Drinkwatervoorziening in Limburg:de alternatieve(n)- aanpak

1. Probleemschets
Het grondwatergebruik voor de watervoorziening in Limburg is de afgelopen
40 jaar enorm gestegen van ruim 75 min
mVjaar in 1965 naar 150 min mVjaar in
1992. In 1992 onttrok de NV Waterleiding
Maatschappij Limburg (WML) circa 95%
van het grondwater voor de openbare
drinkwatervoorziening in Limburg, totaal
81 min m 3 . Door de sterke toename aan
grondwateronttrekkingen is voldoende,
schoon grondwater in Limburg een schaars
goed geworden.
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Bovendien leveren deze onttrekkingen
een aanzienlijke bijdrage aan de verdroging in Limburg, met name in de natte
natuurterreinen. Om die reden heeft de
provincie Limburg in haar eerste provinciale Waterhuishoudingsplan (WHP) [3]
een stringent beleid vastgelegd voor
grondwateronttrekkingen door de diverse
doelgroepen. Voor de drinkwatersector
geeft het WHP-Limburg als hoofdlijn aan
dat 'de openbare drinkwatervoorziening in
toenemende mate zal overschakelen op
het gebruik van oppervlaktewater, zowel
ter dekking van de groeiende waterbehoefte, als voor het terugdringen van de
grondwaterwinning'. Bij de uitvoering van
dit WHP-beleid in de jaren 1991-1992
ontstonden er problemen bij de concretisering van dit provinciale beleid in de
diverse vergunningen voor de WML en
het starten van alternatieve projecten.
Voor de inzet van dekkingsmiddelen week
het beleid van de drinkwatersector sterk af
van het provinciale plaatje (afb. 1). Vooral
in de Venloschol en de Roerdalslenk vond
de WML het wenselijk om langer grondwaterwinningen in te zetten voor de
behoeftedekking, gekoppeld aan het later
gereed komen van de diverse alternatieven.
De provincie vond deze afwijkingen van
het WHP-beleid niet gewenst en heeft het
initiatief genomen om tot oplossingen te
komen. Via intensief en creatief overleg
hebben de provincie Limburg en de
WML een aantal afspraken gemaakt, vastgelegd in een 'Toetsingskader grondwateronttrekkingen en alternatieven m.b.t.
de openbare drinkwatervoorziening in
Limburg' [1].
2. Oplossingsrichtingen
Kern van de afspraken tussen de provincie

Samenvatting
Door de provincie Limburg en de NV Waterleiding Maatschappij Limburg
(WML) is een alternatieve aanpak ontwikkeld voor de toekomstige (drinkwatervoorziening in Limburg. Kenmerkend voor deze aanpak is dat de WML van een
zuiver grondwaterbedrijf omschakelt naar een meer gemengd bedrijf. Naast een
bredere spreiding van de winmiddelen over grondwater, oppervlaktewateralternatieven en inkoop, zal de waterbehoeftedekking meer flexibel moeten
worden gerealiseerd. Het is wenselijk dat de drinkwatersector meer marktgeoriënteerd opereert en in toenemende mate een gevarieerd pakket aan water
levert. Vooral levering van water voor minder hoogwaardige toepassingen lijkt op
korte termijn een concurrerend alternatief voor 'eigen' grondwaterwinningen door
het bedrijfsleven. Ook schaalvergroting op het niveau van Zuid-Nederland kan de
concurrentiepositie van de waterbedrijven versterken.
De drinkwatersector en het bedrijfsleven zullen naar verwachting in toenemende
mate onderlinge afspraken maken over de watervoorziening; de provincie stuurt
dit proces mede aan via de beleidsformulering op het gebied van het (grond)waterbeheer, vergunningverlening en financiële prikkels (subsidies, grondwaterheffing).

