Het ontwerp van een UV-reactor

1. Inleiding
1.1 VoorontwerpuitbreidingBerenplaat
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs
b.v. en Montgomery Watson hebben in
1993 in opdracht van NV Waterbedrijf
Europoort het voorontwerp opgesteld van
de aanpassing van productielocatie Berenplaat. Voor het vervangen van chloor als
desinfectiemiddel en het produceren van
biologisch stabiel water wordt productielocatie Berenplaat (netto 18.000 m 3 /h)
uitgebreid met respectievelijk
oxidatie/desinfectie met ozon, biologische

IR. A.J.VAN DER VEER
NV Waterbedrijf Europoort

IR. C.E. ZAGT
Witteveen+Bos Raadgevende
ingenieurs b.v.
Thans werkzaam bij DHV Noord

en adsorptieve koolfiltratie en UVdesinfectie. Het desbetreffende proces is
op semi-technische schaal uitvoerig
beproefd. Dit artikel beschrijft in het
bijzonder de aanpak voor het ontwerp en
het opschalen van de UV-installatie naar
een capaciteit van 18.000 m 3 /h.
1.2 Reactortype
Typisch voor de behandeling van drinkwater is het gebruik van een gesloten
reactor, waarin de lampen dwars op, of
parallel aan de stromingsrichting zijn
opgesteld. In een reactor kunnen één of
meerdere lampen zijn opgesteld, afhankelijk van de gewenste capaciteit en het
gekozen vermogen van de stralingsbron. In
afbeelding 1is een schematische tekening
van een gesloten UV-reactor die bestaat uit
meerdere lampen opgenomen. In afbeelding 2 is een eenvoudige reactor bestaande
uit één lamp weergegeven.
Een UV-desinfectieinstallatie kan op
verschillende manieren worden uitgevoerd,
afhankelijk van de toepassing. Bij de proefnemingen en modelberekeningen in dit
artikel is steeds gebruik gemaakt van de
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Samenvatting
Voor het ontwerp van UV-desinfectiereactoren wordt in het algemeen uitgegaan van
twee ontwerpcriteria: de stralingsintensiteit in de reactor en de hydraulische verblijftijd. Aan het gebruik van het product van deze grootheden (de dosis) kleeft een
aantal bezwaren:
- voor het berekenen van de stralingsintensiteit in een reactor worden door de
bekende leveranciers ingewikkelde computersimulaties gebruikt. Onduidelijk is
welke intensiteit maatgevend is: die aan de wand of de gemiddelde intensiteit in de
reactor;
- bij het vaststellen van de (gemiddelde) hydraulische verblijftijd moet rekening
worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van dode hoeken en voorkeursstromingen.
Vooral bij het opschalen van een proefinstallatie, waarin de effectiviteit voor de
afdoding van de maatgevende micro-organismen is aangetoond, leidt dit tot
onzekerheden over de werking van een opgeschaalde praktijkinstallatie.
In dit artikel wordt een analytische oplossing gepresenteerd van de berekening van
de stralingsintensiteit in een eenvoudige UV-reactor. Ook wordt verslag gedaan
van het meten van de verblijftijdspreiding in een hoge-druksysteem, met een
hydraulische verblijftijd van enkele seconden.

gesloten eenvoudige reactor, conform
afbeelding 2. De belangrijkste soorten UVlampen zijn de lage- en hoge-druklampen
met respectievelijk opgenomen vermogens
van circa 100 tot 4.000 Watt en rendementen van 30 tot 8% voor UV-C straling.
Voor de installaties bestaan diverse soorten
stabilisatie- en besturingssystemen.
Lampen worden altijd omhuld door een
beschermende kwartsbuis. Op de lampen
plus toebehoren wordt in dit artikel niet
nader ingegaan.
2. Het ontwerp
2.1 Dedosis
De belangrijkste parameter voor het
ontwerp van een UV-reactor is de dosis.
De ontwerpdosis is de hoeveelheid UV-C
straling die nodig is om een karakteristiek
micro-organisme onschadelijk te maken.
De dosis is gedefinieerd als het product
van de stralingsintensiteit en de verblijftijd
in de reactor. Bij het gebruik van lampen

