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Deafvalwaterzuiveringsinstallatie Waardeop
Zuid-Bevelaitd kamptevorig najaar regelmatig
metoverbelastingdooreenverminderdevoorzuivering vanaangesloten industriëleAWZl's.
DezeAWZl'sbehandelden hetproceswaterdat
vrijkomt bijhetverwerkenvanschelpdieren.De
grootsteschelpdier-verwerkende bedrijven
ßavenin 19515tekennendecomplete ajvalwatcrbehandcling overtewillendragen aan 'derden'.HetWaterschapZeeuwseEilanden heeft
beslotenzichtegendeconcurrentieteverweren
dooractie/deeltenemenaan de marktwerking.
Binnendehuidigeregelgevingishet
Waterschaperingeslaagdmetbehulpvan
overeenkomsten tenminste ïojaar hetruwe
industriëleafvalwater tebehouden.Opgrond
vandeovereenkomsten isdeAWZIWaarde
uitgebreid.Alsbasisvoorhettotstand komen
vandeovereenkomsten hebben eenvoorontwerpstudieeneenfinanciëleverkenning
gediend.Daardecontractduur vandeovereenkomstvoorwaterschapsbegrippen relatiefkort
is,isuitgegaanvaneen'industriële'ontwerpfilosofie enrealisatie.Deeersteresultatenvan
deeffluentkwaliteit nadeuitbreiding vande
AWZItonenaandateenwin-win situatievoor
allepartijen enniet inhetminst voorhetontvangendwatermilieu isbereikt.
DeafvalwaterzuiveringsinrichtingWaarde
opZuid-Beveland kamptevorigjaar oktober,
novemberendecemberenjanuarivanditjaar
regelmatigmetoverbelasting tengevolgevan
eenverminderde voorzuiveringvanaangesloten industriëleAWZl'sindeomgevingvan
Yerseke.
DezeAWZl'sbehandelden hetproceswater
datvrijkomt bij hetverwerkenvan schelpdierenzoalsmosselenenkokkels.Tijdens deproductie-piek indecampagneperiode warende
meesteAWZl'snietinstaateen effluentkwaliteitteleverenzoalsdieaanvankelijk methet
WaterschapZeeuwseEilandenwasovereengekomen.Degrootste schelpdier-verwerkende
bedrijven methun eigenAWZIgaven,gezien
decomplexiteit vanhetadequaat zuiveren,te
kennendecomplete afvalwaterbehandeling
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overtewillendragenaan'derden'.HetWaterschapZeeuwseEilandenwasgeziendeaanwezigezuiveringstechnische infrastructuur één
vandegegadigden.HetWaterschaphaderin
haaroptiekbelangbijomhetruwe afvalwater
tebehandelen opdeAWZIWaarde.Daarmeer
gegadigden aanwezigwaren,washetzaak
voorhetWaterschapomeenmarkgerichte
aanbiedingaandebewustebedrijven voorte
leggen.

Beleid
IndefilosofievanhetWaterschapZeeuwseEilanden isoptimale inzetvanhaar
bedrijfsmiddelen éénvandevoornaamste
bedrijfsdoelen.Toenemendeactiviteitenvan
derdenopde(industriële) afvalwatermarkt,
waardoor afvalwaterstromen afhaken, brengen
hetoptimaalfunctioneren ingevaar.DeovertuigingdathetWaterschapzichindeloopder
jareninderegioalsbekwaam afvalwaterbehandelaar heeft gemanifesteerd, heeft haar
doenbesluitenzichtegendeconcurrentie te
verwerendooracriefdeeltenemenaande
marktwerking.Daarbij hanteertzijeenaantal
spelregels.
Ongeacht hetbelangvanhetWaterschap
bijdebehandelingvandeindustriële stroom
steltzijvooropdateenmarktgerichteaanbiedinginethisch,financieelenjuridisch
opzicht,verantwoord moetzijn.Ermag bijvoorbeeldgeensprakezijn vanconcurrentievervalsing,evenmin mageen marktgerichte
aanbieding richtingindustrie leiden toteen
lastenverschuiving naardekleinelozers.
Vanessentieelbelangisvoortsdatdeaanbiedingnauwaansluitopdespecifiekeaard,
hoedanigheid enomstandigheid waarinhet
afvalwater wordtaangeboden.Degebruikelijke
kostenomslagvoordewaterkwaliteitstaak,de
verontreinigingsheffing, biedtechterweinig
mogelijkheden voormaatwerk.Deze heffing,
waarinnaastdekostenvoorhetzuiveringsbcheer,alleanderekosten,voortvloeiend uitde
waterkwaliteitstaakzijn verenigd,isgebaseerd
ophetsolidariteitsbeginsel.Differentiatie van
het heffingstarief isniet mogelijk.