Limburg en de WML is dat het huidige
totaal aan grondwaterwinningen tijdelijk
omhoog mag om de acute problemen in
de Venloschol/Roerdalslenk te kunnen
opvangen; tegelijk start de WML nu met
een absolute afbouw van de grondwaterwinningen in Limburg voor de langere
termijn, te realiseren door een versnelde
ontwikkeling en inzet van diverse alternatieve projecten (zie afb. 2).
Tijdelijkeverhoging grondwateronttrekkingen/
afbouw optermijn
Per deelvoorzieningsgebied heeft de
WML de behoefte berekend overeenkomstig de VEWIN-aanbevelingen.
Dit betekent dat de geprognostiseerde
capaciteit wordt bepaald op basis van de
bruto-behoefte (= de verwachte netto-

behoefte + 10% reserve). Volgens deze
systematiek wordt er naar gestreefd dat de
vergunningen de brutobehoefte dekken.
Per deelgebied heeft de WML op deze
wijze inzicht gegeven in de gewenste inzet
van dekkingsmiddelen afgezet in de tijd.
Hoewel de prognoses uit het WHPLimburg nagenoeg overeenkomen met de
WML-prognoses, was de inzet van
dekkingsmiddelen - verdeeld over de
diverse regio's - duidelijk verschillend
(afb. 2). Daarnaast was de gewenste
ontwikkeling van de alternatieven voor
grondwaterwinningen om diverse redenen
vertraagd. Om de omvang van de grondwateronttrekkingen zo laag mogelijk te
houden tijdens het operationeel krijgen
van deze alternatieven, is als tussenoplossing gekozen om de komende 10 jaar

grondwater

I

Aß. 1- Verschillen in
waterbehoeftedekking
voorLimburg conform
WHP-Limburg resp.
WML-Beleidsplan
Produkuc deelII.

-I

alternatievei

367

\UO (28) 1995, nr. 12

GRONDWATERWINNINGEN

88.6 (91.2%)

96.0 (88.1%)

91.5(80.9%)

Venloschol

20,2

22.0

25.0

19.5

Roerdalslenk

33,2

37.0

35.5

31.0

Peelschol

81.0 (63.9%)

4.3

4.0

3.0

2.5

Zuid-Limburg

30.9

33.0

28.0

28.0

ALTERNATIEVEN

0.7 (0.7%)

3.0 [2.8%>

11.0 (9.7%)

35.0 (27.6%)

2.0

20.0 t- R

Spaarbekken Panheel
Oevergrondwater Roosteren

0.7

3.0

9.0+ R

9.0

Overige Oeveryrondwater

Reserve

Diepinfiltratie

6.0+ R

B-waterprojecten

Reserve

INKOOP

7.9 (8.1%)

10.0 (9.1%)

10.6 (9.4%)

10.7 (8.5%)

TOTAAL

97.2 (100%)

109.0 (100%)

1 13.

126.7 (100%

de door vergunningen gedekte capaciteitsplanning van de WML te realiseren met
een dekking tussen de nettobehoefte en
brutobehoefte in (zie middelste curve in
afb. 3). Daarmee wordt bewust afgeweken
van de traditionele behoeftedekking.
Aangezien in de reservecapaciteit ook het
spoelwatergebruik is inbegrepen, is de
daadwerkelijke reservecapaciteit in vrijwel
alle WML-deelvoorzieningsgebieden
uiterst beperkt.
Hoewel met deze alternatieve aanpak
risico's worden genomen in de behoeftedekking, onderkennen de WML en de
provincie Limburg dat deze aanpak nodig
is om de bijdrage van de drinkwatersector
aan het anti-verdrogingsbeleid tijdig te
kunnen realiseren. Voor alle pompstations
van de WML in de Roerdalslenk en de
Venloschol is indicatief aangeven welke
onttrekkingen maximaal toelaatbaar zijn in
1995, 2000 en 2004 (zie afb. 2). Deze
onttrekkingsplafonds zijn gebaseerd op de
volgende uitgangspunten :
- behoeftedekking tussen de nettobehoefte en brutobehoefte in, rekening
houdend met de specifieke behoefteontwikkeling per deelvoorzieningsgebied;
- grove schatting van de mogelijke vcrdrogingseffecten; de voor verdroging
kwetsbare gebieden zijn bij voorbaat zo
veel mogelijk ontzien;
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Aß. 2 - Inzet van
zcaterbehoeftedekkingsmiddelen voor de
toekomstige
drinkwatervoorziening in
Limburg [1]- aangegeven
isde omvang in min mV
jaar en tussen haakjes het
procentuele aandeel in de
totale behoeftedekking.