met een hoog vermogen is de verblijftijd in
de reactor korter dan bij gebruik van
lampen met een laag vermogen.
In beide gevallen leidt dit tot dezelfde
dosis. Deze relatie gaat op binnen bepaalde
grenzen. Een uiterst hoge intensiteit zou
leiden tot een zeer korte verblijftijd, en een
hele lage intensiteit tot een extreem hoge
verblijftijd.
Deze extremen leiden tot praktisch onuitvoerbare reactorvormen en zijn daardoor
niet toepasbaar. Bij het ontwerp van een
UV-desinfectie installatie worden in praktijk twee varianten van de dosis toegepast.
In beide gevallen wordt gebruik gemaakt
van de gemiddelde hydraulische verblijftijd. Het verschil zit in de definities van de
stralingsintensiteit:
- minimale dosis: wordt berekend op
basis van het punt in de reactor met de
laagste stralingsintensiteit (aan de wand of,
in een meervoudige reactor, tussen twee
lampen);
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- gemiddelde dosis: wordt berekend op
basis van de gemiddelde stralingsintensiteit in de reactor.
2.2 Berekeningstralingsintensiteit
De stralingsintensiteit is gedefinieerd als
de hoeveelheid UV-C-energie op een
bestraald oppervlak (in W/m 2 ). Als oppervlak wordt een denkbeeldige cilinder die
de lamp omhult gekozen.

Afb. 4 - Capaciteit bij
gern,dosis.
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Transmissie in het Sl-stelsel
Om bij berekeningen binnen het Sl-stelsel te
blijven, is een notatie nodig waarbij de
gebruikelijke notatie van de transmissiecoëfficiënt, betrokken op een afstand van
1 cm,wordt vertaald naar de meter.
Hierdoor verandert de waarde van detransmissiecoëfficiënt met de macht 100.
Een karakteristieke waarde van detransmissiecoëfficiënt in voorgezuiverd water is
circa 0,9 per cm of 0,00002656 per m.
Aangezien eenwaarde van 0,9 (per cm)
gebruikelijk en herkenbaar is,wordt deze
waarde herschreven als 0,9100 (per m).
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In afbeelding 3 is schematisch een eenvoudige modelreactor weergegeven.
In het kader staan de formules voor het
berekenen van de stralingsintensiteit in de
reactor weergegeven.

Berekening stralingsintensiteit

De intensiteit van de straling uit een UVlamp in het water is afhankelijk van de
afstand van het meetpunt tot aan de
stralingsbron. Naarmate de afstand tot de
lamp toeneemt, wordt de intensiteit van
de straling minder. Dit komt door de
verstrooiing ('verdunning') van het licht
over de omtrek van de cirkel waarop het
meetpunt ligt, met als middelpunt de bron.
Ook neemt de straling af met de afstand
door transmissieverliezen. De stralingsbron
wordt hier beschouwd als een lijnbron met
een constante output over de lengte van de
bron.
Hierop zijn verscheidene correcties nodig,
die achteraf kunnen worden uitgevoerd. De
belangrijkste correcties worden uitgevoerd
door de afname van de uitgezonden
straling aan de uiteinden van de lamp,
door verstrooiing- en temperatuureffecten.

0,3

AFSTAND LAMP-REACTORWAND (m)

Voor een modelsysteem als in afbeelding 3
wordt de stralingsintensiteit in een punt op
afstand rvaneen UV-bron beschreven als:
= P/(2*pi*r*L)*T r met
Kr)
= stralingsintensiteit (W/m2);
I
= UV-vermogen van de bron (W);
P
= afstand tot de bron (m);
r
= straal reactor (m);
R
L
= lengte van de lamp (m);
V
= transmissie op afstand r.
Deintensiteit op de reactorwand is:
I.
= P/(2*R2*L)*TrDegemiddelde stralingsintensiteit inde
reactor is:
lgem =P/(2*pi*R 2 *L)*(1/ln(T))*(T r -1);
Deverhouding tussen minimale en
gemiddelde intensiteit inde reactor wordt
als volgt berekend:
Wmin = (Tr-1)/(R*ln(T)-P).

