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G E M E E N T E M U I D E N EN HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL,
GOOI EN VECHT
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Langdurigesamenwerkingomhet rioolte
kunnenverbeteren
DegcmeenteMuidenenhetHoogheemraadschapAmstel,GooienVecht(ACV]gaanvoorlangere
tijd metelkaarsamenwerkenomdevuilemissievanuithetrioolstelsel reverminderen.Indekomende
tienjaar willenbeidepartijen deemissiesreducerentoteen niveaudatacceptabel isvoorhetlokale
watermilieudoorhetintegraaluitvoerenvanhetemissiespoor;'basisinspanning)enhetwaterkwaliteitspoor.Hiervoorzijn naastbronmaatregelen,maatregelennodig aan derioleringenhetoppervlaktewaterindetwee kernen van Muiden.DeDienstWaterbeheeren Riolering(DWR)en de
gemeentelijkedienststeldeneenmaarregeleupfau op voordeuitvoeringsperiodetotenmet2011.De
samenwerking isvastgelegdineen convenant.
Hetgezamenlijk opstellen vanhet plan
leiddealsneltotdevolgende ontdekkingen:
• Overstortennabijplekkenwaarvee uit
deslootkandrinken,alsmedede termijn
waarindebasisinspanning voorgemengderioleringmoetzijn uitgevoerd(2005)
zijn beperkendomhetbeleidommeer
duurzamereen/ofintegrale maatregelen
tetreffen uit tekunnen voeren;
• MethetplanvanaanpakvoldoetMuidenaandelandelijke basisinspanning
voorriolering,aan het lokalewaterkwaliteitspoor e'naanhet nationalestrevenom 20procentaftekoppelen;
• Viaeenbeperktonderzoekwordt inkortetijd enopeenvoudigewijze duidelijk
waarmetsuccesinbestaand stedelijk
gebied afgekoppeld kan worden;
• Inprincipebestaan voldoende techniekenomzowelindrogealsin nattere
gebieden milieuverantwoord te kunnen
afkoppelen.
Deburgemeester vanMuiden endedijkgraafvan het hoogheemraadschapAmstel,
GooienVecht(AGV) ondertekenden eind
200rhetconvenant 'Milieuverantwoord verbeterenvanderioleringteMuiden'.Die
ondertekening vormdehetstartschot vande
samenwerking tussen degemeenteenhet
hoogheemraadschap tot2011.Indieperiode
voerendegemeenteen het hoogheemraadschapmaatregelen uit omdekwaliteitvan
hetstadswater inMuiden teverbeteren door
hetaantal overstorten vanrioolwater ophet
oppervlaktewater teverminderen.
Muiden kentgemengde rioolstelsels
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waarmeehuishoudelijk enbedrijfsafvalwater wordt ingezameld en getransporteerd
naardezuiveringsinstallatie. Daarnaast
voertdegemengderioleringregenwater af
Hiervan komthetovergrotedeelinderwzi
terecht.Alleenbijhevigeregenvalzijnde
rioolbuizen enderwzitekleinenstort het
vuilerioolwater (regenenafvalwater) overin
desloten ofgrachten.Zoalselkegemeentein
Nederland moetMuiden deemissieuitde
rioleringreduceren toteendoordeRijksoverheidvastgesteld niveau.Dezebasisinspanning vormt hetzogehetenemissiespoorvanhetlandelijk tweesporenbeleid.
Vervolgenswordtinhet tweedespoor,her
waterkwaliteitspoor, onderzocht ofverdergaandemaatregelen nodigzijn vanwege
knelpunten metdelokale waterkwaliteit.

IlHKiir

dooruiteindelijkeenmeerduurzaam pakket
vanmaatregelen tot stand waarmeeaande
basisinspanningendeeisenuit het waterkwaliteitsspoor wordtvoldaan.Daarbij was
vanbelangdatAmstel,GooienVecht duurzameoplossingensubsidieert enookdat
doorbeter tekijken devoorgestelde maatregelenvoorhetwaterkwaliteitsspoor aanzienlijk konden worden verminderd.
Eenonderzoek naar veedrenkinghad
aangetoond datinMuiderbergsprakewas
vaneenrisicolocatie bijdeoversrortwaar het
bergbezinkbassin wasvoorzien.Dit betekendedatspoedwasgebodenmetdestartvan
deverbeteringsmaatregelen (eenbassinvan
500kubiekemeter).
Het verlopen vandeWvo-vergunning
voordeoverstorten zorgdeer bovendien
voordatdegemeente in2000een nieuwe
vergunningdiendeaan tevragen,diemaatregelenmoest bevatten omtevoldoenaande
basisinspanning, het waterkwaliteitsspoor
enhetveedrenkingsproblemen zou kunnen
oplossen.
Omintegratie vanmaatregelen mogelijk
temaken istoen besloteneen vergunning
aantevragenopbasisvaneenplan vanaanpakwaarindemaatregelen voordebasisinspanning beschrevenzouden worden.