- tijdelijke uitbreidingen van de onttrekkingen vinden zoveel mogelijk plaats in de
diepe pakketten gelet op de minder grote
risico's op verontreiniging en minder
grote directe invloed op de grondwaterafhankelijke natuurgebieden;
- de distributie-technische (on)mogelijkheden van het WML-leidingennet;
- het gereed komen van de diverse alternatieven en het tijdstip waarop de WML
het water uit deze alternatieven kan
inzetten.
Alternatieven voor deopenbare
drinkwatervoorziening in Limburg
Tot voor kort was de hoofdstrategie van
de WML om zoveel mogelijk water uit
grondwater te winnen [7].Door de
gezamenlijke afspraken in het Toetsingskader' onderschrijft de WML nu ook het
belang om van een puur 'grondwaterbedrijf over te schakelen naar een meer
'gemengd bedrijf.
Realisering van de alternatieven is primair
bedoeld om het water uit deze alternatieve
projecten in te zetten voor de openbare
drinkwatervoorziening; echter gezien de
hoge investeringen voor deze alternatieven en gegarandeerde kwaliteit van
door de WML geleverd water, is het
wenselijk om de alternatieven ook in te
zetten ter vervanging van bestaande en
nieuwe 'eigen' grondwateronttrekkingen
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van kwalitatief hoogwaardig grondwater
door de industrie en de landbouw.
Realisering van grootschalige alternatieven voor de reguliere grondwateronttrekkingen door de WML heeft dus
een algemene maatschappelijke betekenis
voor de provincie Limburg en - bij schaalvergroting in de toekomst - wellicht over
de provinciegrenzen heen (zie par. 4).
Door deze alternatieven te ontwikkelen en
te operationaliseren zal de WML binnen
15 jaar een bijdrage leveren aan het
provinciale anti-verdrogingsbeleid en het
herstel van watersystemen [8,9,10,11].
Hoofdconclusie is dat de WML met de
alternatieven-aanpak van een zuiver
grondwaterbedrijf (ruim 90% gedekt uit
eigen grondwaterwinningen in 1989) in
15 jaar omschakelt tot een gemengd
bedrijf (64% gedekt uit eigen grondwaterwinningen, 27,5%uit alternatieven en
8,5% uit inkoop in 2004; zie afb. 2).
B-waterprojecten
Een van de alternatieven voor de toekomstige watervoorziening in Limburg is de
distributie van halffabrikaat-water, dat niet
persé aan de drinkwaterkwaliteitsnormen
behoeft te voldoen, naar industrieterreinen, bedrijvenparken en de landen tuinbouw. Daarbij gaat het vooral om
gebruik van oppervlaktewater (Maas,
kanalen) dat na 'eenvoudige' zuivering
bruikbaar is voor minder hoogwaardige
toepassingen (B-waterkwaliteit).
Belangrijkste conclusies uit studies in de
regio Venlo [9,12,13] zijn :
- afhankelijk van de keuze van de
omvang van het systeem bedraagt de
potentiële vraag naar B-water in de omgeving van Venlo tussen de 0,74 en
4,60 min. mVjaar;
- de prijsstelling voor B-water in Venlo
ligt in de range van f 0,50 tot f 1,50 per
m3, exclusief een eventuele heffing bij
gebruik van oeverfiltraat; dit kostenniveau
is beduidend lager dan de prijsstelling van
leidingwater.
Door realisatie van een B-waterproject
kan de drinkwaterafname van de WML
worden verminderd. Realisatie van een Bwaterproject kan bovendien als alternatief
dienen voor huidige winningen van de
industrie en de landbouw voor laagwaardige toepassingen; daarmee wordt
een positieve bijdrage geleverd aan het
provinciale waterbesparingsbeleid en antiverdrogingsbeleid. Tenslotte kan via
B-waterlevering door de WML een alternatiefworden geboden met gegarandeerde leveringszekerheid (omvang,
kwaliteit) aan afnemers die problemen
hebben met hun eigen watervoorziening.
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3. Financiële consequenties
De omschakeling van een zuiver grondwaterbedrijf naar een bedrijf dat 35% van
haar water betrekt uit alternatieven en
inkoop vraagt van de WML aanzienlijke
investeringen in de komende 10 jaar. Zo is
voor Spaarbekken Panheel berekend dat
de investeringen ruim 300 min gulden
zullen bedragen [8].Ook de overige alternatieven zullen investeringen van tientallen tot honderden miljoenen guldens
vergen. Daarnaast nemen de kosten voor
de drinkwaterbereiding uit grondwater
sterk toe door de noodzakelijke toepassing
van zuiveringstechnieken zoals ontharding
en nitraatverwijdering. Tenslotte zullen de
kosten voor grondwateronttrekkingen
stijgen door de rijks- en provinciale
heffingen op grondwater. Deze kostendruk leidt tot een aanzienlijke stijging van
de drinkwaterprijs (afb. 4), in Limburg
van f 1,70/m' (1993) naar circa f2,90 (in
1998; [20]).