2.3 Capaciteitvan de reactor
Als een reactor conform de modelreactor
van afbeelding 2 wordt gebruikt, kan de
capaciteit (C) van die reactor als volgt
worden bepaald:
Capaciteit = Volume reactor/Gem. verblijftijd;
C = pi*R 2 *L*I/D.
Hierbij is de dosis D een constante, en
wordt voor I de stralingsintensiteit in de
reactor ingevuld. Hierbij wordt het volume
dat de lamp zelf inneemt verwaarloosd.
Hiervoor kan in een later stadium worden
gecorrigeerd. Ook de verblijftijdspreiding
wordt hier nog niet verdisconteerd. Verder
worden bij de capaciteitsberekeningen de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
Vermogen (P)
Dosis (D)
Transmissie (T)
Straal (r)

200
120
0,910°
0,095

W
J/m 2
m

Er kunnen twee routes voor de berekening
van de reactorcapaciteit worden gevolgd:
één bij gebruik van de gemiddelde dosis,
en één met gebruik van de dosis aan de
wand. Hiervoor worden de formules voor
het bepalen van de gemiddelde en minimale stralingsintensiteit toegepast.
2.3.1 Methode 1: gemiddelde dosis
Bij gebruik van de gemiddelde dosis wordt
er van uitgegaan dat elk waterpakketje dat
moet worden gedesinfecteerd onderhevig
is aan de gemiddelde stralingsintensiteit.
Dit impliceert een ideale turbulente propstroom in de reactor. Bij gebruik van deze
methode moet worden gecontroleerd of
de stroming in de reactor inderdaad
voldoende turbulent is. Wanneer de
formule voor de gemiddelde stralingsintensiteit wordt ingevuld in de formule
voor de reactorcapaciteit ontstaat na
vereenvoudigen:

Afb.3 -Stralingsintensiteit. C = P/(2 *D) *( T - 1)/ln ( T ) ;
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dan: C = 200/(120*2)*0,095*0,99,5 =
0,030 mVs of 105 m 3 /h.

TABEL I- Gemiddelde waarden van 'doseringaan'en 'doseringuit'.
T10
T50
T90

8

15

22

27

33

V)

0,6
7
0,9
5
1,3
3

0,7
9
0,9
9
1,2
0

0,8
0
0,9
9
1.1
6

0,7
9
0,9
6
1,2
1

0,7
8
0,9
5
1,2
4

0,6
7
0,8
1
0,9
9

49

Gemiddeld Q (8 ..49 mVh)

0,8
0
0,9
4
1,0
9

0,76 (± 0,09/12%)

2.4 Evaluatie
Afhankelijk van de gebruikte methodiek is
de theoretische capaciteit van de reactor
dus 180 m 3 /h (bij gebruik gemiddelde
dosis) of 105 m 3 /h (bij gebruik dosis aan
de wand). Met behulp van de formules
voor minimale en gemiddelde stralingsintensiteit en met behulp van de optimale
lampafstand (r = 1/ln (T)) kan worden
bewezen dat de verhouding tussen

0,94 (±0,13/14%)
1,17 (±0,18/15%)

Op basis van deze gegevens is in tabel II berekend wat de karakteristieke indexen zijn van de verblijftijdspreiding van de reactor.
TABEL II - Resultaten experimenten:Indexen.
T10/T50
T90/T50
T90/T10

