OAS, een redeneertrant voor Optimalisatie van Afvalwatersystemen

Inleiding
Toekomstige ontwikkelingen in het waterbeheer sturen aan op versterking van de
uitvoering van het beleid. Daarnaast zal er
meer nadruk worden gelegd op verbreding
van de afstemming met andere beleidsvelden (Milieu en Ruimtelijke Ordening)
en op verdieping van de relatie met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de
groeiende waardering voor water als zichtbaar element van de woonomgeving [1].
Optimalisatie van afvalwatersystemen
versterkt het waterbeheer. Door het afval-
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watersysteem in een ruimere context te
plaatsen dan tot nu toe gebruikelijk, wordt
ook een bijdrage geleverd aan de beoogde
verbreding en verdieping van het beleid.
Een en ander vraagt echter om een grondige herijking van de technische uitgangspunten voor het ontwerp van maatregelen.
In opdracht van RIZA, STOWA, het
ministerie van VROM en de Stichting
RIONED is een redeneertrant ontwikkeld
[2] voor het beoordelen van mogelijke
maatregelen in het licht van milieuhygiënische eisen. Door toepassing van
de redeneertrant wordt duidelijk welke
maatregelen voor een specifiek afvalwatersysteem en ontvangend milieu een
optimaal functionerend afvalwatersysteem
dichterbij brengen. De gekozen stapsgewijze
benadering verheldert en structureert de
interactie tussen het planmatig beheer van
een afvalwatersysteem en de planprocessen
op andere bestuurlijke niveaus in het
waterbeheer en daarbuiten [3].

Samenvatting
Optimaliseren van het afvalwatersysteem, waar is winst te behalen? Elk afvalwatersysteem dient in elk geval te voldoen aan twee harde eisen: wegnemen van risico's
voor de volksgezondheid die samenhangen met afvalwater en het voorkomen van
wateroverlast. Weinig ruimte voor optimaliseren dus. Toch kan het beter: door ook
te kijken naar de milieubelasting vanuit het afvalwatersysteem. Dat moet dan wel
gebeuren door dat milieu centraal te stellen in de redenering. De effectiviteit van
elke mogelijke maatregel wordt daarbij afgemeten aan de mate waarin de milieudoelen (locatiespecifïeke doelstellingen die de gewenste milieutoestand weergeven)
worden bereikt. Deze benadering vormt de kern van de ontwikkelde redeneertrant
voor het optimaliseren van afvalwatersystemen: OAS. De redeneertrant is bedoeld
om communicatie en besluitvorming door beheerders te faciliteren.

Vanuit de regelgeving en de planvorming
voor het waterbeheer hebben ook Rijk en
provincie taken op het gebied van afvalwatersystemen: normstelling en planvorming.
Optimaal afvalwatersysteem
Voor de meest direct betrokken instanties,
gemeente en waterbeheerder, is een
optimaal functionerend afvalwatersysteem
de gemeenschappelijke beheersdoelstelling.
In concrete gevallen moet duidelijk worden
bepaald wat wel en wat niet tot 'het

Redeneertrant
Omdat afzonderlijke afvalwatersystemen
en de omgevingen waarin ze functioneren,
sterk verschillen, bestaat er geen algemeen
geldig antwoord op de vraag naar optimalisatie. De in dit project ontwikkelde
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Afvalwatersysteem en beheerders
Een goed afvalwatersysteem vrijwaart de
woonomgeving van overlast en gezondheidsrisico's. Adequate bijkomende voorzieningen - onder andere voor de zuivering
van het afvalwater - voorkomen schade
aan het ontvangende milieu.

systeem' wordt gerekend en welke functies
het vervult.
Zo'n systeem als samenhangend geheel
kan alleen optimaal functioneren, als de
beide beheersinstanties hun werkzaamheden op elkaar afstemmen. Afstemming
van het ontwerp van de infrastructuur en
installaties is daarvoor een eerste vereiste;
zonodig kan dit worden aangevuld met
afstemming van de bedrijfsvoering.
Een strategie voor de optimalisatie van
ontwerp en bedrijfsvoering moet in eerste
instantie voorbijgaan aan de bestuurlijkadministratieve scheiding binnen een
afvalwatersysteem en zich baseren op de
technisch-inhoudelijke functionele
eenheid.
'Optimaal functioneren' verwijst zowel naar
het effect van maatregelen als naar de
kosten die nodig zijn om deze te realiseren.
Beide begrippen worden meestal in een
adem genoemd (kosteneffectiviteit of
efficiëntie), maar duidelijk is dat effectiviteit een voorwaarde is voor efficiëntie.
Iets wat niet effectief is, kan nooit efficiënt
zijn! Kosten komen daarom bij het zoeken
naar een functioneel optimum pas in
tweede instantie aan de orde.

