.

Momenteel bedragen dekosten van her
verzamelen enbehandelen vangemeentelijk afvalwater jaarlijks alzo'ndrie miljard
gulden.Indekomende 25jaar zaldat
bedragverdubbelen. Indeafwegingvan
extra maatregelen past daarom devraag
naareenzo kosten-effectief mogelijke strategieeneenrealistische toename vande
jaarlijkse lasten.Opwelkewijze kande
milieugulden zoeffectief mogelijk worden
benut? Omeenvetgelijking rekunnen
maken isvoor vijfmaatregelpakertende
kosteneffectiviteit bepaald.Deresultaten
zijn zeer verschillend.

Devijfverschillende varianten die zijn
onderzocht, zijn:
het huidige beleid:ingevuld metmaatregelen waarvandeimplementatie in
1995tenminste 30procent bedroeg,
aangevuld metmaatregelen dieexpliciet
in aanbevelingen vanCIW/CUWVOzijn
opgesteld;
- hetwaterspoor: ingevuld metmaatregelendievooralzijn toegespitst ophet
beperken vanhetvolumevanafvalwater;
- maximaleeindzuivering:beperkre
aanpakvandebron (behalveeindzuive-
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ringstechnieken bij industriële bronnen),ennadruk opriolerings-enrwzimaatregelen opcollectiefniveau;
maximale bronaanpak:breed ingevuld
met reductiemaatregelen bijdeprimaire
emmissiebronnen. Ditvarieertvan
preventieensubstitutie tot specifieke
zuiveringstechnieken op bedrijfsniveau.
Erligteenbeperkt accent oprioleringen rwzi-maatregelen;
een'optimix':ingevuld metmaatregelen
diezijn geselecteerd opmilieurendemenren kosteneffectiviteit.

Deresultaten voordereductie vande
belastingvanoppervlaktewater zijn wisselend.Tenopzichtevanhethuidige beleid
realiseertdevariant maximale eindzuiveringdegrootsteextra reductie,gevolgd door
maximale bronaanpak, 'optimix'enhet
waterspoor.Herpakketaan maatregelendat
isgeoptimaliseerd opbasisvan kosreneffectiviteit(Optimix) behaalteenemissiereductievangemiddeld 37procent tenopzichte
van 1995. Stoffen alskoperenkwik kunnen
aanmerkelijk meer worden gereduceerd,
stoffen alszinkenloodaanzienlijk minder.
Alsdewaterkwaliteit hierin ookinbeschouwingwordtgenomen, waarbij demilieuschadelijkheid endenormoverschrijding op
landelijk niveauhetgewicht perstofbepalen,wordrherbeeldvande effectiviteit
aanzienlijk lager.Devolgordevandeeffectiviteit tussendevarianten blijft globaal
hetzelfde.
Ookpervariant zijn verschillen inde
reductiepersrofzichtbaar. Devariant
waterspoor bijvoorbeeld werkt extra
gunstig voordereductie vankoper (afkomstiguitwaterleidingen),rerwijl hetvoor
andere stoffen eenrelatiefbeperkte effectiviteit heeft vergelekenmetdeandere
varianten.
Overigens zijn allestappen indeaanpak
omgeven dooronzekerheden, vereenvoudigingenenaannames,waardoor deabsolute
waarden vandeuitkomsten beperktis.
Doordatdezeonzekerheden voorallevarianten minofmeer vergelijkbaar zijn iseen
relatievevergelijking vandevariantengoed
mogelijk.
Alsnaar andereaspecten voorde
verschillende varianten wordt gekeken
verandert devolgordevanderesultaten.
Wordt bijvoorbeeld gekeken naardekosteneffecrivireit vandevarianten,danscoorthet
huidige beleid hetminst goed.

De Waterverkenningen

Waterverkenningen
Niemandweethoeonzesamenlevingerovereenaantaldecennia
uitziet.HoeveelmensenwonenerdaninNederlandenwaar,hoe
verdienenzedekostenwatwillenzeinhun vrijetijd?Zettende
klimaatverandering enzeespiegelstijging door?Wordthetwater
schoonofjuist weervuiler?Bevallendietoekomstbeelden onsof
willenwedeontwikkelingen bijsturen? Watmoetenwedaarvoor
doen?
IndeWaterverkenningen, diedoorRIZAenRIKZgezamenlijk
wordenuitgevoerd,wordenantwoordengezochtopdezeenandere
strategischebeleidsvragen.Deresultaten vandeWaterverkenningen
dienenteronderbouwingenvooralterinspiratievanhetbeleid,met
eennadrukkelijk oogopdelangeretermijn.Inhetonderzoeksprogrammazijn tweehoofdlijnen teonderscheiden:kennisopbouwen
verkenningenvoorbeleidsmomenten ofbeleidsnota's.Inditkader
wordendehuidigeonderwerpen indezetweehoofdlijnen kort
aangeduid.Hetprogrammaisechterdynamisch:kennisvragenen
beleidsmomentengaanenkomen.DeWaterverkenningen zullen
daaropinspelen.
Kennisopbouw
Indekennisprojecten wordennieuwekennisveldenofnieuwe
inzichten inbestaandekennisveldenverkendenwordtonderzocht
welkebetekeniszehebbenvoordestrategievanhetbeleidenhet
dagelijksbeheervanhetwater.
Hetkennisproject 'BatenvanWater'richtzichophetinbeeldbrengenvandemaatschappelijke batenvanwater,ookwaardezenietin
gelduittedrukkenzijn.Daarbij valttedenkenaan bijvoorbeeld
cultureleofecologischewaarden.Metbehulp hiervanwordteen
meertransparante beleidsafweging mogelijkgemaakt.Hetkennisproject 'Waterkwaliteit'heeft alsdoeldediscussieoverdelange
termijn strategievanhetwaterkwaliteitsbeleid testimulerenen
inspireren.
Eénvandekerntaken vanRijkswaterstaat betreft hetwaterkwantiteitsbeheer. Hetkennisproject 'Naareennatuurlijke waterbalans'
doetstrategischeverkenningen naar(denoodzaakvan]aanpassingen
inhetwaterkwantiteitsbeheer. Daarbijwordtrekeninggehouden