0,7
1
1.4
0
1,9
9

15

22

27

33

39

0,8
0
1,2
1
1.5
2

0,8
1
1,1
7
1,4
4

0,8
2
1,2
6
1,5
4

0,8
2
1,3
1
1,5
9

0,8
2
1,2
2
1,4
9

In afbeelding 4 is in een grafiek de relatie
tussen capaciteit van de reactor en afstand
van lamp tot wand (reactordiameter) schematisch weergegeven. (De hierbij gebruikte
waarden zijn opgenomen in tabel II.) De
grafiek van deze functie heeft een asymptoot bij -P/(2*D*ln (T)) als R nadert tot
oneindig. Als de diameter van de reactor
zeer groot wordt, neemt de capaciteit nog
maar langzaam toe. Er moet dus worden
gekozen voor een R die niet te klein is,
want dat gaat ten koste van de capaciteit,
maar ook niet te groot, want daarmee
wordt de reactor te duur.
Als een straal (R) wordt gekozen van
0,095 m en als volgens enkele Petri-schaal
proeven voor voldoende afdoding een
theoretische dosis vereist is van 120 J/m 2 ,
blijkt de capaciteit van de reactor te zijn:
C = 200/(2*120)*(0,9 9 - 5 -l)/ln (T)
= 0,050 m 3 /s of 180 m 3 /h.
2.3.2 Methode 2: minimum dosis
De tweede route voor het bepalen van de
capaciteit is het gebruik van de minimale
dosis op basis van de intensiteit aan de
wand van de reactor. Hierbij wordt er van
uitgegaan dat het water laminair door de
reactor heen stroomt, en dat een willekeurig waterpakketje niet onderhevig is
aan de gemiddelde straling. Waterpakketjes
worden niet gemengd in de reactor, maar
kiezen de weg van de minste weerstand en
stromen 'rechtdoor'. Aangezien het grootste deel van het reactorvolume aan de
buitenkant van de reactor zit, zijn de
meeste waterpakketjes onderhevig aan de
minimale stralingsintensiteit. De hogere
intensiteiten dichtbij de lamp worden in
deze methode als het ware niet meegeteld.
Waterpakketjes die langs de wand van de
reactor gaan, en het minst worden
bestraald lopen de grootste kans om niet
voldoende te worden gedesinfecteerd en
bepalen het uiteindelijke desinfectieresultaat. Bij gebruik van de minimum dosis

Gemiddeld Q (8..49 m3/h)
0,8
5
1,1
6
1,3
6

0,80 (±0,09/11%)

IgenAnin= W = ^
1,25 (±0,15/12%)

Als we beschikken over de perfecte propstromer met ideale radiale menging, mogen
we de Petrischaal proeven in principe
vertalen naar een gemiddelde dosering in
de reactor. In werkelijkheid kan echter
geen perfecte propstroming met ideale
radiale menging worden bereikt. Met
zekerheid kan dus worden gesteld dat niet
alle aanwezige deeltjes onderhevig zijn aan
de gemiddelde stralingsintensiteit. Hierbij
is het ook van belang dat de relatie tussen
dosis en afdoding exponentieel is: bij een
halvering van de dosis neemt de afdoding
af met een factor 10. Dit verklaart waarom
een kleine kortsluitstroming in een reactor
tot een groot effect in de werking kan
leiden. Hoewel een UV-reactor in de praktijk ook geen laminair stromingsprofiel zal
kennen (kenmerkend voor een hoge-drukreactor is een Reynoldsgetal > 20.000)
verdient het veiligheidshalve de voorkeur
om zolang de hydraulische karakteristieken
van de reactor niet bekend zijn, te rekenen
met de dosis aan de wand. Naarmate de
hydraulische eigenschappen van reactor
meer lijken op die van de perfecte propstromer met ideale radiale menging, kan er
een factor 1,72 in capaciteit (en in bouwen energiekosten) worden gewonnen.
Bij het opschalen van een (goed werkende)
proefreactor op schaal, zullen de hydraulische karakteristieken van die proefreactor
in beeld moeten worden gebracht en

1,56 (± 0,43/28%)

geldt voor de capaciteit van de reactor (na
vereenvoudiging): C = P/(D*2)*R*T R .
De capaciteit van een reactor waarin een
lamp met vermogen P bij een vereiste
dosis D(min) (systeemconstanten) is
afhankelijk van de transmissie van het
water en van de afstand tot de reactorwand.
De wiskunde leert dat er een optimum
zit in de capaciteit als de afgeleide van
de genoemde functie naar r nul is:
r0P, = - 1 / l n ( T ) ;
De uitkomst is logisch, want naarmate het
water helderder wordt, is de doordringbaarheid voor straling groter en kunnen
de lampen verder uit elkaar staan.
De betekenis is dat voor een bepaalde
transmissie van het water de afstand
tussen de lamp en de wand vast ligt.
In afbeelding 5 is in een grafiek de relatie
tussen capaciteit en afstand van lamp tot
wand schematisch weergegeven.
Als volgens enkele proeven de transmissie
0,9100 blijkt te zijn, is de optimale afstand
van de lamp tot de wand 0,095 m.
Uit de testen met de Petrischaal in het lab
is opnieuw gebleken dat een theoretische
dosis van 120 J/m 2 benodigd is.
De capaciteit van de voorbeeldreactor is
0,034
0,032
0,03