Situatie in Muiden
Omtevoldoenaande basisinspanning
diendedegemeenteMuidenvolgenseenvuilemissierapport uit 1997inMuiderbergéén
bergbezinkbassinvan500 kubiekemeteraan
teleggeneninMuidentweebassinsvan
samen420kubiekemeter.Omintegratievan
demaatregelenvoorde basisinspanningen
hetwaterkwaliteitsspoormogelijktemaken
voerdeDWR eenwaterkwaliteitstoetsuitvoordatde maatregelenvoorde basisinspanning
werdenuitgevoerd.Hieruitvolgdenuitgebreideaanvullendemaatregelen.Onderandere
diendedevoorzieninginMuiderbergrooo
kubiekemetergrotertewordenomproblemenmethetoppervlaktewater revoorkomen.
Degemeenteschrokhiervan.Dooroverlegeneengoedesamenwerking kwam hier-

Het proces
De DienstWaterbeheerenRiolering,zoals
bekenddegezamenlijke uitvoerendedienst
vandegemeenteAmsterdamenhetHoogheemraadschapAmstel,GooienVecht,heeft
samenmetTauwendegemeenteMuidenhet
onderzoekuitgevoerd.Debasisvoorde studie
vormdenhetbasisrioleringsplanendewaterkwaliteitstoets.Deconclusieuitde onderzoekenwas datderioolstelselsnietvoldedenaan
debasisinspanning.Enzoudenzewelvoldoen,danzijn derioolemissiesnogtevuilen
teomvangrijk voordeslotenengrachtenin
MuidenenMuiderberg;datwilzeggendatde
stelselsnietvoldoenvolgenshetwaterkwaliteitsspoor.Bij aanvangvandestudieistussen
DWR endegemeenteafgesproken dateerst

onderzochtzouwordenhoehetrioolstelsel
milieuverantwoord teverbeteren is,zonder
rekeningtehoudenmetdetaakverdelingtussenbeideorganisaties.Devraagwiewatwanneerzougaanbetalenwerdverschovennaar
hereindevanherproces.
Devolgendeintenties werden uitgesproken:Muiden wildemetspoedmetdeuitvoeringvandebasisinspanning beginnen. Het
Hoogheemraadschap Amstel,GooienVecht
voeltzichmedeveranrwoordelijkvoorhet
waterkwaliteitspoor. Die uitgangspunten
zijn opgenomen inhetprocesplan.Tevens
werdopgenomen datdegemeentedemaatregelenenconclusiesvanhetonderzoekzou
overnemen invergunningaanvraag, tezamen metdestartdatavandeuitvoeringvan
demaatregelen.Het bereiken vandelaagst
maatschappelijke lastenwaseenopgelegde
voorwaardeenookhetstopzettenvanhet
doorspoelen vandewatergangen, waar
mogelijk vanaf2010. Hetonderzoek kreegals
prioriteitstelling meedateerst bronmaatregelen,daarna maatregelen inderiolering,
daarna randvoorzieningen enalslaarsre
maatregelen aanhetwaterlopenstelsel (circuleren,baggeren, natuurvriendelijke
oevers)bekekenzouden worden.Enafgesprokenwerddatdepartijen een financieringsplan opstellen waarin staat wiewat
wanneer betaalt,voordat hetmaatregelenplanzouworden vasrgesteld.
Hetvaststellenvanhet procesplan nam
vijfmaanden inbeslag.Toen overeenstemmingwasbereiktisinzeven maanden tijd
hetmaatregelenplan opgesteld. Gedurende
diezevenmaanden isduidelijk het voordeel
geblekenvandegedegenvoorbereidingen
debereikteovereenstemming. Hetproces
zelfiszeersoepelenexactbinnen deafgesprokentermijnen verlopen.Denieuwe
Wvo-vergunning isindezelfde periodeopgesteldeniskort naafloopvanhet proces
definitief geworden.

omeenaantalbergbezinkbassins tebouwen,
terwijlditopregionaalniveaunietdemeest
milieuoptimalemaatregel is.Uitvoeringvan
duurzameremaatregeleninMuidenzou
(helaas]teveeltijd inbeslagnemenomtevoldoenaandewensvanderegering.Gelukkig
heeft DenHaaggeentermijn gesteldvoorhet
voltooienvanhet waterkwaliteitspoor.Die
vrijheid hebbenDWRenMuidengebruikt.
Het waterkwaliteitspoor wordtvolledig
gehaalddoormiddelvan afkoppelmaarregelen. Ookdezemaarregelenblijkengoed
inpasbaarindeWvo-vergunning.