HetWaterschapheeft daaromgekozen
voorhetaangaanvanovereenkomsten.Deze
passenbinnen dehuidige regelgevingenbiedendemogelijkheid hetvereistemaatwerkte
leveren.Tegenoverdemeerwaardevoorhet
Waterschapvanhet behandelen vaneenspecifieke industriëleafvalwaterstroom doorhet
WaterschapstelthetWaterschapeenvergoeding.Demeerwaardekanbijvoorbeeld bestaan
uiteengegarandeerdeleveringvanhet afvalwater,gunstigebeïnvloedingvandekosten
vanafvalwaterbehandeling inhetalgemeen
doorbeëindigingvanindustriëlevoorzuivcringofdooraanleveringvan nieuweomvangrijkeafvalwaterstromen bijnieuwe bedrijfsvestigingen.
Indeovereenkomstenzijn ondermeer
geregeld:duurvandeovereenkomst,wijzevan
aanbieden,hoogtevandevergoedingdieveelal
isgekoppeld aandeomvangvandelozing,
vervreemdingvanhetbedrijf, vroegrijdige
beëindiging vandeovereenkomstendergelijke.Eenbelangrijk uitgangspunt bij het afsluitenvandeovereenkomst isdatafvalwater preventie-programma's nietworden doorkruist.
Deovereenkomsten hebbenduidelijk een
privaatrechtelijk karakter.Voorhetregelen
vandewaterkwaliteitsaspectcnvandelozing
wordtevengoedeenvergunning ingevolgede
Wvovankracht.Erbestaatgeendirectverband
metdeaanslagverontreinigingsheffing. Deze
wordtonverminderd opgelegd.
Toepassing
Eenbelangrijke basisvoor'maatwerkaanbiedingen'wordtgelegddoorhetinbeeld
brengenvandeinvloedvandespecifieke afvalwatersrromen opdekostenvanhet transport
endeafvalwaterbehandeling. Daarbij heeft het
ingenieurs-enarchitectenbureau Haskoning
B.V. eenbelangrijke rolgespeelddoorhet
beeldteschetsenvandeexploitatiekostenop
deAWZI Waardewanneer diezouworden
belastmethetruweafvalwater vande
betreffende industrie.
Driealternatieven voordebehandeling
vanhetruweindustriëleafvalwater, aldan
nietgecombineerd methetcommunale afvalwater,zijn onderzocht:directe behandeling,
voorbehandeling middelsvoorbezinkingen
biologischevoorbehandeling ineenhoogbelastetrap.Gecombineerde behandelingvan
hetruweindustriëleafvalwater encommunaleafvalwater bleekzoweltechnologisch, technisch alsfinancieel debesteoplossingtezijn.
Dezetotaleafvalwaterstroom dientechterwel
gesplitst tewordenineendeeldatinde
bestaandeinstallatieenineendeeldat ineen
nieuwtebouwen installatiewordt behandeld.
Opbasisvaneentechnologisch voorontwerpeneenfinanciëleverkenningwerdende
investeringskosten enexploitatiekostenberekendomhetbereikvandevergoedingten
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behoeve van de onderhandelingen tussen het
Waterschap en schelpdier verwerkende industrie aangaande deovereenkomst vast te stellen.
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Injanuari 15196zijn de inspanningen
bekroond met het afsluiten van overeenkomsten met de voorzuiverende schelpdier verwerkende bedrijven. Overeengekomen isdat de
industriële AWZI'sontmanteld worden en het
ruwe afvalwater voor de duur van ten minste
10jaar aan het Waterschap wordt aangeboden.
In het najaar van 1996heeft Haskoning van
het Waterschap deopdracht gekregen voor het
opstellen van het ontwerp-, bestek en het
begeleiden van het realisatietraject.
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Daar decontractduur van de overeenkomst tussen het Waterschap en de industrie
voor waterschapsbegrippen relatiefkort is,is
uitgegaan van een 'industriële' ontwerpfiïosofie. Dat wil zeggen dat de bouwwijze van de
nieuwe procesonderdclen en aanpassingen van
bestaande procesonderdelen zo sober mogelijk
moest worden uitgevoerd. Hierbij moesten
relatiefgoedkope maar bedrijfszekere materialen en voorzieningen worden toegepasr.
Bypass- en leegloopvoorzieningen waren niet
direct een vereiste. Enkele belangrijke aspecten
van het ontwerp zijn vermeld in tabel 2.
Enkele impressies van het ontwerp en
bypass-AWZI, voor en na de ombouw zijn
hieronder weergegeven.

