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"Flinkeprestatie om
verschillendeculturen
inwaterketenbijeente
brengen"
Kiwa heeft deresultaten vandelandelijkestudie naarsamenwerkingtussendepartijen indewaterketenvoorhetWaterpact vanTwente uitgewerkt(ziekader).Zonauwkeurig mogelijk is aangegeven
»•aarmilieuvoordelenenkostenbesparingenzijn tebehalen.DestudiekanhetWaterpacthelpen bij
deselectievan nieuweprojecten die^enchtzijn opdeoptimalisatie van dewaterketen.
Dedeelnemers inhetWaterpact (provincieOverijssel, Waterleidingmaatschappij Overijssel(WMO),WaterschapReggeenDinkelen degemeenten AlmeloenWierden)stellenzich
eenduurzame waterketen eneengezond watersysteem tegen delaagst mogelijke maatschap-

InderegioAlmeloenWierden hebben
debetrokken partijen tweejaar geleden het
WatetpactvanTwente opgerichr om totzo'
kosteneffectievete, klantgetichteén duurzameinrichting vandewatetketen te
komen.KiwaenStichtingRIONED hebben
onderzocht waarsamenwerking mogelijk i;
metdegenoemde doelen.Daaruit zijn vier
mogelijkheden naar bovengekomen: afkop
pelen van verhard oppervlak, water opmaai
(industriewater uit saneringswatet inWierden,industriewater uir effluenr vande
RWZIDeSumpelen huishoudwater voord(
nieuwbouwlocatie Nijrees II),alternatieve
blusvoorzieningen incombinatie met een
kleinergedimensioneerd drinkwaternet en
gezamenlijk leidingnetbeheer.

Afkoppelen
pelijke kosten ten doel.Debesparingzou in
hetgunstigstegevalmoeten kunnen oplopen tot 10 procent, volgensKiwaen stichting RIONED.Depattijen in het Waterpact
waren nogal onder deindruk vandievoordelen.Daarom waren zeetg geïnteresseerd
ineenconcrete uitwerking vande landelijke
studie vootderegioTwente. Ketn vande
zaakisnatuutlijk dat bij samenwerking
tussen verschillende partijen in dezelfde
(watet)sectot ophetgebied van duurzaam
waterbeheer meer tebesparen valt dan
wanneer departijen losvanelkaar aan die
doelstellinggaan werken.
Maar iederepartij heeft zozijn eigen

BertPalsma

cultuut. EnvolgensBettPalsma vanKiwa,
diezelfniet bij hetWaterpact betrokken is
endaardoor een onafhankelijke positiekon
innemen, washeteen flinke prestatie om
dievelschillende culturen inde waterwereld
bij elkaar tebtengen.
"Et isveelovetlegnodiggeweest.Van
vetschillendekanten bestond scepsisovetde
voorgespiegelde besparingen", aldus Bert
Palsma.In workshops met medewetkets van
devijfpartijen vroeghij omconcrerevoorbeelden vanduurzaam waterbeheer en
financiële besparingen. Die voorbeelden
maakten direct duidelijk dat samenwerking
niergemakkelijk isendat de financiële

Almelo enWierden hebben inhun tiole
ringsplannen rekeninggehouden met een
basisinspanning opdit gebied,uiterlijk te
realiseren in 2005.Voorgenomen isdit te
doen dooidebetgingscapaciteituit tebreiden eneenaantal betgbezinkbassinsaan te
leggen.Dit laatstekost 34miljoen gulden.
Opdit moment isreedsvoot 14miljoen
gulden aan bassins inuitvoeting ofinvoorbereiding.Inoverlegmetde gemeentelijke
organisaties isgeconcludeerd dat (versneld)
afkoppelen en het scheiden vanregen-en
rioolwater mogelijk en technisch haalbaar
is.Verdereaanlegvan bergbezinkbassins
blijkt dan niet nodig.Voottszijn besparingen mogelijk bij beheer,exploitatie,tenova
tie,vetvangingen nieuwbouw van fiolenei