Afkoppelen
Omdemogelijkheden vanafkoppelen te
onderzoeken isviaeenquickscandeopenbareverhardingen enbelendende particuliere
verhardingen verdeeld(bijvoorbeeld dakvlakken aandestraatzijde) indriegroepen:
bijzonder geschiktvoorafkoppelen, geschikt
ofvoorlopignietgeschikt.Uit het onderzoek
volgdedaterruim voldoende'zeer geschikt'
en'geschikt'oppervlak is.Dequickscanis
gemaakt opbasisvanriool-enwegbeheergegevens,situatieschetsen van verhardingen
enwatergangen enenkeleveldbezoeken.
Hetafkoppelen vanhetareaaldatgetypeerd isals'bijzonder geschikt'en 'geschikt'
voorafkoppelen isinMuidenen Muiderberg
ruimschoots aanwezig.Eriszelfszoveel
voorhanden datgeschiktareaal overblijft
nadat voldaan isaandeemissiereductie die
volgenshetwaterkwaliteitspoor moetworden gehaald.

Stressuit Den Haag

Dieconclusienooptedegemeentetotherzieningvandeuitvoeringvandebasisinspanningwaarbij heroverwogenwerdomeendeel
alsnogviaafkoppeling terealiseren.Deaanleg
vanafkoppel- en watersysteemmaarregelen
wordendoorAmstel,GooienVechtmeer
gestimuleerdinhetwaterkwaliteitspoor dan
deend-of-pipemaatregelen.Het hoogheemraadschapisbereidbijredragen indeinvesteringvandezemaatregelenvoor30procenr
voorend-of-pipe maatregelenenvoor80procentvoorduurzamere maatregelen.

Vanwegedetijdsdruk dieisopgelegddoor
hetministerievanVROMomin2005debasisinspanningtebehalen,isinMuidengekozen

Endoordezeaanpakhaakdegemeente
hetstrevenvan20procentafkoppelen in

bestaand stedelijk gebied,zoalsindeVierde
NotaWaterhuishouding isaangegeven.
Beleidsmatig heeft dezeaanpak ten
opzichtevanhetuniverseel bijdragen van
eenaantaleuro'spervierkantemeter het
voordeeldat hetnationale streven gehaald
wordt terwijl gelijktijdig deenergie wordt
gerichtopdeknelpunten tussenderiolering
endewaterkwaliteit.

Resultaat
Hetuiteindelijke pakketvanmaatregelenbestaat uit:
• bergbezinkbassins:500m}inMuiderbergen420mi inMuiden
• afkoppelen: voorhet oplossenvande
ergsteknelpunten: 1,7havoor2006 voor
het waterkwaliteitsspoor 5,3 havoor
2006/2010(intotaal 21%vanhet afvoerende oppervlak)
• afvoerleiding:Vanwegeherveedrenkingsprobleem zaleen afvoerleiding
worden aangelegdachter hetbassin in
Muiderbergomhet alsnog overstortendewaternaargroter oppervlaktewater af
revoeren.
Vanherafkoppelen komr0,7havoor
rekeningvandegemeente,omdat ditvoor
deinvulling vandebasisinspanning dient.
Ditpakket vanmaatregelen is duidelijk
meerduurzaam dandeafzonderlijke maarregelenvoorbasisinspanning en waterkwaliteitsspoor.Bovendienwordtverwacht dat
dekosten lagerzullen uitvallendoor het
afkoppelen meetelaten liften metweg-en
rioolrenovaties.
Hetfinancieringsplan konvervolgens
opgesteldworden.Indeperiodetotenmet
2011wordendemaatregelen uirgevoerd,met
prioriteit voorderisicolocatievoorveedrenking.Degemeentebetaaltintotaalietsmeer
danéénmiljoen euro,terwijl hethoogheemraadschapAmstel,GooienVechtindieperiodeietsmeerdan 1,5miljoen eurobijdraagt.•"
Martien Kaats (DWR)
GerritGeerlings (gemeente Muiden)
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