Dimensioneringsgrondslagen
DeAWZIWaarde werkt volgens het principe van eenzeer laag belast actief-slibproces.
De uitvoering isgebaseerd op het Schreiber@M:tegenstroomprincipe. Daar het
bestaandevolume van de beluchtingsruimte
te klein was om de toekomstige vuilvracht
adequaat te verwerken moest extra beluchtingsruimtc worden gecreëerd. Op basis van de
aanwezigheid van twee geprefabriceerde slibbuffers, die konden worden omgebouwd tot
beluchtingsruimte en het feit dat de aanvoer
van de schelpdierverwerkende industrie een
typische seizoensvariatie vertoont, werd beslist
om de totale afvalwaterstroom in twee parallelleAWZI's te behandelen: de bestaandeAWZI
met de noodzakelijke modificaties en een
bypass-AWZI waarin de bestaande slibbuffers
zijn geïntegreerd. Tevens moest gezien de uitbreidingvan de vuilvracht met meer dan 25
procent, met directe ingang worden voldaan
aan de effluenteisen gesteld in het Lozingen
besluit WVOStedelijk Afvalwater.

Uitvoering
Deaanbesteding van de civiele en elektromechanisch werken vond plaats in mei 1997en
de vereiste bouwtijd was vijf maanden. Omdat
het ruwe industriële afvalwater reeds werd
geproduceerd in augustus, werd beslist om
eerst deaanvullende beluchting in de bestaande beluchtingstank te implementeren. Het
biologisch proces moest hiervoor enkele dagen
uit bedrijf De milieugevolgen en lozingskos-

P-CXMCHO* ( P S i l G ' « *

BESÏAANUE AWZI
EN BYPASS-AWZI
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Tabel;

De lay-outs van de bestaande AWZI en
bypass-AWZI zijn weergegeven in afbeelding 1.
De belangrijkste dimensioneringsgrondslagen
staan vermeld in tabel 1.

Procesonderdeel

Methode

Verdeling van het influent
Aanvullende beluchting
Procescontrole bestaandeAWZI
Beluchting bypass-AWZI

Stationaire membraanschotels in een cirkel
0 2 /NH -controle,
Drijvende oppervlakte beluchters

Een stalen bak in plaats van een betonnen put

(Aqua Turbo®)
O /redox-controle
Twee-traps lava-compost filter

Procescontrole bypass-AWZI
Geurbehandeling

Tabc
Parameter

BestaandeAWZI Gemodificeerde Bypass-AWZI
bestaandeAWZI

DWA
RWA
Vuilvracht
CZV-vracht
N-vracht
P-vracht
Beluchtingsvolume
Slibgehalte
SVI
ontwerp
0 -capaciteit
Diameter NBT
Slibopslag

