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Monitoring riooloverstorten
wenselijkénmogelijk
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M I C H E L M O E N S , ARCADIS

lnNederland 15 reïatiejweinig ervaring metlietop routinematigewijzemetenaanriooloverstorten.
Voorde toetsing op deeffectiviteit van lietcmissierediictiebelcidislietechterwenselijkovermeer
betrouwbare informatie tebeschikken.Voorzoverwordtgenietenaan dewerkingvanriooloverstorten
gebeurtditop lokaal niveau.Ditresulteertalsregel111 meetprogramma's dieleiden totouderling
slechtvergelijkbare resultaten,waardoor de bruikbaarheid nationaal, regionaalofzelfslokaal
beperkt is. Omhierineenstapvoorwaartstemaken iseennadereuitwerking 111 devormvan uniformering,schaalvergroting,afstemming, ajslank-engroeiscenario's cd.gewenst.Hctoulangsgepubliceerdeeerstedeelvan ItetCIW-onderzock'Nadereuitwerking monitoring riooloverstorten'kan
wordengezien alseenaanbeveling voordeconcreteinvulling vanhetmonitoren,zoalsdieinde
modelvergunning riooloverstorten isopgenomen.
Alsuitvloeiselvanhetactieprogramma
'Waterkwaliteitendiergezondheid'(Tweede
Kamer)isonderdevlagvanCIWde subgroep
'Riooloverstorten' aanhetwerkgegaan. Eén
vandetaakopdrachten was'Monitoring'.In
2001 ishiertoedeCIW-subgroep'Nadereuitwerkingmonitoringriooloverstorten'inhet

levengeroepen.Detaakvandesubgroep
bestaatuithetontwikkelenvaneenvisie,op
grondwaarvanhetmogelijk iseenlokaal
monitoringsprogramma optezettendatmeetgegevensopleverttenbehoevevanhetwaterkwaliteitsbeheerenrioolbeheer.Hetresultaat
hiervanvormthetlaatstedeelindebestaande

reeks'Riooloverstorten',dieonlangsdoorde
CIW is uitgebracht (deel 1:'Knelpuntcriteria
riooloverstorten',deel 2:'Eenduidigebasisinspanning',deel 3:'Modelvoorvergunningverleningriooloverstorten').
De CommissieIntegraalWaterbeheer
(CIW) 'Monitoring riooloverstorten' heeft
ARCADISopdrachtverstrekttothetuitvoeren
vanhetproject 'Nadereuitwerkingmonitoringriooloverstorten'.Ditproject isuitgevoerdintweefasen,faseAenfaseB.InfaseAis
onderzoekverrichtnaarhetopzettenen
exploiteren vaneenlokatiespecifiek meetprogramma,opgrondwaarvaneengemeentein
samenwerkingmetdewaterbeheerder inzicht
kanverkrijgen inde overstortingsfrequentie
enoverstortingsduur. FaseBheeft totdoel
inzicht tekrijgen inhetfunctioneren vanhet
gemengd rioolstelselenheteffect vandevuilemissieophetontvangend oppervlaktewater.
Hetonderzoekgeeft nadereuitwerking
aande volgendeonderwerpen:
• meetstrategie
• meetopzet
• gegevensbeheer
• middelen
Hetonderzoeksproject is gefinancierd
doorSTOWA,RIZAenVROM.
Beleid CIW
Hetmonitorenvan riooloverstorten
bevindtzichophetsnijvlak vanrioleringen
stedelijk water,ofwelophetgrensvlakvan
takenenbevoegdhedenvanriool-enwaterbeheerders.Erbestaatderhalvegrote behoefte
aanduidelijkheid omtrent deomvangvanhet
probleemenhetnutennoodzaakvanoverstortmonitoring.Omhieraaninvullingte
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geven zijn driesporen gedefinieerd en nader
uitgewerkt.
spoor 1: Het basaal inzicht verkrijgen in de
locatie,het tijdstip, de frequentie en de duur
van de overstorting
spoot 2:praktijkmetingen riolering (meer
aandacht voor het functioneren van het rioolsysteem);
spoor 3:waterkwaliteitsmetingen (waterkwaliteitsmetingen aan overstotten gekoppeld
aan de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater).
Dewaterbeheerder heeft meer belang bij
het verkrijgen van inzicht in deeffecten van
riooloverstorten opde waterkwaliteit (spoot3),
terwijl de rioolbeheerder meer belang heeft bij
het verkrijgen van inzichr in het functioneren
van het rioolsysteem (spoor2).
Het functioneren vande riooloverstorten
wordt als belangrijkste indicatotgezien voor
probleemsituaties en iseen wezenlijk onderdeelvan beidefasen, waardoor isbesloten om
testarten met denadere uitwerking van faseA.
Spoor 1 kan worden gezien alseen aanbeveling
voor deconcrete invulling van het monitoren,
zoals die in de modelvergunning (deel3) is
opgenomen. Deuitwerking van spoor 1 (deel
4a)istevinden onder www.ciw.nl (onder
werkgroep 4).In de loop van ditjaar verschijnt
deel4bwaarin desporen 2 en 3nader zijn uitgewerkt.