SanderMeijerink.
vootdelen voordeenepartij financieel nadeligkunnen zijn vooreenandete partij.
"Degemeente kiest bijvoorbeeld voor
afkoppeling. Deopbrengsten hietvan komen
deels tetecht bij het watetschap.Die hoefr
namelijk minder rezuiveren.Dat kost
mindet geld.Dezuiveringwerkt bovendien
wellicht optimaler. Degemeente hoeft niet
meer teinvestetenin(nieuwe)dure bergbezinkbassins.Ookkunnen de rioleringen
kleinergedimensioneerd worden.Met het
regenwarcrkan het watetleidingbedtijf
eventueel ietsdoen".
Dieongelijke verdeling tussen kosten en
baten heeft alvoorde nodige discussies
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Demogelijkheden op een rij
liwa enStichting RIONEDhebbenineculandelijkestudiegewezenopdesynergiebij verdergaande
amenwerkingtussendepartijen indewaterketen:waterleidingbedrijven,gemeenten,water-enzuivemgsscliappen. Devoordelenzijnvooraljinancicelvanaard.Dekomendevijfjaargaat erindeNcdcrandsewaterketenongeveer50miljardguldenom.Eenbesparingvan tienprocent,circavijfmiljard
lulden,zouvolgensKiwaminstensmogelijk moetenzijn.
IWZl's.Versneld afkoppelen zou tot een
>esparingleiden vanongeveer 12miljoen
julden.Hierbij isdan in 2010ongeveer20
>rocentafgekoppeld oftewel 150hectarevan
iettotaal van750hectare verhard oppervlak.

Vater op maat
IndegemeenteWierden wint WaterleilingMaatschappij Overijssel grondwater
'oordeopenbaredrinkwatervoorziening. In
ietgrondwaterbeschermingsgebied is
prakevaneenbodemverontreiniging die
ietnodigmaakt dat tot 600.000kubieke
neter perjaar verontreinigd grondwater
saneringswater] moet worden onttrokken
imdewinning afteschermen.WMO
•erkentmomenteel demogelijkheid vaneen
listributienetwerk van industriewater,
••tuttigeinzet vanhet saneringswater na
;uivering tot industriewater blijkr eeninreessanteoptie:hetbetekent een besparing
iphetgebruik vanschaarsgrondwater, de
»eschikbaarheid vanindustriewater iseen
esrigingsfactor voorindustrieën ende
aneringwordt inganggezet ineensamenverkingtussen provincieenWMOzodat
neergarantie bestaat op daadwerkelijke
dtvoering.
Nagegaan isookwatdemogelijkheid is
angebruik vaneffluent vandeRWZI De
umpelalsindustriewater.Afhankelijk van

gezorgd binnen hetWaterpacrvanTwente.
Iedereen isopzichvangoedewil, menen
zowelBertPalsmaalsSanderMeijerink. Een
probleem isookdat paslater vandete
nemen maatregelen geprofiteerd kan gaan
worden.Eerst moetgeïnvesteerd worden in
eenduurzaam waterbeheer. Paslater levert
dat ietsop.Bovendien zijn beslissingen over
bijvoorbeeld vervanging vande riolering
sowiesoalnietgemakkelijk. Hetgaat om
forse invesreringen dienu niet gelijk
verdeeld zijn overdeparrijen indewarersector.
Dankzij deeerder opgestelde gezamenlijke lange termijn visievan het Waterpact