Eenheid

350

550

115

m3/h

1.030

1.030

350

myh

37.000

60.000

30.000

4.000

9750

3.250

450

600

200

75

140

50

7.000

7.000

2.800

i.e.
kg/d
kg/d
kg/d
nv/h
kg ds/m'
ml/g

4

4,6

3,9

90

100

150

235

420

110

kgcyh

40

40

25

m

tanks

lagune

lagune

-

ren van het voorbezonken afvalwarcr tijdens
deze fase waren gunstiger dan het alternatief
zijnde eerst realisatie van de bypass-AWZI
waarbij voor een langere tijd een matige effluentkwaliteit zou worden geaccepteerd. In goed
overleg met Rijkswaterstaat, vergunningverlener van deeffluentlozing, is bovenstaande
werkprocedure tot stand gekomen.
Eerste resultaten
Deeerste resultaten van de effluentkwaliteit, gedurende de campagneperiode van de
schelpdierverwerkende industrie, met betrekking tot stikstofen fosfaat, zijn weergegeven
in afbeelding 5.Ter vergelijking is tevens de
kwaliteitsgegevens van de van dejaren '93- '95
vermeld. Uirafbeelding 6blijkt dat ondanks
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Verdelingvanhetinfluent

hedenaangaandehetontwerpendirectievoeringendebouwwarenongeveerdrie miljoen
gulden.Debouwvandenabezinktankisals
apartperceelalsturn-keygedeelte,volgenshet
systeembouw-principe uitgevoerd. Hierdoor
kondendekosten voorhetgenoemdeprocesonderdeel,tenopzichtevandeconventionele
bouwwijze, metcirca40procentwordenverlaagd.Despecifieke investeringskosten waren
alduscirca50gulden/i.e.inplaatsvande
gebruikelijke 300 tot500gulden.Hierbij dient
weltewordenaangetekend dat,tengevolge

Summary

Bcliicliriiujstcmkbyposs-AWZIvoorderenovatie

vaneenhogeCZV/N-verhouding vandetotaleafvalwaterstroom debenodigde specifieke
zuiveringsruimte inprincipealtijd kleineris
invergelijking metdebehandelingvannormaalcommunaal afvalwater.
Geconcludeerd kanwordendathetbeleid
vanhetWaterschapZeeuwseEilandenmet
betrekking tothetafsluiten vanovereenkomsten met individuelebedrijven [metinachtnemingvanbijbehorende spelregels)incombinatiemeteenmeerindustriële bouwfilosofie
mogelijkheden biedtvoorconcurrerendeaan-

Beluditingstatikbypajs-AWZIinbedrijf

biedingen vandiensten aanderden.Ditzonder
afbreuk tedoenaanrigidecontroleenhandhavingendegebruikelijke bedrijfszekerheid
vancommunaleAWZI's.Het isderhalvejuist
omteconcluderendatdeuitbreidingvande
AWZIWaardeeenzuiverproduct vanmarktwerkingis.Voorallepartijen ennietinhet
minst voorhetontvangend watermilieu iseen
win-win situatie bereikt, f

Periodically,intheendoftheyearthewastewater treatment plantWaardehadto
dealwithadetoriationinthe effluent
qualitycaused byareducedefficiency of
severalpretreatment plantswhichwere
connectedtothesewersystem.Allthese
pretreatment plants treated thewaterof
shell-fish processingindustry.In 1995 the
major shell-fish industries announced
their intention toabandon theirown treatmentplantsanddecided tousethird partiestotreat their wastewaterat thelowest
pricepossible.
Although theDutchWaterActdoesnot
allowWaterboards tooffer theindustrya
competitive tariffstructure,theMinistryof
PublicWorkstoleratestheinitiativesofthe
Waterboard tooffer anagreementbasedon
areimbursement system.Atechnological
andafinancialfeasibility studywascarried
outtodeterminethemosteconomicalway
tothreat thewastewaterandtopreparea
rangeofreimbursements.TheWaterboard
wassuccessful initsbidandwasgranted
thecontract foraperiodoften years.This
relativeshortperiodforced theWaterboard
tomodify theplant atrelativelowcostsby
makingconcessionstotheirownbuilding
regulations.Thefirstresultsofthe effluent
qualityafter theextensionoftheplantlet
showthat awin-win situation for both
partiesand lastbut not leastthewater
environment iscreated.
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detoenamevandestikstofvracht indecampagneperiode,deeffluentkwaliteit veelbeter
isdandereferentiejaren. Nadeopstart vande
bypass-AWZIwasdeNMm|-concentratieinhet
effluent continu kleinerdan 10 mg/1.De
0
P ,-concentratie
wasgemiddeld kleinerdan
Ptomf
locaal
o
1 mg/I.
Kosten en conclusies
Detotalekostenvoordeadvieswerkzaam>8
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