Monitoringsstrategie
Het verrichten van praktijkmetingen aan
riooloverstorten vormr onderdeel van een
rotalemonitonngsstrategiczoals weergegeven
in Figuur 1. Destrategie isgebaseerd op her
verkrijgen van meer inzicht in de mogelijke
relanc(s) tussen het functioneren van de riolering,deemissie vanuir het rioolstelsel en de
effecten vandevuilemissie opde waterkwaliteit.
Demonitotingsstrategie isniet alleen
gericht op het gebruikmaken en verrichren
van praktijkmetingen om meer inzicht te krijgen in het functioneren. Klachten en systeemkennis zijn eveneens vangrote waarde voor
het kunnen leggen van relatiesen inzichtelijk
maken van het functioneren van het systeem.
Dewatetbeheerder behoort te beschikken over
bruikbare waterkwaliteitsgegevens, verkregen
viaroutinematige (roulerende) meetnetten en
bijvoorbeeld stadswateronderzoek.Viade
praktijkmetingen, verkregen volgensspoor 1,
behoort degemeente inzichr te hebben in de
daadwerkelijke overstortingsfrequenrie en
oversrortingsduur. Spoor 1 kan worden
beschouwd alseen eerstestap van een groeipad waarin viaprakijkmetingen meer inzicht
wordt verkregen in het functioneren van het
rioolsysteem en deeffecten van de vuilemissie
op het ontvangend oppervlaktewatet.
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Strategiemonitoringriooloverstorten.

Debeshscritena die bepalen ofde vraag
metja ofnee kan worden beantwoord zijn
afhankelijk van de mate waarin afwijkingen in
her rioolstelsel geaccepteerd en waterkwaliteitsproblemen getolereerd worden.Dit wotdt
vaak in ovetleg tussen deriool-,water- en zuiveringsbeheerder vastgesteld. Eengoede
onderlinge samenwerking tussen deze partijen
isdaarom van wezenlijk belang. In fase B van
het onderzoekwordt nader ingegaan opde
nadere uirwerking en besliscriteria mer
betrekking tot deeventuele inzer van spoor2
en spoor3.

Basismeetnet
Onderdeel van het ondetzoek vormt een
beschrijving van dewijze waaropeen basismeerner stapsgewijs kan wotden gerealiseerd
voor her moniroren vanoverstorten. Hierbij
wordt ingegaan opde vereiste uitgangssituatie,een stappenplan, voorbereidende werkzaamheden, een procedure voorontwetp van
het meetnet en onderdelen van het momtoringsproces.Volgensdeontwerpprocedure kan
een schifting worden aangebracht tussen overstort- ofiïoolputten waar minimaal een overstortmeter dienr teworden aangebracht en
oversrortlocaties waarvoor het niet ofminder
zinvol/haalbaar ishet overstortgedrag teregistreren.Doorgebruik temaken van deze ontwerpprocedure kan het aantal te monitoren
overstorten worden teruggebrachr tot dezogenaamde basismeetopzet.
Debasismeetopzet bestaat uit meetpunten
(externeoverstortputten) dieworden gebaseerd op knelpunten in dewaterkwaliteit, de
toekomstige inrichring van het rioolstelsel en
degeschiktheid van meetlocaties.Het volgen

vandeontwerpprocedure leidt tot een afgeslankt meetnet, waarbij overstortputten overblijven die niet wotden gemonitoord. De ontwerpprocedure isweergegeven in figuur 2.
Om degemeren oversrortingsfrequentie in
telatieve zin tekunnen vergelijken met de
theoretisch gemiddelde overstorringsfrequentieiseen minimum meetperiode van ca.2-5
jaar benodigd.Vooreen vergelijking in absolutezin iseen statistisch gezien voldoende lange
meetperiode benodigd van ca.10-25jaar. Door
debasismeetopzet van spoor 1 uit te breiden
met een continue neerslagmeting bestaat de
mogelijkheid om het overstortgedrag met de
gemeten neerslagen metgebruikmaking van
het tioleringsmodel resimuleren. Dit levert de
meest zuivere vergelijking van hergemeten en
theorerisch berekende overstortgedrag.Voor
meer informatie omtrent dergelijke afwegingen en roetsingsprocedures voor vervangende/geschikre meetpunten wordt verwezen
naar deelrapport 4a.

Gegevensbeheer
Uiteen verkennend draagvlakonderzoek is
gebleken dat met name het gegevensbeheer
het grootste struikelblok vormt in het proces
van informatievootzicning. Om te voorzien in
debehoefte aan uniformering, uitwisselbaarheid vangegevens en een efficiënte verwerking
vangegevens tot bruikbare informarie worden
nchrhjnen voorgegevensbeheer gegeven.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het procesvangegevensverzameling, gegevensverwerkingen deomwerking tot een informatieaanbod wat isafgestemd opde
informatiebehoefte.
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Ontwerpprocedure basismeetnet overstorten
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Middelen
Het met voldoende betrouwbaarheid
(nagenoeg) storingsvrij meten van overstortingsfrequentie en overstortduur (spoor ï) is
met de huidige generatie meetapparatuur een
praktisch haalbare kaart.Spoor ï geeft basaal
inzicht in het functioneren van de riooloverstorten en pas m combinatie met (minimaal)
een neerslagmeting enig inzicht m het functioneren van het rioolsysteem.
Door het ontbreken van budget/menskracht en bestuurlijke aandacht wordt thans
nog (te)weinig informatie uit bestaande praktijkmetingen gehaald. Degemiddelde kosten
voorde inrichting en exploitatie van het basismeetnet bedragen (uitgaande van een totaal
van i(5.ooomeetpunten) ca. ï euro per inwoner
perjaar. Dit isomgerekend noggeen 2procent
van het rioolrecht, maar biedt een relatiefgroterezekerheid ten aanzien van aanvullende
maatregelen diede komendejaren op het pro-

gramma staan ter verbetering vande waterkwaliteit. Door voldoende budget/menskracht
tereserveren voor met name deexploitatie van
het meetprogramma kunnen teleurstellingen
achteraf worden voorkomen.
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