ACHTERGROND

GEZAMENLIJKE AANPAK G E M E E N T E E N WATERSCHAP VOOR
AFVALWATER

Meerbetrokkenheid
tussenwaterbeheerders
Waterschappen inNederland willen meergaansamenwerken metgemeenten.Inrecentuitgebrachte
waterbeheersplanueudiehettoekomstperspectie/voordekomendevijfjaar beschrijven,gevende
waterschappen aandatzijnieuweontwikkelingen ophetgebied vanajvalwater, oppervlaktewater
engrondwater insamenwerking metgemeenten willenaanpakken.Ookwordtgekeken naareen
gezamenlijke aanpakvantechnischemogelijkheden ophetgebied vandrinkwater, rioleringen
waterzuivering dieminderbelastendzijnvoorhetmilieuenkostenbesparend kunnenwerken.
Hetstreven naar meer duurzaamheid
vormt inNederland deonzichtbare, maar
sruwendekracht achterde ontwikkelingen
indewaterketen omdat deruimte steeds
schaarserwordtenhetgebruik vanteveel
drinkwater ernsrigegevolgen kan hebben
voorhet milieu.Waterschappen, waterleidingbedrijven engemeenten oriënteren
zichin toenemende mateintegraalopde
mogelijkheden omdewaterketen teoptimaliseren.Zokan het bijvootbeeld voordeliger
zijn vooreenwaterschap,en uiteindelijk
ookvoordeklant,ombij tedragen in het
rioolstelsel vandegemeente inplaats van in
eenuitbreiding vaneeneigen rioolwaterzuiveringsinrichting.
"Meersamenwerken betekent overigens
weldat ivoren torentjes moeten worden
afgebroken", zegtdijkgraaf Lambertvanden
BergvanwaterschapDeMaaskantinOss.
"Delaatstetijd isbijhetwaterschap sprake
vaneenkoerswijziging tenaanzienvan het
invullen vanbepaaldetaken.Binnende
waterketen vanafdeproductievan drinkwater,totafvalwaterzuivering enhetvervolgensterugbrengen vangezuiverdwater in
dewaterlopen, isnagegaan ofdedriespelers
indit veldbepaaldeactiviteiten kunnen
bundelen.Hetwaterleidingbedrijf, de
gemeenteenhetwaterschap hebben hun rol
indewaterketen altijd vrijgeïsoleerd
gespeeld.Bekekenisnu welkvoordeel
gehaaldkanworden uiteen samenwerking
tussendezedriepartijen", aldusVanden
Berg."Detrend voormeer samenwerkingis
ingezetdoordederdeNota waterhuishoudingeindjaren negentig.Hier indit
huiszijn sindsdien talvan werkconferenties
gehouden waarweallegemeentebesturen
uitonzeomgevinghebben uitgenodigd om
eensvangedachten tewisselenoverbijvoorbeeldrioleringen en afvalwaterzuiveringen".
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Degesptekkenwarenuiterst ontwapenend
maat tegelijkertijd ookzeet confronterend,
geeft VandenBergtoe."Overenweer
werden vragengesteld als:overeikaarspositieen verantwoordelijkheid".
"In het bestuurlijk overlegRioleringen
inNoord-Brabant gaandegesprekken nu
overeen integraleaanpak tussen waterschappenengemeenten, terwijl tot voor
kort iedereenvanuit zijn eigen gezichtsveld
enopdracht naar hetzelfde onderwerp keek.
Jekunt hetvreemdvindenofniet,maarwe
zijn begonnen methet verkennen van
eikaarswerkzaamheden. Ervolgden stevige
debatten omdat het aanvankelijk alsbedreigend werdervaren",zegtVandenBerg.

De Vliert
KoosBeurskens,hoofd sector Emissiebeheer,vertelt dat niet alleenvanuit het
oogpunt vanbetere relaties met gemeenten
winst isgeboekt ominhet belangvande
klanten eenverbeterde synergieensamenwerking tebereiken."Eeninzicht dat hier
aan toegevoegd kan worden,isdatvanuit de
technische kant ookvoordelen tebehalen