Een afvalwatersysteem bestaat uit verschillende onderdelen: het verhard oppervlak,
de riolering, het transportstelsel en de
rioolwaterzuiveringsinrichting. Belangrijke
stromen zijn de input vanuit de atmosfeer
(neerslag, depositie),vanuit de huishoudens
en bedrijven en de output in de vorm van
emissies naar oppervlaktewater, grondwater, bodem en lucht (zie afb. 1).Voor de
strategische vragen, waar het bij deze
optimalisatie in eerste instantie om gaat, is
een nadere detaillering (nog) niet relevant.
Het beheer van de installaties en infrastructuur van het afvalwatersysteem berust
bij twee verschillende instanties: de
gemeente heeft de zorg voor de riolering en
de waterbeheerder beheert de rioolwaterzuiveringsinrichting en meestal ook de
persleidingen en het ontvangend oppervlaktewater. De waterkwaliteitsbeheerder
vervult als actief en passief waterbeheerder
vaak een dubbelrol.
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methodologie, die de vorm heeft van een
redeneertrant, helpt bij het vinden van het
specifieke optimum voor een concreet
beschreven systeem in zijn omgeving.
Kern van de methodologie is het redeneren
vanuit het ontvangend milieucompartiment
(oppervlaktewater, bodem, etc, zie afb. 2).
In de huidige praktijk redeneert men
meestal vanuit maatregelen aan het
(actuele, toekomstige) afvalwatersysteem
en toetst de verwachte respons van het
ontvangende milieucompartiment aan de
daarvoor gestelde doelen. Invloeden van
andere bronnen op dat milieucompartiment worden dan nog al eens vergeten.
De OAS redeneertrant omvat een analyse
van het ontvangende milieucompartiment,
bepaalt de doelstellingen (gewenste
respons) en van daaruit de toelaatbare
immissie van alle bronnen tezamen
(ontvangend vermogen). Voor het afvalwatersysteem, één van die bronnen, wordt
tenslotte een specifieke emissie-eis geformuleerd. Doordat de mogelijke maatregelen aan het afvalwatersysteem nu kunnen
worden beoordeeld op basis van hun effecten op die emissies, wordt voorkomen dat
voor elke soort maatregel weer een nieuwe,
integrale afweging wordt gemaakt.
Deze aanpak past overigens geheel binnen
het brongerichte beleid. Zij zal niet leiden
tot symptoombestrijding (een mogelijk
gevolg van effectgericht beleid). Doordat de
belangrijkste oorzaken van het niet halen
van de responsdoelstellingen als eerste
worden aangepakt, is de effectiviteit zo
groot mogelijk.

OAS-project te beginnen met het helder
omschrijven van de taken en bevoegdheden van de actoren, wordt voorkomen
dat de samenwerking in een later stadium
gefrustreerd raakt.
Verder worden de structuur en dimensies
van het beschouwde systeem beschreven in
relatie met de relevant geachte omgeving.
Dit betreft de infrastructuur en de fysieke
kenmerken van de ontvangende milieus.
Stap 2:Actuele situatie
Ter bepaling van de uitgangspositie wordt
in de actuele situatie van het afvalwatersysteem het functioneren in beeld gebracht
door de aard en omvang van de ingezamelde
en de geloosde stromen te beschouwen. De
schalen in ruimte (mate van detail) en tijd
(dynamische verschijnselen/extreme
gebeurtenissen) dienen met verstand te
worden gekozen.
Stap 3:Doelstellingen
De primaire doelen van een afvalwatersysteem - het bevorderen van de volksgezondheid en het voorkomen van overlast - staan
bij systeemoptimalisatie niet ter discussie.
De vraag waarop de redeneertrant zich
richt is: hoe de milieudoelen (en bij voorkeur ook doelen vanuit de ruimtelijke
ordening) te realiseren, zonder de voornoemde, primaire doelen uit het oog te
verliezen.
Daarvoor moeten onder andere waterkwaliteitsdoelen door de waterbeheerder
met watersysteemstudies worden vertaald
in expliciete, toetsbare eisen aan de
emissies uit het afvalwatersysteem.
Dat formuleren van emissie-eisen gebeurt
voor elk te onderscheiden deel van het
ontvangend milieucompartiment (bijvoorbeeld de sloot en de vijver waarop overstorten lozen en de rivier waarop de rwzi
loost) en voor alle relevante stoffen. Zulke
emissie-eisen zijn daarom locatiespecifiek,
vanwege de grote variabiliteit van
ontvangende milieus. Er wordt maatwerk
geleverd. Middelvoorschriften zijn minder