Oplandelijke schaallijkt een combinatievan bronmaatregelen met gerichteverbeteringen aanhet rioleringssysteem vooralsnogdebesteoptie.Regionale toepassing van
dezeanalyse-methode lijkt niet direct tot
wezenlijke andereprioriteiten voordeemissie-aanpak teleiden,maar deanalyseiste
beperkt en teveelgebaseerd op landelijke
kentallen omdaarovereengoede uitspraak
tekunnen doen.
Vooraldeemissiegegevens van kleinere
regionalebedrijven zijn moeilijk inteschatten.Dat komtdeelsdoordegrote omvang
vandezegroep,maar ookdoordegrote
lokaleverschillen,waardoorextrapolaties op
basisvanlandelijke gemiddelden nietgoed

methetwerkvandeCommissieWaterbeheer 21eeeuw.Komend
voorjaar wordtonderanderehetproject'Lerenvaneenextreme
toekomst'uitgevoerd.Vanuiteenhydrologische toekomstschets
wordteenvisiegemaaktopdewaterhuishouding inNederland.
Hetvierdekennisproject betreft 'WaterenRuimte'.Tervernieuwing
eninspiratievanhetbeleidophetraakvlakvanwateren ruimte
wordenenkeleonderwerpennaderverkend.Watzijnbijvoorbeeld de
kansendieontwikkelingen inhetwaterbeheer biedenaanbehouden
ontwikkelingvandecultuurhistorie vanNederland,welkekansen
biedtderelatiewaterwonennaruur,welkemogelijkheden biedthet
conceptvanmeervoudig ruimtegebruik?
Verkenningen voor beleidsmomenten
Tenbehoevevandestrategischebeleidsbepalingineenvervolgopde
vierdeNotawaterhuishouding wordteind2000een visienotitie
uitgebracht.Dezewordtgebaseerdopderesultaten vandekennisthema's enopeenaantalstrategischelange-termijn verkenningen
dienuwordenuirgevoerd:gekekenwordtnaartrends inhetwaterbeheer,ontwikkelingen inaanverwantebeleidsterreinen enmaatschappelijke ontwikkelingendievaninvloedzijn ophetwater.
Tevenswordtingezoomdopeenbeperktaantalspecifieke onderwerpen.Eéndaarvanwordthierbij belicht inhetartikelovercommunaal afvalwater.
Vanuithetkennisproject "WaterenRuimte'wordtookdewaterinbrengindevijfdeNotaruimtelijke ordeningvoorbereid.DeKustverkenningen,diealsinputdienenvooreenvolgendekustnota, richten
zichophetuitwerkenentoetsenvanmogelijke ontwikkelingsstrategieënvoordekust.Doorhierbij uit tegaanvaneenintegralebenadering(nietalleenkijken naarveiligheid,natuur enrecreatiemaarook
functies alsindustrie,wonenenlandbouw)envaneenbredere kuststrook(zowellandinwaartsalszeewaarts)wordteenimpulsgegeven
aanvernieuwingvanhet kustbeleid.
Tenslottezijn erdeVisserijverkenningen,diezichrichtenopde
herzieningvanhetGemeenschappelijk zeevisserijbeleid in2003.Het
huidigebeleidenpotentiëlemaatregelenwordengeanalyseerdten
behoevevanstandpuntsbepaling vanRijkswaterstaat indediscussie
rondhet visserijbeleid.
Voormeerinformatie:(0320)29843of

mogelijk zijn.Voordevaststellingvande
emissies vandiffuse bronnen en huishoudensmoetookvaakworden Teruggegrepen
oplandelijke emissiekentallen.
Dekoppelingaan specifieke regionaleen
lokalewaterkwaliteitsproblemariek vormt,
in tegenstelling totdepuur emissiegerichte
afweging, weleenmogelijk nuttig aanhaakpunt voorregionaleoptimalisatievan maatregelen.Met hetschuiven tussen brongerichtemaatregelen enriolerings-enzuiveringsmaatregelen kanderoutediede
meestereductievandebelasting oplevert,
gestuurd worden.Kleine,lokale wateren
zijn immers meestal vooralbelastdoor overstorten regenwarerlozingen, terwijl grotere,

regionale wateren meeren vakerbelast zijn
dooreffluenten vanderwzi.
Hetrapport biedteen basisvooreen
verderediscussieoverdegewenstebeleidsaccenten voorhetemissie-beleid. Voorde
praktijk geeft het rapport een heldere
methodische basisvoordebepaling vande
effectiviteit vanmaatregelen, enveelbasisinformatie over emissiebronnen.
Voormeerinformatie overdezeRIZA-nora
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