zijn.Erzijn enthousiastegeluiden hoorbaar
omdeinfrastrucruur vanhet rioleringsstelselbehalvevoorhet inzamelen vanvuil
water,immerseen taakvandegemeente,
beteraftestemmen ophet transporteren en
zuiveren van het vuilewater,detaakvan het
waterschap.
Alsvoorbeeldvoordeintegrale aanpak
noemt Beurskensdevervangingvan het
bestaande rioleringssysreem in woonwijk
DeVliertin DenBosch,waarindeafvoer van
regenwater gescheiden wordtgehouden van
het 'vuil water'-riool.Het regenwater wordt
afgekoppeld vanderioleringen teruggeleid
naar natuurlijke waterstromen. "Dereden
voordeaanpassingen inDeVliertwasdat
veelschoon regenwater in hetriool
verdwijnt, terwijl deregiorondomDen
Boschtegelijkertijd temaken heeft met
aanzienlijke verdrogingsproblematiek', zegt
Beurskens."Anderzijds iser het probleem
datteveelvuil water bij hevigetegenval,via
nooduitlijnen alsoverstorten, inhet oppervlaktewater terechtkomt, omdat hetovertolligeenvuilewater niet meerdoorhet rioolstelselopgevangen kan worden."
"Eenderdepunt isdat redelijk schoon
watergezuiverd moet worden,watzonde
is",vindtBeurskens."Duidelijk wasdateen
aantal winstpunten tebehalenwasdoor
anders met regenwater omtegaan.
Uitgangspunt isdathetregenwater langer
wordt vastgehouden inhetgebied.Maatregelenhiervoor kunnen weniet ongevraagd
enopeigenhoutje treffen. Takenalshet
informeren vandewijkbewoners ende
uitvoeringvanhetplan vooreen nieuw
afvalwatersysteem liggenbinnen de
invloedsfeer vandegemeente. Gezamenlijk
wordtgekeken watdebeste investeringen
zijn enwaternodigisqua financiering",
zegtBeurskens.

Voortgangsrapportage 1999
DeUnievanWaterschappenheeftop13 oktoberdevoortgangsrapportagevan1999uitgebracht
metbetrekkingtotstikstofbeperkende maatregelingenop rioolwaterzuiveringsinrichtingen.
DezejaarlijkserapportagevindtplaatsinhetkadervanhetLozingsbesluitWVOStedelijkAfvalwater.Hetverslagmeldtperbeheersgebieddestandvanzakenendevoortgangvoorhetbehalen
vande gesteldestikstofreductie voordeperiodevan1998tot 2005.Omaandeeistevoldoenmoet
binnenhetbeheersgebiedeenreductievan75procentvoortotaal-stikstofwordenbehaald.
Volgensderapportageblijktdatallewaterkwaliteitsbeheersers maatregelenhebben getroffen
omaandeeistekunnenvoldoen.Eenaantal heeft vanwegefinanciële,planologischeoftechnischeproblemen uitstelgekregen.
Zevenwaterschappen hebbenin 1999eenstikstofvermindering van75procentgehaald.Slechts
tweewaterschappenzittenondereenzuiveringsrendement van50procent.Het influent
bevattevorigjaar85miljoen kilogramstikstof Hiervanis53 miljoen kilogram verwijderd.

Voordelen
"Plannen alsdezezijn ingrijpend en
kostbaar", zegtVandenBerg."Ondanks dat
het vernieuwen vanhet rioolstelselzoalsin
DeVliert uiterst kostbaar is,lopen dekosten
voordebaten uit.Alswevandaagwaren
begonnen metdeaanlegvaneen nieuwe
infrastructuur, zou dat volledig anders
verlopen dan 25jaar geleden.Een ander
soorr pijpenstelsel zou worden gemaakr in
minder kilometers en waarschijnlijk met
veelminder dikke buizen.Maarde infrastructuur ligt aleentijd onderdestad.Het
afkoppelen vanregenwater inDeVliertisnu
eenforse investering.Alswehet hebben
overduurzaam waterbeheer en duurzame
watersystemen, passend indeaanpakvande
verdrogingsproblemariek, zaldit project op
delange termijn velevoordelen leveren."
Vanden Bergvindt dat het terugdringen
vandeoverstort- enverdrogingsproblematiek moeilijk ingeld isuit tedrukken. Evenmin isaantetonen ofdiekubieke meter
regenwater uiteindelijk deverdroging
tegengaat. "Maat ikbenervanovertuigd dat
metdezenieuweinzichtenoptermijn een
belangrijk goedwordrgeborgd ten gunste
vandewatetkwaliteit en kwantiteit".
"Inhet kader vanderuimtelijke ordening met het wateralsordenend principe,
worden meer mensen bewust van het
belangvanhet water voordeinrichting van
het land",zegtVandenBerg."Indit waterlandzijn wealtijd beziggeweest land te
winnen vanhet water. Hetgebruik vande
grond hangt afvandewareromsrandigheden.Veeltechnische mogelijkheden zijn
ontwikkeld engebruikr om revoorkomen
dat weoverstromingen krijgen en dat
huizen wotden bedreigd.Opdit moment is
devraagactueel hoeonsland moet worden
ingericht.Erisaltijd vanuit gegaan dat
waterschappen volgendzijn. Erzijn altijd