Vijf stappen
Binnen de redeneertrant zijn vijf stappen
onderscheiden. Deze stappen worden in de
aangegeven volgorde doorlopen. Gelijktijdige invulling of iteraties zijn denkbaar.
Stap 1:Taakstelling
Een optimaal functionerend afvalwatersysteem vereist een goede samenwerking
van de betrokken beheerders. Door een
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Stap 5:Mogelijke maatregelen
Op grond van de vereiste emissiereductie
worden maatregelen geformuleerd, die in
de gegeven situatie mogelijk en effectief
worden geacht. Vrijheden daarbij zijn
systeemkeuze, structuur, dimensies van
afzonderlijke installaties, wijze van bedrijfsvoering, etc. Pakketten van afzonderlijke
mogelijke maatregelen vormen oplossingsvarianten.
De maatregelen aan het afvalwatersysteem
moeten enerzijds door de gemeente als
rioolbeheerder en anderzijds door de
waterbeheerder zelf - in het kader van de
zuiveringstaak - worden uitgevoerd.
Met de redeneertrant, waarin actoren en
verantwoordelijkheden zijn aangegeven en
doelstellingen worden geëxpliciteerd, is de
wijze waarop de waterbeheerder zijn
dubbelrol ten aanzien van actief en passief
beheer opvat aan alle belanghebbenden
duidelijk te maken.
De beoordeling van de maatregel(pakketten) in het licht van de doelstelling vindt
plaats met een consequentie-analyse.
Daarbij worden effecten van maatregelen
op de emissies per lozing gekwantificeerd
en getoetst aan de emissie-eisen. Het resultaat van de toetsing wordt zodanig gepresenteerd dat een beeld van het geheel
wordt gegeven, maar ook recht wordt
gedaan aan nuances voor deelaspecten
(zie afb. 3 en 4). De beoordeling naar
andere aspecten (kosten, etc.) is om eerder
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Stap 4: Aandachtspunten
Door toetsing van de actuele lozingen uit
het afvalwatersysteem aan de emissie-eisen
wordt duidelijk waar en in welke mate
emissies moeten worden gereduceerd.
Dit zijn de aandachtspunten voor het
beleid.

Aft).3 -Deloop vanzink ineenafvalwatersysteem met eentraditioneelgescheiden stelsel.
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liggende maatregelen voor te stellen, zou
worden ingeperkt.
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ingenieurs, medici, archeologen en historici. De combinatie van deze disciplines en
de combinatie van lezingen en bezichtiging
ter plaatse staan garant voor interessante
en vruchtbare discussies.
Dit 10de congres wordt georganiseerd door
de Afdeling Klassieke Archeologie en de
Afdeling Oude Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Voor meer informatie kunt u zich wenden
tot drs. N. de Haan telefoon 024-3612870,
fax 024-361 5939, e-mail
n.dehaan@let.kun.nl en drs. G. de Kleijn
telefoon 024-3612850, fax 024-3612807,
e-mail g.de.kleijn@let.kun.nl.

Waterschappen verkopen
activa aan bedrijven VS

Aß. 4 - De OAS-lens.