-1/lnfT)

0,028
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0,022
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0,018
CAPACITEIT (m3/s)

0,016
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•
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Afb. 5- Capaciteit bij
minimum dosis.
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worden vertaald naar de praktijkschaal,
tenzij ervoor wordt gekozen om de
opschaling te bewerkstelligen door een
aantal identieke reactoren op pilotschaal
parallel te schakelen.
Door het optreden van dode hoeken
ontstaat een verschil tussen de hydraulische verblijftijd en de werkelijke gemiddelde verblijftijd. In alle soorten reactoren
treden meer of minder kortsluitstromingen
op. Als de kortsluitstroming in de praktijkinstallatie groter is dan die in de proefinstallatie, zal de werking van de reactor
tegen vallen. Daarom is het van belang om
deze te kwantificeren, vast te stellen hoe
groot de fractie 'te snelle' deeltjes maximaal mag zijn, en om deze waarde als
dimensioneringscriterium te gebruiken.
Een methode om dit te doen is door de
verblijftijdspreiding van de reactor te
meten. Onderstaand wordt verslag gedaan
van een dergelijke bepaling aan de pilotplant van productielocatie Berenplaat
(WBE). Daarbij is het van belang dat
gemeten wordt bij zeer korte contacttijden
(enkele seconden).

- analoge meetversterker (digitaal blijkt te
langzaam);
- PC met geautomatiseerd meetprogramma.

Meetprincipe
Voor de meting iseen PCuitgerust met
een meetkaart en de benodigde i/o voorzieningen voor het besturen van de doseerpomp en de afsluiter in de doseerleiding.
Het principe vande meting is onderstaand
stapsgewijs beschreven.
1. initialiseer programma,wacht op stabiele
output vansensor 1en2
2. doseerpompenaan
3. doseerklep open
4. wachttotoutput stabiel is
5. doseerklep dicht
6. doseerpomp uit
7. wacht tot beide signalen weer op basiswaarde zijn
8. schrijf naarfile.

2.5 Resultaten
Voor het verwerken van de resultaten is
onderstaand schema gehanteerd.
1. bij elk experiment is een reeks gegevens
beschikbaar van de geleidbaarheid versus
de tijd, van de ingang en uitgang van de
reactor (zie afb. 6);
2. de tijd wordt dimensieloos gemaakt
door de tijd te delen door de gemiddelde
hydraulische verblijftijd;
3. de geleidbaarheid wordt dimensieloos
gemaakt door te delen door de maximumwaarde van de meting;
4. voor zowel de meting aan de ingang als
voor de meting aan de uitgang, opgezocht
wat de T10, T50 en T90 zijn;
5. voor elke proef wordt de waarde van
T10, T50 en T90 van het signaal aan de
ingang afgetrokken van het signaal aan de
uitgang van de reactor;
6. het resultaat is de verblijftijdspreiding
van de reactor, zowel voor de proeven
'dosering aan' als 'dosering uit';
7. het gemiddelde van de waarden van
T10, T50, en T90 voor de proeven
'dosering aan' en 'dosering uit' wordt
bepaald (zie afb. 7).

Hetonderzoek is gedaan bij verschillende
debieten (10,20,30,40,50,60,70m3/h).
Bij elk debiet zijn 5 in-line metingen
uitgevoerd. Elke meting duurt ongeveer
2 minuten.Per meting worden circa 1500
samples gemaakt. Het proces wordt on-line
gevolgd op de monitor van dePC.

