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lijk worden ofaanvullende maatregelen in het
kader van het waterkwaliteitsspoor noodzakelijk zijn. Voordegescheiden stelsels geldt
bovendien dat aangegeven moet worden of
deze rioolstelsels omgebouwd moeten worden
naar verbeterd gescheiden stelsels.
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Het oppervlaktewater instedehjkgebied voldoet veelal niet aan degestelde waterkwaliteitsdoelstellingen. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan isdeaanwezigheid van lozingswerken vanuit de
gemeentelijke riolering: rioolovcrstorten ojregenwateruitlaten. Het waterschap Groot Saüandgeeft
op basis van waterkwaliteitsonderzoek aan welke lozingswerken een knelpunt vormen voor het
ontvangende oppervlaktewater. Vervolgens wordt aangegeven welke prioriteit het treffen van maatregelen heeft. Gemeenten kunnen hierdoorgericht engefaseerd maatregelen tref/en om de vuiluitworp uit de rioolstelsels terug tedringen.
In het beheersgebied van het waterschap
Groot Salland komen ruim 500 rioolwateroverstorten vanuit gemengde rioolstelsels en ruim
400regenwateruitlaten vanuit gescheiden
rioolstelsels opoppervlaktewater voor. Het
betreft veelal stilstaande oflangzaam stromende wateren. In de afgelopen zevenjaar
heeft het waterschap bij 60procent van de
rioolwateroverstorten en ruim 25procent van
de regenwateruitlaten onderzoek naar de
waterkwaliteit uitgevoerd, om invulling te
kunnen geven aan het rioleringsbeleid.
A a n p a k via t w e e s p o r e n
Het belangrijkste uitgangspunt van het
rioleringsbeleid isde tweesporen-aanpak: het
emissie-en het watetkwaliteitsspoor. Het
emissiespoor iseropgericht de vuiluitworp
vanuit een rioolstelsel terug tedringen. Deze
zogenaamde basisinspanning geldt voor ieder
rioolstelsel en isonafhankelijk van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Bij
de invulling van het waterkwaliteitsspoor zijn
de waterkwaliteitsdoelstellingen van het
ontvangende oppervlaktewater bepalend. Dit
waterkwaliteitsspoor moet gevolgd worden
wanneer met de basisinspanning niet aan de
waterkwaliteitsdoelstellingen kan worden
voldaan. Bij het vaststellen en uitvoeren van
saneringsmaatregelen moet voorrang worden
gegeven aan situaties waarbij knelpunten ten
aanzien van de waterkwaliteit optreden.
Het waterschap geeft knelpunten aan met
behulp van waterkwaliteitsonderzoek. Dit
onderzoek geeft inzicht in de werkelijke
waterkwaliteit. Hierdoor is het niet alleen
mogelijk prioriteiten aan tegeven, maar kan

ook aangegeven worden waar naast het emissiespoor ook het waterkwaliteitsspoor ingevuld moet wotden.
Waterkwaliteitsonderzoek
Om een aan de huidige omstandigheden
aangepast tioleringsbeleid vorm tegeven zijn
voor het onderzoek van de waterkwaliteit vier
subdoelstellingen geformuleerd:
Voorgemengde én gescheiden stelsels
moet de actuele waterkwaliteit bij rioolwateroverstorten en regenwateruitlaten vastgesteld
worden om de knelpunten zichtbaar te
maken.Verder moet vanuit waterkwaliteitsoogpunt een prioriteit aangegeven worden
voor het treffen van maatregelen die de
vuiluitworp reduceren. Tenslotte moet duide-

Tabel1:

Bij het merendeel van de rioolwateroverstorten, die op kleinere ontvangende oppervlaktewateren lozen,en bij een representatief
deel van de regenwateruitlaten is onderzoek
uitgevoerd. In (zeer)grote ontvangende oppervlaktewateren heeft nauwelijks onderzoek
plaatsgevonden.
Het waterkwaliteitsonderzoek isop een
pragmatische wijze uitgevoerd. Bij ieder
lozingswerk zijn drie deelonderzoeken
verricht: naar de kwaliteit van de waterfase, de
kwaliteit van de waterbodem en naar de voorkomende macrofauna. Deanalysepakketten en
bemonsteringsfrequentie zijn per deelonderzoek weergegeven in tabel 1.
Om de onderlinge verschillen in waterkwaliteit bij de verschillende lozingspunten
tot uiting te laten komen, isper deelonderzoekeen indeling in vijf klassen gemaakt: zeer
goed tot en met zeer slecht (klasse 0-4).Vervolgens isper lozingswerk bepaald ofeen relatie
bestaat tussen de watetkwaliteit en het
aanwezige lozingswetk, op basis van karakteristieke verontreinigingen en de concentraties
hiervan in de waterfase en de waterbodem en
het voorkomen van karakteristieke soorten in
de macrofauna. Meestal isbij een slechte tot
zeer slechte kwaliteit (klasse 3 en 4)ook sprake
van een aantoonbaar effect ten gevolge van het
aanwezige lozingswerk. In een aantal gevallen
kan een slechte kwaliteit echter een natuurlijke oorsprong hebben ofer issprake van een
andere bron (bijvoorbeeld invloed van de
landbouw).Ook is het mogelijk dat er wel een
aantoonbaar effect is,maar dat degrootte van
het effect dermate klein isdat toch sprake is
vaneengoede waterkwaliteit (klasseoen1).

Analysepakkettenen bemonsteritysjreçjuentiesperdeelonderzoek.

deelonderzoek type lozing

analysepakket

waterfase

rioolwateroverstorten
regenwateruitlaten

N,P,0 2 en BZV

waterbodem

rioolwateroverstortenenregenwateruitlaten
rioolwateroverstortenenregenwateruitlaten

ZM,PAK's,PCB's,OCB's
enolie

1

determinatietot opde
soott,behalvewormen
en mijten

1

macrofauna

bemonsteringsfrequentie

2(1natte en
1 droge periode)
N,P,0 2 , BZV,ZMen PAK's 4-6(2-3natte en
3-4droge perioden)

BZV= biochemisch zuurstofverbruik, ZM = zware metalen, OCB's= bestrijdingsmiddelen.
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Waterkwaliteit bij rioolwateroverstorten
Dekwaliteit van het oppervlaktewater in
het beheersgebied van het waterschap isbij70
procent van deonderzochte rioolwateroverstorten in meer ofmindere mate aantoonbaar
beïnvloed door het aanwezige lozingswerk. De
grootste verschillen in waterkwaliteit komen
tot uiting in de kwaliteit van de waterbodem
en de macrofauna (zieafbeelding 1).De effecten op de kwaliteit van de waterfase zijn
slechts beperkte tijd (enkele dagen) meetbaar
en daardoor moeilijker aan te tonen. In de
waterbodem zijn met name zware metalen en
PCB's karaktetistieke verontreinigingen. De
macrofauna wordt vaakgedomineerd door de
groepen Chirononms{een mug) en/of Tubificidae{een worm).In de waterfase zijn met
name hoge concentraties BZV, organisch-stikstofen fosfaat karakteristiek voor de invloed
van rioolwateroverstorten.

Waterkwaliteit bij regenwateruitlaten
De kwaliteit van het oppervlaktewater bij
regenwateruitlaten isop ruim 35procent van
de onderzochte locaties aantoonbaar beïnvloed door het aanwezige lozingswerk. Ook bij
regenwateruitlaten komen de grootste
verschillen in waterkwaliteit tot uiting in de
kwaliteit van de waterbodem en de macrofauna (zieafbeelding 2). Bij regenwateruitlaten zijn in de waterbodem met name koper,
zink en PAK'skarakteristieke verontreinigingen. Ook bij regenwateruitlaten kan een
macrofauna voorkomen die wordt gedomineerd door Chirononmsen/ofTubificidae. Dit
kan het gevolg zijn van het voorkomen van
vuilwateraansluitingen op het regenriool
(verkeerde aansluitingen). Ook kan de vuilvracht, hoewel deze per lozingsgebeurtenis
kleiner is,opjaarbasis vergelijkbaar zijn aan
de vuilvracht bij rioolwateroverstorten.
Komen in een droge periode in de waterfase
hoge concentraties BZV,organisch-stikstofen
fosfaat voor,dan duidt dit ookop verkeerde

Afl>. 1:

aansluitingen. Koper en zink worden in de
waterfase bij regenwateruitlaten vaak in te
hoge concentraties gemeten. Dit is meestal de
invloed van het afspoelen van regenwater over
verhard oppervlak.
Bij regenwateruitlaten op industrieterreinen worden vaker en grotere effecten gemeten
dan bij regenwateruitlaten in woonwijken.