genoemde redenen niet uitgewerkt, maar
kan eenvoudig worden toegevoegd. De
uiteindelijke optimalisatie is een afweging,
waar de effecten worden afgezet tegen
andere beoordelingscriteria, waaronder de
kosten. Dat dient bij voorkeur integraal,
samen met maatregelen buiten het afvalwatersysteem, te gebeuren (terug naar het
hogere bestuurlijke niveau).
Instrument voor consequentie-analyse
Het is aan te bevelen om bij de consequentie-analyse een benadering van grof naar
fijn te hanteren. Een balansberekening,
zowel op jaarbasis als voor een maatgevende extreme gebeurtenis, biedt in
de meeste gevallen al voldoende onderscheidend vermogen voor een eerste
oordeel over de effecten van verschillende
maatregelen.
Bij het rapport [2] is een spreadsheet
geleverd, waarmee water- en stofbalansen
kunnen worden doorgerekend.
De berekeningsresultaten worden in een
stroomdiagram weergegeven, waarin de
relevante water- en stofstromen met pijlen
zijn aangeduid en de dikte van de pijlen de
relatieve grootte van de stroom weergeeft
(Sankey-diagram, zie afb. 3). Daarnaast kan
per variant een OAS-lens worden aangemaakt, die alle aspecten tegelijk in beeld
brengt (afb. 4).
Toepassing
In het rapport [2] is de toepassing van
de redeneertrant met twee voorbeelden
geïllustreerd. De voorbeeldsituaties zijn
met enige vrijheid aan de praktijk ontleend
en de resultaten als zodanig hebben geen
geldigheid buiten de context van de voorbeelden.
De voorbeeldtoepassing toont aan dat
met de redeneertrant en de gehanteerde
presentatie-instrumenten een goede indruk
kan worden verkregen van de effectiviteit

van de mogelijke maatregelen. Voorwaarde
is dat onderbouwde, locatiespecifieke
emissie-eisen, gebaseerd op de aldaar
geldende responsdoelstellingen, beschikbaar zijn. De waterbeheerder zou daartoe
het initiatief moeten nemen.
Tot slot
Optimalisatie van afvalwatersystemen is
maatwerk. Een goede, breed toegepaste
redeneertrant is onontbeerlijk voor het
leggen van verbanden tussen afzonderlijke
optimalisatie projecten.
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Internationaal congres over
watervoorziening in de
Oudheid
Het 10de internationale congres over
watervoorziening in de Oudheid zal van
16 tot 22 mei 1998 te Syracuse (Sicilië)
gehouden worden. Tijdens het congres zal
gesproken worden over verschillende
thema's waaronder, 'aquaducten', 'de relatie
tussen watervoorzieningen en de ondergrond van een stad', 'watervoorziening van
baden', 'de vraag of de Romeinen inderdaad een overvloed aan water hadden' en
over 'hygiene'. Het congres valt uiteen in
twee delen: het eerste deel bestaat uit
lezingen en voordrachten, het tweede deel
uit excursies naar die voorzieningen die
tijdens de lezingen aan de orde zijn
geweest. Het congres is bedoeld voor

Enkele Nederlandse waterschappen verkopen hun installaties aan Amerikaanse
bedrijven om ze vervolgens terug te huren.
Daarmee betaalt de Amerikaanse fiscus via
een omweg mee aan milieu-investeringen
van Nederlandse schappen.
De constructie van verkopen en terughuren
is voor beide partijen aantrekkelijk.
Vennootschappen uit de Verenigde Staten
kunnen de investeringen in Nederlandse
schappen aftrekken van de Amerikaanse
winstbelasting. De waterschappen kunnen
de inkomsten uit de verkoop goed
gebruiken voor het doen van investeringen.
De komende jaren moeten waterschappen
veel geld investeren voor stikstof- en fosfaatverwijdering. Het afgelopen jaar hebben
alle schappen samen daar al 180 miljoen
gulden in geïnvesteerd. Volgens de Unie
van Waterschappen zijn ook de komende
jaren dergelijke bedragen nodig om aan
wettelijke eisen te voldoen.
Nederland heeft 66 waterschappen.
Daarvan hebben ongeveer tien hun activa
verkocht en teruggehuurd aan Amerikanen,
of staan op het punt dat te doen.
Per waterschap levert de constructie enkele
tientallen miljoenen guldens op.
Het schap Uitwaterende Sluizen Edam was
het eerste dat een contract sloot met
Amerikaanse firma's. Vorig najaar legde het
schap de eerste contacten; in maart zijn
de eerste installaties verkocht aan de Bank
of America. Onlangs is ook de tweede en
laatste tranche geregeld, waarbij een
combinatie van General Electric en Philip
Morris eigenaar wordt.
De constructie is zo opgezet dat het waterschap na 22 jaar weer eigenaar wordt
van de installaties. De verkoop levert
Uitwaterende Sluizen 27 miljoen gulden
op. 'Dat gaan we inzetten om de almaar
stijgende kosten voor de burgers te
verminderen', aldus vice-dijkgraaf
N Dorrestijn. (ANP)