Uit de vorm van de aldus verkregen curves
(uitgangssignaal minus ingangssignaal) kan
de benodigde informatie worden afgeleid
over het menggedrag van de UV-reactor.
Als tracer wordt een half-verzadigde
oplossing van NaCl gebruikt. Door deze
dosering neemt de geleidbaarheid van het
drinkwater toe met circa een factor 5.
Het gedoseerde debiet wordt gevarieerd
met het aanvoerdebiet naar de reactor.
De UV-reactor van de gebruikte proefinstallatie (hoge-druksysteem) is op een
aantal punten aangepast om hem geschikt
te maken voor de meting.
De volgende voorzieningen zijn geïnstalleerd:
- zoutvoorraadvat met doseerpompen,
- leiding en afsluiter in de doseerleiding;
- injectiesysteem;
- statische menger;
- 2 sensoren (geleidbaarheid);

2.4.1 Opstelling en meetprogramma
Op punt 1wordt een zoutoplossing
geïnjecteerd (step-loading) op een zodanige
wijze, dat de verdeling ervan in de tijd
bekend en over de buisdiameter reproduceerbaar is. Om de menging over de doorsnede van de buis te verbeteren is een
statische menger ingebouwd. Door het
niet ideale stromingsgedrag van de reactor
zal verblijftijdspreiding optreden, zodat na
de UV-reactor een verandering optreedt in
deze verdeling. Deze veranderingen worden
vastgelegd, door de concentratie van de
tracer direct na de reactor te volgen in de
tijd. Om te corrigeren voor eventuele
fouten die bij de dosering worden gemaakt,
wordt ook aan de ingang (direct na de
menger) de concentratie tracer gemeten.
Afb.6 -Metingbij20 m3/h.

In tabel I zijn de gemiddelden van de
proeven 'dosering aan' en 'dosering uit'
berekend. Theoretisch moeten deze twee
aan elkaar gelijk zijn. Een klein verschil
tussen de uitkomsten van de twee series
proeven is o.a. veroorzaakt door het
pulseren van de doseerpomp bij 'dosering

3. Conclusies
Door het gebruik van analytische methodes kan de minimale en gemiddelde
stralingsintensiteit in een UV-desinfectie-
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reactor worden berekend. Bij gebruik van
de optimale lampafstand is de verhouding
tussen gemiddelde en minimale intensiteit/dosis 1,72.
Bij laminaire stroming, of bij onzekerheid
over het stromingskarakter is het gebruik
van de minimale dosis een veilige
ontwerpgrondslag.
De gemiddelde dosis mag alleen worden
gebruikt als de reactor zich gedraagt als
een ideale radiaal gemengde propstromer.
Het behandelde volume moet worden
gecorrigeerd voor het volume dat wordt
ingenomen door de lamp (kwartsbuis) zelf.
Hierdoor treedt een daling op in de capaciteit van enkele procenten bij een kwartsbuis met een diameter van 34 mm.
Geen rekening is gehouden met reflectie
van straling aan de wand van de reactor.
Door rand- en temperatuureffecten neemt
de output van de lamp aan de uiteinden af.
In het midden van de lamp is de output
hoger dan gemiddeld. Deze twee effecten
heffen elkaar op, waardoor het effect klein
is bij lampen die in de stromingsrichting
zijn geplaatst. Wanneer een lamp dwars
op de stroming worden geplaatst moet
rekening worden gehouden met een
gewijzigde stromingstoestand (betere
menging) en lagere straling aan de wand
door randeffecten.
De T10 van de proefreactor ligt op 80%
van T50; deze verhouding is constant voor
de debieten tussen 8 en 50 m 3 /h. De T90
van de reactor ligt op 125%van T50; deze
verhouding is constant voor debieten
tussen 8 en 50 m 3 /h. De verhouding van
T50/tau is minimaal 0,94.