leveren om concurrerend te kunnen
werken. Het leveren van B-water lijkt
financieel een goed alternatief voor drinkwater dat nu wordt toegepast voor minder
hoogwaardig gebruik in bedrijven.
Levering van drinkwater aan bedrijven is
vooral concurrerend als de drinkwatersector op basis van een gegarandeerde
kwaliteit en kwantiteit van het water goedkoper en minder risicovol levert als een
situatie waarin het bedrijf zelf water
onttrekt. Om bedrijven aan B-water te
krijgen is een prijsprikkel alleen onvoldoende. Met name door druk vanuit de
overheid kan dit alternatief worden gestimuleerd; daarbij is vooral het intrekken
van vergunningen en het niet verlenen
van nieuwe vergunningen een goed
sturingsinstrument.
Daarnaast is het wenselijk dat rijk en
provincies de realisering van grootschalige
alternatieven voor grondwateronttrekkingen door de drinkwatersector stimuleren door deze alternatieven zoveel
mogelijk vrij te stellen van de landelijke
en provinciale grondwaterheffingen.

Door deze stijging van de drinkwaterprijs
dreigt de drinkwatersector zich uit de
markt te prijzen ten opzichte van 'eigen'
grondwateronttrekkingen in het bedrijfsleven. Op basis van praktijkervaringen
[14,15,16] ligt de huidige minimale basisprijs voor waterinname door een eigen
grondwaterwinning in Limburg gemiddeld op f 0,40/m 3 ; door diverse heffingen
zal dit stijgen naar circa f 0,70/m 3 (afb. 4).

4. Discussie
Het voorgaande geeft aanleiding tot een
aantal discussiepunten die een rol spelen
bij de toekomstige ontwikkeling van de
drinkwatervoorziening in de diverse
provincies. Ervaringen in de provincie
Limburg zijn daarbij uitwisselbaar met die
in vele andere regio's in Nederland.

Een interessant en concurrerend alternatief kan de levering van zogenaamd
B-water zijn [2,13]. Dit type water zal in
de toekomst aanmerkelijk goedkoper zijn
dan de drinkwaterprijs, vooral als er
sprake is van een volledige oppervlaktewaterwinning, aangezien dan geen grondwaterheffingen betaald hoeven te worden
(afb. 4).

