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Het rapportvande
zuiveringsschappen:
een voldoende
DezyzuiveringschappeninNederland haleneenvoldoendevoorhuntaak,maarkunnenbeterpresteren.Zowelindividueleschappenalsdehelesectormoetennogeensprongvoorwaartsmaken,20
blijkt uitdetweedeBedri[fsvergeiijking Zuivcringsbeheer,uitgevoerdinopdrachtvandeUnievan
WaterschappendoorDeloitteenVertis.Vergelekenmetdeeerstebedrijfsvergelijking, diein195151
plaatsvond,verbeterdendezuiveriugsresultaten.Elfwaterschappenverwijderennu75procent/os/aat
enstikstofuithetafvalwater, tegenzevenrweejaargeleden.Ookdeimplementatievanmilieuzorgsystemenenhetontwikkelenentoepassenvaninnovaticsgaatdegoedekantop.
Debedrijfsvergelijking vergelijktalle
zuiveringsschappen inNederland opdezuiveringsprestatie,definanciën [kosten],het
milieu eninnovaties.Nieuwbij deze
bedrijfsvergelijking iseen klanttevredenheidsonderzoek.
Dezuiveringsprestatie wordt beoordeeld
aandehandvandeverwijdering van fosfaat,
stikstofenzuurstofbindende stoffen. Fosfaat
enstikstofmoetenzoalsbekend voot75procentuit het afvalwater worden gezuiverd,
zuurstofbindende stoffen voor510procent.
Slechtselfvande27schappen voldoenaan
alledriedepunten.Demeesteschappensco-

rennogsteedsonvoldoende ophet verwijderenvanstikstof Terwijl degemiddelde fosfaatverwijdering op79procent ligt,wordt
slechts651,4procentstikstofverwijderd. Het
streven iseropgericht in2006hetdoorde
EUvereistepercentagevan75procent te
halen.Hetisnietzekerofdatmetdegeplandeinvesteringen gaatlukken.Degemiddeldezuiveringsprestatie vooralleschappenis
welgestegenvergeleken mer 19519:van86
procenttot91 procent nu.
Watwelgelijk isgebleven ishet aantal
rwzi'sdatopenigmoment niet voldeed aan

delozingseisenvandeWvo:40procent.Een
ander aandachtspunt isdefeitelijke afname
vanhetgemeentelijke afvalwater doorde
zuiveringsschappen. Dezemetingisin1999
nietuitgevoerd, maar in2002voldeedslechts
éénschapvoor 100 procentaande afnameverplichting.Ongeveerdehelft vande
schappen voldoet voor95procentaandeze
verplichting.Ditisvoorverbetering vatbaar.
Dekosten vanhetzuiverenzijn vooralle
schappengestegen,maardezestijging is
ongeveergelijk merdeinflatie, tussende
drieenvierprocent.Opvallend isweldatde
verschillen tussen hetduursteenhetgoedkoopsteschapgroterzijn geworden:deWvoheffing wasbijhetduursteschapin1999
49,82europerv.e.,enin200260,24eurc>per
v.e.DeWvo-heffmg vanhet goedkoopste
schapwas31,31 euroin 1999en38,88euro bij
denieuwevergelijking. Hetverschilwas
18,51 euroin 1999en24,36euroin2002. De
verschillen intariefkunnen slechtsgedeeltelijkworden verklaard.Degeografische verschillen,schaalgrootteen bevolkingsdichtheidspeleneenrol.Daarnaast isdemate
waarin hetschapde zuiveringscapaciteit
heeft afgestemd ophet(toekomstige) aanbod
vanafvalwater vanbelang.
Deschappenzijn sinds 1999milieubewustergaan werken.Demeesteschappen
hebben kwaliteits-en milieuzorgsystemen
ingevoerd engebruiken minder schadelijke
sroffen, zoalsbestrijdingsmiddelen en
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chloorbleekloog.Ookverwijderen steeds
meerschappen meerdan75procent srikstof
en fosfaar.
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Waterkenniscentrum
Speciaalvoordezebedrijfsvergelijking is
eenjurysamengestelddiegekekenheeft naar
innovatieveontwikkelingenbinnendeschappen.Volgensdezejuryzijndeschappeninnovatievergeworden.Zozijnnieuwetechnieken,
zoalsmembraanrechnologie,vakergebruikt
danin1999,wordtmeersamengewerkten
wordennieuwediensten aangeboden.
Tenslotteiseen klanttevredenheidsonderzoekuitgevoerd.Omdat dit onderdeel
nieuw is,iseenvergelijking metdeeerste
bedrijfsvergelijking niet mogelijk. Deschappenhalen score'stussende6,8en7,3,watin
vergelijking met klanttevredenheidsonderzoekeninanderebranchesgoedis.
Hoeweldeprestatiesvandeschappen
vergeleken met 195151verbeterd zijn,ziende
opstellers nogwelruimtevoor verbetering
indetoekomst.Zomoeteneenaantal waterschappen noggaanvoldoen aande afnameverplichtingendelozingseisenzoalsdiezijn
opgenomen indeWvo.In2005moethetpercentagestikstofverwijdering op75procent
liggen, f