welgemalen tebouwenenpompcapacireiten tevergroten. Erkanvanalles bedacht
worden om het waterbuiten hetgebied te
houden waar wehet hebben willen.Ishet
dan nietpraktischer datde gezamenlijke
aanpakvanwaterbeheersing reedsin her
vertrekpunt vanontwikkelingen van
nieuweplannen enuiteindelijke beslissingen wordt meegenomen?DeMaaskant is
momenteel bezigmetdeontwikkeling van
eenstrategische visieoverhet watetschap.
Binnenkort zullen tijdens een werkconferenrieallebetrokken partijen bij elkaar
komen.Voorons isdireennieuwe manier
vandenken diepasr bij denieuwe manier
van samenwerken".

Fosfaat- en stikstofverwijdering
DeMaaskant iseenvandeeersre waarschappen inderegiodiedelozingvan stikstofenfosfaat met75procent heeft verminderd,waarmeeaandenieuwe rijksnorm
wordt voldaan."Waterschap DeMaaskant
heeft gekozen voorbiologische stikstof- en
fosfaatverwijdering", zegt Beurskens.De
bestaandewaterzuiveringsinstallaties in
Oijen, DenBoschenCuijk zijn speciaal hiervooraangepast. Het afvalwarer wordrvoor
langere rijd in betonnen bassins opgeslagen.
Metbehulp vanaangebrachtegradiënten in
zuurstofondergaat het watereen biologischezuivering.Elekrronische sensoren
zorgenervoor datzuurstofheelgericht
wordt toegepastzodat het zuiveringsproces
kan wordengestuurd. InCuijk wordt het
gezuiverd effluenr niet naardeMaas teruggeleid,maardirect ingelaten in hetgebied
alseenvormvan verdrogingsbestrijding".
VolgensBeurskens ishet DeMaaskant
gelukt omongeacht deaanzienlijke problemen in het lokalegebied,desriksrof-en
fosfaatverwijdering aan tepassen aande
doelstellingvanhet landelijk beleid."Met
deverbetering vandebestaande robuuste

InhetPeelkanaalhoudenstuwenwatervast,maardesondanksvallenmetname
bovenstroomsetrajectenno^jdroo^j.(Foto:WaterschapdeMaaskant.)

installaties zijn wevrij dicht indebuurr van
demoderneprocesindustrie rerechtgekomen.Onlinemonitoring opveleplaatsen in
deinstallatie vergemakkelijken de besruring
endeconrrolevandeprocessen.Detijd dat
ermetdefiets vandeeneplaats naatde
andere werdgereden ommonsters te
nemen, ligt verachterons",zegt Beursken.
"Metdezekwaliteitsverbetering zijn
aanzienlijke kosten gemoeid.Miljoenen zijn
geïnvesteerd omdeautomatisering vande
bewakingendebesturing te realiseren".

Communicatie
Waterschap DeMaaskant hecht binnen
desamenwerkingskaders veelbelangaan
het voerenvanjuiste enheldere communicatie,ooknaardeburgers toe."Dat isook
hard nodig",zegtVandenBerg."Heris
prettigdatwaterschappen delaatste tijd
vaker indebelangstelling staan,maar het
blijft vangtoot belangdat burgers uitvoetig
informarie krijgen overhergeen waarwe
zoalmeebezigzijn.Hetdoorvoeren vande
stikstof- en fosfaatverwijdering in Cuijk
bijvoorbeeld isvooronzeingelanden weinig
zichtbaar. Herenigedatzij zien iseen hoge
nota.Zichtbaar zijn welhet helderewater in
sloren envijverpartijen enhet prachrige
groen langsde kant".
SjaakDaverveld, opsporingsambtenaar
bij hetwaterschap DeMaaskant krijgt regelmatigtemaken met klachten vanburgers.
Daverveld neemt demeesteklachten zelfin
behandeling en informeert hen vervolgens
over het hoeen waatomvan bepaalde
verschijnselen. "Naproefneming blijkt wel
eensdateenklachtoverdeslechte waterkwaliteit uit een naburige sloot ongegrond
is,"zegt Daverveld."Dat het watet inde
sloot somseen bruine kleur heeft en sterker
ruikt dan normaal,hoefr nierperdefinitie te
betekenen dat het water verontreinigd is." <T

Herstelwerkzaamhedenaanhetlaagveen,datopnieuwwordtafgegraveninhetkader
vanderuilverkavelinginhetLandvanCuijk.Maislandmaaktplaatsvoorhet
oorspronkelijkeven.(Foto:WaterschapdeMaaskant.)
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