Rol van de drinkwaterbedrijven
De strategie van de drinkwaterbedrijven
in de hogere delen van Nederland is tot
nu toe altijd geweest om zoveel mogelijk
grondwater te winnen en alleen oppervlaktewater in te zetten nadat het beschikbare grondwater - al dan niet verontreinigd - is benut [7,17]. Grondwater blijkt
echter meer en meer een schaars goed te
zijn door de vele claims op het grondwater
en de diverse verontreinigingen van het
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grondwater. Een verschuiving van een
grondwaterbedrijf naar een gemengd
waterbedrijf is dan ook noodzakelijk,
mede ingegeven door de sterk stijgende
kosten voor de grondwaterwinning. Deze
verschuiving is ook wenselijk omdat de
markt behoefte heeft aan een aanbod van
andere typen water dan alleen drinkwater.
Dit betekent voor de drinkwatersector een
aanpassing in haar bedrijfsstrategie en
daarmee samenhangend in haar bedrijfscultuur.
Lag de rol van de drinkwaterbedrijven tot
voor kort in het 'eenvoudig' winnen en
distribueren van grondwater voor de
drinkwatervoorziening, op dit moment
wordt een breed leveringspakket gevraagd
uit verschillende bronnen voor klanten
met zeer uiteenlopende wensen. Daarbij
moet bovendien concurrerend worden
gewerkt. Niet alleen door beter in te
spelen op de diverse vragen op de 'watermarkt', maar ook door de prijzen van de te
leveren typen water zo laag mogelijk te
houden. Immers door uitsluitend de
investeringen door te rekenen in de drinkwaterprijs ontstaat de situatie dat het
(drink)water onbetaalbaar dreigt te
worden. Een succesvolle aanpak lijkt
mogelijk als de waterleidingbedrijven een
meer brede maatschappelijke rol gaan
vervullen dan de traditionele, sectorale
belangenbehartiging van de drinkwatervoorziening. Zo is de WML in Limburg
de afgelopen jaren een specifieke doelgroep geworden in het provinciale waterbeleid; een constructieve opstelling als
partner van de provincie om te komen tot
een duurzaam waterbeheer heeft meer
succes opgeleverd dan het verdedigen van
het sectorbelang.
Vergunningaanvragen Grondwaterwet
Voor de waterleidingbedrijven wordt in
het algemeen gewerkt met permanente
vergunningen voor de grondwateronttrekkingen. Aanpassingen vinden plaats op
het moment dat de behoeftedekking
hiertoe aanleiding geeft. In de Limburgse
situatie is er voor gekozen dat de
afspraken in het 'Toetsingskader' direct
worden doorvertaald in de vergunningen
Grondwaterwet. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:
- de vergunningen worden per cluster
van samenhangende winningen ingediend. Reden hiervoor is dat de effecten
van pompstations, die elkaar onderling
beïnvloeden, duidelijk worden gemaakt.
Ook is het mogelijk om voorschriften in
samenhang te bezien (bijv. inrichten peilputten, treffen compenserende maatregelen verdroging). Tenslotte kunnen op
deze wijze afspraken worden gemaakt
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over de uitwisselbaarheid binnen 1 cluster
van de te onttrekken hoeveelheden
per pompstation met name in geval van
een calamiteit (extreme droogte, verontreiniging).
- door de WML zelf wordt een vergunning aangevraagd waarin een tijdelijke
verhoging is opgenomen (korte termijn)
maar tevens de afbouw op termijn is vastgelegd. Hiermee kan ingespeeld worden
op de ontwikkeling van de alternatieven,
maar wordt de reductie op termijn wel
vastgelegd. Bovendien wordt voorkomen dat ad-hoc vergunningen worden
afgegeven.
Waterbehoeftedekking
Traditioneel wordt door de waterleidingbedrijven de waterbehoefte gedekt op
basis van de brutobehoefte (= nettobehoefte + 10% reserve). In het
'Toetsingskader' is - uit nood geboren van deze traditionele aanpak afgeweken
en is tijdelijk de behoefte gedekt op basis
van een behoefte tussen de nettobehoefte