Dimensioneringscriteria
Voor het ontwerp en het opschalen van de
proefreactor tot de praktijkinstallatie wordt
aanbevolen om naast de al vastgestelde
UV-dosis gebruik te makenvan de verblijftijdspreiding van de proefreactor.
Als dimensioneringscriterium voor de
installatie worden de volgende grootheden
voorgesteld:
1. Dosis = 120J/m2 (aande wand)
= 206 J/m2 (gemiddeld)
2. T90/T10=1,56
3.T50/tau = 0,94

Verantwoording
Met dank aan dr. J. C. Kruithof voor
zijn stimulerende commentaren en
drs. J. Martijn voor de controle van de
wiskundige afleidingen.
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Gematigde tariefontwikkeling
dankzij waterbesparing
Aan de aandeelhouders van Waterleiding
Maatschappij Overijssel (WMO) is voorgesteld om de drinkwatertarieven per
1 januari 1998 te verhogen en tevens gelijk
te trekken voor het hele verzorgingsgebied
van het waterleidingbedrijf. Daarmee wordt
de harmonisatie van tarieven, na de WMOWOT fusie, gerealiseerd.
In 1998 geldt in het gehele voorzieningsgebied van WMO voor alle huishoudens
één prijs van f2,39 per m 3 (exclusief 6%
BTW). Dat betekent een stijging van 5 cent
per m 3 voor de consumenten in Enschede
en Hengelo en een stijging van 12 cent
voor inwoners van alle overige gemeenten
in het voorzieningsgebied. Het verbruik
bijvoorbeeld van een gezin van 3 personen
bedraagt zo'n 135 m3. Dat komt volgend
jaar neer op f373,80 inclusief vastrecht
en 6% BTW. In Enschede en Hengelo
betekent dit een verhoging van bijna
2% en voor de overige consumenten zo'n
4,8%.
De vastrechttarieven (f 30,- voor huishoudens) wijzigen niet. De zakelijke
klanten gaan f 2,06 per m 3 betalen,
een verhoging van 28 cent. De drinkwaterprijs die WMO berekent zit landelijk

gezien onderin de middenmoot, zoals de
Consumentenbond recentelijk publiceerde.
Succes van waterbesparing
Door genoemde fusie en het succes van
waterbesparing kan het bedrijf de tariefstijgingen voor de komende jaren sterk
beperken. Het actieve waterbesparingsbeleid heeft de afgelopen jaren geleid
tot een daadwerkelijke ombuiging van
trends. Zo verkoopt WMO in 1997
ca. 77,2 miljoen m 3 drinkwater. Een daling
van 2,6 miljoen m 3 ten opzichte van vorig
jaar. Deze succesvolle ontwikkeling maakt
het mogelijk dat in de planning voor de
komende jaren tientallen miljoenen
guldens minder geïnvesteerd hoeven te
worden in nieuwe productiemiddelen en
dat tevens het accent van de investeringen
kan verschuiven naar kwaliteitsverbetering.
Bovendien loopt de daling van de waterverkoop ongeveer gelijk op met het
kostenbesparingsprogramma van het
bedrijf.
Kwaliteit
De kwaliteit van het drinkwater krijgt de
komende jaren speciale aandacht. Op een
aantal pompstations zal de zuivering
worden aangepast waardoor minder hard
en minder gekleurd water kan worden
geleverd. De nog 7.500 loden aansluitleidingen worden voor 2001 allemaal
gesaneerd. (Persbericht WMO)

Onderzoek naar provinciale
verschillen grondwaterbelasting
Er komt een onderzoek naar de vraag of
provincies geen al te grote verschillen
hebben in grondwaterbelasting. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) zal dat samen
met de ministeries van Milieu (VROM) en
Verkeer en Waterstaat gaan uitvoeren.
Staatssecretaris Vermeend van Financiën
wil niet vooruitlopen op wat er moet
gebeuren als inderdaad sprake is van
relatief grote verschillen. De huidige wetgeving gaat ervan uit dat het onttrekken
van grondwater schade veroorzaakt aan het
milieu. De veroorzaker moet deze schade
weer zoveel mogelijk herstellen. De kosten
hiervan kunnen van provincie tot provincie
verschillen.
Verder komt er een gunstiger regeling voor
onttrekkingen die weinig schadelijk zijn
voor het milieu, zoals de winning van
oevergrondwater en onttrekkingen die later
weer via diepte-infiltratie worden aangevuld. (ANP)