deeisenvandeafnemers zal aanvullend
gezuiverd moeten worden.Aantrekkelijk is
eenbereidingvankoel/spoelwater viaulrrafiltratie vanhetRWZI-effluent. Hiermeeis
aleenproefuirgevoerd,waarvande resultaten positiefwaren.Inzetvanultrafiltratie is
danookeenreëleoptie.Ineenomvangvan
éénmiljoen kubiekemeter perjaar zijn de
zuiveringskosren circa35centper kubieke
meter en kosthet transport ongeveer vijf
centperkubieke meter en per kilometer.Als
oppervlaktewater nabij een afnemer van
industriewarer involdoende mare beschikbaar is,isinzer vandit oppervlaktewater
goedkoper.Dankan immers bespaard
worden optransport. Het water kanop
dezelfde wijze,ookmet ultrafiltratie,
worden gezuiverd.
Voordenieuwbouwlocatie Nijrees IIis
geëvalueerd ofeenrweedenervoor distributievanhuishoudwater naastdrinkwarer een
optie kanzijn. Gebleken isdat demilieuvoordelen vangebruik van huishoudwater
marginaalzijn, dat echter welde winning
vangrondwater wordrgereduceerd, doch
datdemeerkosten perhuishouden ten
opzichtevanenkelgebruik van drinkwateer
circa 100gulden perjaar bedragen.

Alternatieve blusvoorzieningen
Voordegenoemde nieuwbouwwijk is

ookuitgezocht watdebesparingen zijn bij
inzet vanander water alsbluswater. Het
drinkwater-distributienet hoeft dan niet te
worden uitgelegd opdevraagnaar bluswater.Het net kandus kleiner wordengedimensioneerd, waardoor ookopexploitatiekosten kanworden bespaard en bruinwaterproblemen minder optreden.Voordehele
regioisindeplanperiode eenbesparingvan
12miljoen gulden voorzien als alrernatieve
blusvoorzieningen worden geïntroduceerd
gelijktijdig metde stadsvernieuwing.

Gezamenlijk leidingnetbeheer
Het gezamenlijk beheer vanhet leidingnet iseen belangrijk synenergiegebied waarmeeinderegioAlmelo-Wierden algrote
vorderingen zijn gemaakt. Uit ervaringen
vanonder andereDelta blijkt dat hetgezamenlijk aanleggen,exploiteren en vervangenvan rioleringenwaterleiding een besparingvan 15 procenr oplevert (oftewel30
miljoen gulden).

Uitvoering
HetWaterpact vanTwenteisinmiddels
begonnen met deuitvoeringvandeadviezen.Afkoppelen van nieuwbouwprojecten is
nu standaard.Bij(riool)renovaties wordt
afgekoppeld ofworden voorzieningen
aangebracht waardoor afkoppelen inde
toekomst mogelijk wordrgemaakt.InWierdenwordtgewerkt aaneen industriewaternet.Vooralternatieve blusvoorzieningen en
gezamenlijk leidingnetbeheer tenslotte
worden proefprojecten gestart.

endedoor KiwaenStichtingRIONED
verrichtestudiestaat deinhoud vandevigerende rioleringsplannen vanAlmeloen
Wierden terdiscussie.Erisnu een keuze
gemaakt om brongerichte maatregelen,
zoals afkoppelen vanverhard oppervlak, te
laten prevaleren boven 'end ofpipe'maatregelen,zoalsdevergrotingvandeberging in
het rioolstelsel doordebouwvan bergbezinkbassins.
Naar aanleiding vanderesultaten van
delandelijke studie isookdediscussieover
deorganisarie vanhet waterketenbeheer op
ganggekomen,waarbij ookde mogelijkheid
vanoprichting vaneengezamenlijk waterketenbedrijf wordt verkend. Belangrijker

dan dezediscussie isechter omdevoorgespiegelde winst daadwerkelijk terealiseren.
Het Waterpact vanTwenteheeft een ambitieusWerkplan 2000opgesteld,waarin isvoorzien inenkeleproefprojecten. Destudieis
bovendien eensteun inderugvoordeal
lopendeprojecten ophetgebied van afkoppelen vanverhard oppervlaken industriewatervoorziening, aldus Meijerink.

Trendbreuk
Eenechte trendbreuk indenken inde
waterwereld verwachrenMeijerink en
Palsma pasalsdeconcrere voorstellen ook
uitgevoerd gaan worden.Deintegrale
aanpak zalookdan paseenfeit worden, «f
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