en brutobehoefte in. De vraag kan gesteld
worden of deze aanpak niet continu toegepast kan worden. In dat geval wordt de
reservecapaciteit niet standaard in de
vergunningen Grondwaterwet vergund,
maar wordt de noodzaak van de reserve
(onverwachte groei, pieken in bijv. droge
zomers, langdurige storingen) via uitzonderingsbepalingen in de vergunningen
vastgelegd. De reserve is hierdoor niet
bruikbaar voor algemene levering door het
jaar heen, maar mag alleen aangewend
worden in geval van benoemde uitzonderingssituaties. Hiermee wordt het
principe van 'zuinig grondwatergebruik'
meer rechtvaardig ingevuld, zeker gelet op
het feit dat gewenste reserves voor de
industrie en het landbouwbedrijfsleven
niet standaard in vergunningen worden
vastgelegd. Hiermee wordt een extra druk
gelegd bij de waterleidingbedrijven om
over te gaan tot waterbesparing en beperking van het grondwatergebruik.
Taakverdeling drinkwatersectorbednjven-provincie
Voor de Limburgse situatie houdt de
provincie voor levering van (drink)water
voor hoogwaardige toepassingen sinds
kort het principe aan dat deze levering
primair verloopt via de WML [16]. Hoofdreden voor deze beleidslijn is het feit dat
de WML grootschalige, kostbare alternatieven ontwikkelt voor zowel de
levering aan de huishoudens als aan de
industrie en de landbouw; bovendien
ontstaat hierdoor een maximale beheersing van het grondwaterbeheer en wordt
wildgroei voorkomen. Tenslotte is van
belang dat de WML kan én moet zorgen
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voor een gegarandeerde omvang en kwaliteit van het geleverde drinkwater.
Uitzonderingen op dit principe zijn er
alleen als een 'eigen' winning door een
industrieel bedrijf beduidende hydrologische voordelen heeft boven levering
door de WML of als de kosten tussen een
'eigen' winning en levering door de WML
aanzienlijk verschillen. Discussiepunt is
tot welk omslagpunt het verdedigbaar is
om een aanvraag van een eigen grondwaterwinning voor een bedrijf als
provincie te weigeren.
Voor de levering van laagwaardig water is
een actieve opstelling van de WML
wenselijk en mogelijk. De aanpak ligt hier
ook eenduidiger: nieuwe verzoeken voor
laagwaardig gebruik van grondwater
worden in principe door zowel de
provincie als door de WML geweigerd.
Voor bestaande afnemers wordt het
laagwaardig gebruik van drinkwater
afgebouwd conform de provinciale
waterreductie-doelstellingen. Iloge
prioriteit is nodig voor het ontwikkelen
van H-waterprojecten voor de industrie en
de landbouw. Als de projecten technisch
en financieel haalbaar zijn, zal de
provincie via vergunningen voorschrijven
dat zowel nieuwe als bestaande bedrijven
van deze alternatieven gebruik maken.
Kostentechnisch zijn H-waterprojecten
voor de bedrijven perspectiefvol; het rijk
en de provincies kunnen dit extra stimuleren door vrijstelling van de grondwaterheffingen voor oevcrfiltraat.
Schaalvergroting
Gelet op de veranderende rol van de
drinkwaterbedrijven is niet alleen een
intensievere samenwerking binnen de
regio gewenst. Ook is samenwerking over
de 'eigen' grenzen heen noodzakelijk
voor:
- het gezamenlijk ontwikkelen van alternatieven-projecten. Voorbeelden hiervan
zijn de gezamenlijke aanpak van een
diepinfiltratieproject in Zuid-Nederland
[11] en de samenwerking voor de drinkwatervoorziening in Midden-Nederland
[18];
- het leveren van water over de grenzen
heen zoals in diverse provincies reeds
gebeurt;
- het gezamenlijk ontwikkelen en
afstemmen van een watervoorzieningsbeleid voor grotere regio's, bijv. een
calamiteitenplan voor de Maas.
Deze schaalvergroting heeft in Limburg al
gestalte gekregen doordat de WML op dit
moment vrijwel de volledige drinkwatervoorziening in Limburg verzorgt. Voor de
toekomst is een grootschaliger aanpak