Wvo-tariefperzuiveringsschap(ineuro's).
AGVAmstel,GooienVecht
ZSLLimburg
DLFDelfland
HEWHollandseEilandenen
Waarden
HHRRijnland
HNKHollandsNoorderkwartier
DOMDeDommel
HWBWest-Brabant
FRLWetterskipFryslin
HDSRDeStichtse Rijnlanden
WRIJRijnenIJssel
WSRLRivierenland
R&DReggeenDinkel
V&EVallei&Eem
VELVeluwe
HHSSchieland
DMKDeMaaskant
WHAHunzeenAa's
AADeAa
SALGrootSalland
ZZLZuiderzeeland
NZVNoorderzijlvest
WZEZeeuwseEilanden
R&WReestenWieden
V&VVeltenVecht
WZVZeeuws-Vlaanderen
HABAlmenBiesbosch

50,52
38,40
53,40
44,28

Van Hall Larenstein
van start
Tijdenshetsymposium'Stroomopwaarts'op
24oktoberjl.startte hetWaterkenniscentrum
VanHallLarensteinofficieel haarwerkzaamheden.Metditkenniscentrum willenHogeschoolLarensteinenhetVanHadInstituutde
bandentussenhunwateropleidingenenhet
werkveldversterken.
Bijna250deelnemers,waarvan 80 uit het
werkveld,bogenzichonder leidingvandr.
JanTerlouwoverdevraaghoeeenbrug kan
wordengeslagen tussendewensen van het
werkveld endewatetopleidingenvande
Hogeschool LarensteinenhetVanHallInstituut.AndréJansen,sinds 1 augustusj.1.lectot integraal watetbeheeren ruimtelijke
inrichting aanVanHallLarenstein,gingin
opdeambitievandehogescholen.Dezewillenmethun wateropleidingen dewaterdeskundigen voorde21eeeuwopleiden.
Dezeambitienoodzaakt deopleidingen
tot 'bijdetijd' blijven.Metdatdoelishet
Waterkenniscentrum VanHallLarenstein
opgericht.Hetwilsamen met gemeenten,
provincies,waterschappen, waterleidingbedrijven, Rijkswaterstaat, onderzoeksinstellingen eningenieursbureaus praktijkgerichtonderzoekverrichten omkennis te
generen,tebeherenentedelenmet het
werkveld.
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LodewijkvanNieuwenhuijze, directeur
vanH+N+SLandschapsarchitecten, pleitte
voorwatermanagers dievaktechnische kennisenintegraal denken inevenwicht weten
tebrengen.Zijzijn nodigomdeenorme
opgavevorm tegevendieWB21 metzich
meebrengt voorderuimtelijke inrichting
vanNederland.Datkunnen zealleen wanneerzeinstaatzijn desamenwerking tussen
de'rekenaars'ende'ontwerpersenordenaars'teverbeteren.Eenvoorwaarde hiervoorisdeontwikkelingvaneengemeenschappelijkdenk-en begrippenkader.
HenkPost,sectorhoofd bij Waterschap
ReestenWieden,steldedatondanksalle
nieuweontwikkelingen inde waterwereld,
vakkennisoverhydrologie(grond-en oppervlaktewater]onontbeerlijk blijft voordeuitvoering.Hij vroegzichafofdeopleidingen
nogwelvoldoendestudenten afleveren met
die'harde'kennis.VolgensPostmoetenjongewaterdeskundigen instaatzijn hydrologischeprocessen tebegrijpen, gevoelhebben

voorgrootheden diemet computermodellen
worden berekend enkritisch naardeuitkomstenvanhun onderzoekingen kijken.
EvenalsVanNieuwenhuijze benadrukte
Postdatdeaankomende waterdeskundige
dezekennis moetkunnen toepassen ineen
breedwerkgebied endaarbij degesprekspartner moetzijn voordewetenschapper,de
plannenmaker enderuimtelijke ordenaar,
maarookvoordeecoloog,de natuurbeschermer,delandbouwer ende stedenbouwkundige.
RonalddeVos,afgestudeerd aanhetVan
HallInstituut ennu onderzoeker bijTNO,
steldedat het indepraktijk aandeslaggaan
noodzakelijk isvoorhetslaanvandebrug
tussen onderwijs enwerk.
AlmerBolman,nadeMSc-opleiding
Watermanagement aanLarenstein nu werkzaambijWaterschapValleienEem,onderschreefdevisievanDeVos.Methet werkveld
moetje volgenshemaltijdens deopleiding
kennismaken,bijvoorbeeld dooreenleerwerkovereenkomst.

Knipperlichtrelatie
Aanheteind vanhetsymposium werd
tijdens eendiscussiegeconcludeetd dat het
werkveld behoefte heeft aandegelijke vaktechnicidievanuit decontextvan maatschappelijke ontwikkelingen problemenop
geïntegreerdewijze oplossen.Het opleiden
vanzulkewaterwerkers vraagtomintensiveringvanderelatie tussenopleidingen en
hetwerkveldomkennisvraag-enaanbod
voortdurend opelkaaraftestemmen. Nu
onderhouden werkveld en wateropleidingen
slechtseenknipperlichtrelatie. Studenten
zorgen met hun stagesen afstudeeropdrachtenvoordeinstandhouding vanenigcontact.Dit biedtechteronvoldoende continuïteitomvanelkaar teleren.In kenniskringen
vanstudenten,docentenénwerkvelddie
gezamenlijk werkenaanenkele thema's
binnen meerjarige samenwerkingsovereenkomsten,isdezecontinuïteit welgewaarborgd, f
André Jansen
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Op23januari2004brengtH 2 0eenthemanummer overrioleringuit.
Alsueenbijdragewiltleverenaanditnummer,dient ucontactoptenemenmetde
redactie:(010)42741 65.
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