Richtlijnen voor de komende jaren

Doelstellingen bereikt?

Gescheiden stelsels:
Op industrieterreinen moeten gescheiden
stelsels vanuit waterkwaliteitsoogpunt altijd
omgebouwd worden naar een verbeterd
gescheiden stelsel.Ombouwen betekent echter
onder andere extra warer naar de rioolwatetzuivermgmstallaties en daardoor slechtere
zuiveringsrendementen. Hierdoor is ombouwen maatwerk en moet rekening worden
gehouden met de(maatschappelijke) kosten;

Gemengde stelsels:
Voor alle lozingswerken van de onderzochte rioleringsgebieden iseen prioriteit voor
het treffen van vuiluitworpreducerende maatregelen aan tegeven.Vooreen beperkt aantal
lozingswerken moet nog duidelijk worden of
extra maatregelen in her kader van het waterkwaliteitsspoor noodzakelijk zijn;

Deresultaten van het onderzoek naar de
waterkwaliteit voldoen ruimschoots aan de
geformuleerde doelstellingen. De huidige
waterkwaliteit isbij een groot aantal lozingswerken vastgesteld, waardoor de knelpunten
naar voren komen.Pergemeente zijn prioriteiten voor het treffen van vuiluitworpreducerende maatregelen goed aan tegeven. Voor een
groot deel van de rioolwateroverstorten is
verder duidelijk geworden ofnaast het emissiespoor ook het waterkwaliteitsspoor gevolgd
moet worden. Voorwaarde hierbij is dat
inzicht moet bestaan in de vuiluitworp in de
huidige situatie.Tenslotte geeft het onderzoek
voldoende antwoord op de vraag ofgescheiden
stelsels omgebouwd moeten worden naar
verbeterde gescheiden stelsels.

Bijgescheiden stelsels in woonwijken kan
meestal volstaan worden met het herstellen
van verkeerde aansluitingen.
Inmiddels isduidelijk dat bij de aanleg
van nieuwe stelsels het bestegekozen kan
worden voor geïntegreerde stelsels.Schone
verharde oppervlakken kunnen zowel in oude
als nieuwe situaties afgekoppeld worden van
de rioleringen viaeen infiltratievoorziening
op oppervlaktewater lozen. Eventueel toch
voorkomende verontreinigingen worden in de
infiltratievoorziening gebonden en zijn zo
beheersbaar.

Invulling van het rioleringsbeleid
Door het waterkwaliteitsonderzoek kan
samen met degemeente op een zinvolle wijze
invulling gegeven worden aan het rioleringsbeleid, waarbij emissie-en waterkwaliteitsspoor zoveel mogelijk tegelijk worden ingevuld.Dit heeft een groot aantal voordelen. Het
belangrijkste isdat de gemeenten erg positief
staan tegenover de aanpak.Ze kunnen nu
gericht en gefaseerd maatregelen gaan nemen.
Dezemaatregelen hebben een hoog milieurendement. Achterafzijn waarschijnlijk nog maar
weinig aanvullende maatregelen noodzakelijk
in het kader van het waterkwahteitsspoor.

Afkoppelen van verhard oppervlak:
Zowel bij bestaande alsgescheiden stelsels
moeten schone verharde oppervlakken zoveel
mogelijk afgekoppeld worden/blijven.
Momtormgsonderzoek;
Het waterschap heeft ook tot taak aan te
geven ofdegenomen maatregelen om de
vuiluitworp te reduceren daadwerkelijk leiden
tot een betere waterkwaliteit. In de komende
jaren zal daarom deaandacht van de effecten
van lozingen verschuiven naar het meten van
de effecten van de vuiluitworpreducerende
maarregelen. Omdat een groot aantal rioolwateroverstorten dichtgezet zal worden en niet

In het beheersgebied van het waterschap
GrootSalland houdt 92 procent vande gemeenten bij de invulling van het emissiespoor al
rekening met het waterkwaliteitsspoor.

Dewaterkwaliteit bij nooloverstorten.
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Dewaterkwaliteit bij regenwateruitlaten.
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