wenselijk. Op dit moment wordt hieraan
door de zuidelijke provincies gewerkt;
daarbij wordt gedacht aan het uitwerken
van een aantal projecten door VEWIN,
waterleidingbedrijven en provincies op
het gebied van de openbare watervoorziening [19]. Een van de hoofdpunten van
discussie daarbij is het voorstel om te
komen tot een centrale aansturing van
beleid en behoeftedekking voor geheel
Zuid-Nederland, met vervolgens een
uitwerking van dit beleid op regionale
schaal bij het opzetten van alternatieve
projecten en distributie via enkele grote
waterleidingbedrijven.
5. Slot
Dit artikel is gebaseerd op enkele jaren
ervaring uit de provinciale Limburgse
praktijk. De ervaringen en discussies zijn
zeker bruikbaar in andere regio's van
Nederland. Doel van het artikel is om een
bijdrage te leveren aan de discussie over
de toekomstige (drink)watervoorziening
in Nederland. Auteur houdt zich aanbevolen voor reacties en commentaar op
dit artikel. Het artikel is geschreven op
persoonlijke titel.
Fieter Dijckmeester (Iwaco), Emile
Haesen (Provincie Limburg), Hub
Schouteten (WML) en Jaap Spaans
(Witteveen + Hos, Maastricht) wil ik
bedanken voor hun inhoudelijke inbreng
in de vele boeiende discussies, het kritisch
doorlezen van het manuscript en hun
suggesties voor verbetering. Henny van
Hooren (Provincie Limburg, Hureau
Tekenkamer) verzorgde de figuren.
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Op 17 november 1994 werd de
20e bijeenkomst gehouden van de
Contactgroep Stedelijke Hydrologie bij het
Zuiveringsschap Veluwe in Apeldoorn.

• •

1. Opening
De voorzitter van de CSH, de heer Van de
Ven, opent de vergadering en heet de
aanwezigen welkom bij de 20e bijeenkomst van de CSH.
2. Mededelingen
Op 13 oktober 1994 is de, door de CSH in
samenwerking met de Stichting RIONED
en de NVA georganiseerde, studiedag
'Meer dan riolering' gehouden. Deze dag
is druk bezocht. Een verslag van de
lezingen die op de studiedag zijn
gehouden, is opgenomen in het tijdschrift
Het waterschap (nummer 20, 1994).
In maart en april 1995 wordt door de
werkgroep Ecohydrologie van de WLO en
IWACO bv een cursus Ecohydrologie
georganiseerd. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij A. C. Garritsen, telefoon
030-53 2456.
De NVA gaat een excursie Afkoppelingstechnieken naar Duitsland organiseren.
Nadere mededelingen hierover volgen.
3. Verslag 19e bijeenkomst d.d. 19 mei
1994
Het verslag van de 19e bijeenkomst wordt
goedgekeurd. Het verslag is nog niet in
H 2 0 opgenomen. Verzocht zal worden om
dit verslag alsnog in H 2 0 te publiceren.

•

Rectificatie
In het artikel 'Ijking van grondwatermodellen mei Monte Carlo en mathematische optimalisatie' van T. N. Olsthoorn
( H 2 0 nr. 10, pagina 314) zijn in tabel VII
fouten geslopen. Hieronder volgt de juiste
tabel VII.
TABEL VII - Start- en eindwaarden van de
parameters bij de 3 uitgevoerde mathematische
optimalisaties (Lrials) en de Monte Carlo-methodc.
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4. Werkgroep riolering van de CSH
De werkgroep Riolering is op 18 mei
1994 bijeengekomen. Onder andere het
meetplan ten behoeve van de schatting
van de actuele vuiluitworp van het
Tilburgse rioolstelsel is hier aan bod
geweest.
Een gezamenlijke bijeenkomst van de
CSH-werkgroepen is gehouden op
4 oktober 1994. De bijeenkomst had als
onderwerp het creatief omgaan met regenwater. Door een aantal leden van de werkgroep Grondwater was hierover een
discussienota opgesteld, aan de hand
waarvan gediscussieerd is. Het draaide
daarbij om de vraag of regenwater,
gemengd met verontreiniging, afgevoerd
moet worden of dat het, eventueel deels,
in de bodem geïnfiltreerd kan worden.
Aan de orde zijn gekomen: wat is schone
en wat is vuile runoff, wat betekent hergebruik concreet, hoe ziet het ontwerp van
infiltratievoorzieningen eruit en het belang
van het bij de plannen betrekken van
burgers.
Er blijkt interesse te bestaan voor het
bijhouden van een lijst met vermelding
van wie waar wat doet ten aanzien van

afkoppelen, infiltratie en hergebruik. De
CSH is bereid de resultaten te bundelen
en te verspreiden. Eilard Jacobs van de
dienst Riolering en Waterhuishouding
Amsterdam zal als contactpersoon
optreden (telefoon 020-5964179). Interessante en relevante informatie betreffende
het onderwerp 'Creatief met regenwater'
kan bij hem gemeld worden.
5. Werkgroep grondwater van de CSH
Op 14 juni 1994 is een bijeenkomst van
de werkgroep Grondwater gehouden. Aan
de orde zijn gekomen: de voortgang van
het waterhuishoudingsplan van de
gemeente Amsterdam en een discussie
over wat met drainagewater gedaan moet
worden en wat met regenwater gedaan
kan worden. Gevraagd naar de stand van
zaken met betrekking tot de milieuheffing
grondwater wordt door één van de aanwezigen opgemerkt dat deze volgens de
laatste berichten 1januari 1995 ingevoerd
zal worden. Dit blijkt echter nog niet
definitief te zijn.
6. Haalbaarheid van sturing
afvalwatersystemen
door ir.P. E. R. M. van Leeuwen, TU Delft
Of het zinvol is om centrale sturing in een
systeem te implementeren moet in een
haalbaarheidsstudie worden vastgesteld.
In zo'n studie moeten voor verschillende
sturingen de baten door verbetering van
de sturing, zoals bijvoorbeeld reductie van
overstortingen, tegen de kosten van verbetering worden afgewogen. Uit onderzoek blijkt dat de resultaten van die
afweging per systeem sterk verschillen en
moeilijk te voorspellen zijn. Vuistregels als
'centrale sturing is equivalent met het
aanbrengen van 2 millimeter berging' zijn
een te simpele voorstelling van zaken.
Hij het ontwerp van sturing gaan we uit
van het doel, bijvoorbeeld het voorkomen
van water op straat, het zoveel mogelijk
voorkomen van overstortingen of piekdemping in de hydraulische belasting van
de awzi. In de praktijk blijkt het exact
formuleren van dit doel vaak moeilijker
dan dit lijkt. Dit is niet verwonderlijk als
men zich realiseert dat bepaalde kennis
die hiervoor nodig is, soms ontbreekt. Zo
kan het nastreven van een minimale vuiluitworp alleen als doel worden aangehouden wanneer de relatie tussen stuurbare pompdebieten en vuiltransport in het
systeem bekend is, zodat gestuurd kan
worden op vuiluitworp.
Wanneer het doel eenmaal geformuleerd
is, moet worden nagegaan met welke
sturingsacties dit doel het beste wordt
bereikt. De sturingsacties worden bepaald
via een tussenstap: het gewenste systeemgedrag. Op basis van dit gewenste

