Model 2010:hulpmiddel bijbeslissingen inzake grootschalige
zuiveringstechnische maatregelen

1. Inleiding
Het Zuiveringschap West-Overijssel
verwerkt het afvalwater van circa
120 woonkernen in haar beheersgebied,
dat het westelijke deel van de provincie
Overijssel en de Noordoostpolder omvat.
Het betreft hier woonkernen met een
vervuilingskracht van minimaal 100 i.e.
Het afvalwater wordt, voor het grootste
deel afgevoerd met transportleidingen,
behandeld in 16 rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's).
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Dit betekent voor dit gebied circa 300 km
transportleiding en 100 transportgemalen.
De meeste van de zuiveringstechnische
werken zijn in de jaren zeventig gerealiseerd. Daarom zullen de kosten voor de
instandhouding (klein en groot onderhoud) de komende jaren toenemen. Dit
betreft vooral de mechanische onderdelen.
Daarnaast moeten de prognoses inzake de
hoeveelheid afvalwater die in de toekomst
zal worden afgevoerd, worden bijgesteld.
Het laatste, maar zeker niet het minst
belangrijke aspect betreft de nieuwe eisen
die aan de effluenten van de zuiveringsinrichting gesteld zullen worden: op
1 januari 1995 1-2 mg totaal fosfaat/l en
op 1januari 1998 10-15 mg totaal
stikstof/l, afhankelijk van de plaatselijke
omstandigheden.
Dit alles betekent dat de komende jaren
een aantal beslissingen over grote investeringen in zuiveringstechnische werken
genomen zal moeten worden.
Zowel voor de keuze van de ligging en de
grootte van een nieuwe rwzi als voor
uitbreiding van bestaande inrichtingen, is
het gewenst meerdere mogelijke oplossingen vlot met elkaar te kunnen vergelijken. Hierbij gaat de aandacht in de
eerste plaats vooral uit naar een indicatie
van de financiële consequenties van de
verschillende mogelijkheden. De ervaring

Samenvatting
De komende jaren zullen veel kosten gemaakt gaan worden voor het onderhoud
van zuiveringsinrichtingen, afvalwatergemalen en afvalwatertransportleidingen.
Ook worden uitbreidingen voorzien door van vergroting van het afvalwateraanbod
en de toekomstige fosfaat- en stikstofeisen. Voor de oplossing van de problemen
zijn over het algemeen meerdere mogelijkheden voorhanden.
Het handmatig vergelijken van de verschillende mogelijkheden is echter een zeer
arbeidsintensieve activiteit. Om die reden is als hulpmiddel een computermodel
ontwikkeld voor de situatie bij het Zuiveringschap West-Overijssel. Dit model,
MODEL 2010, geeft kostenvergelijking voor verschillende varianten, voor
verschillende vuilbelastingen en bij verschillende effluenteisen. Hierdoor is het
mogelijk om een groot aantal varianten zeer snel te overzien.
Het model geeft onder andere aan:
- de laagste investeringen waarbij nog aan de effluenteisen wordt voldaan;
- de rwzi's waar moet worden geïnvesteerd om een bepaald percentage
verwijdering voor het gebied te behalen;
- wat de meest voordelige investeringen zijn in het licht van de maximale
hoeveelheid verwijderde verontreinigingen (fosfaat en stikstof)Het model kan gemakkelijk worden aangepast aan de situatie bij andere
waterkwaliteitsbeheerders.

leert dat het vergelijken niet alleen erg
arbeidsintensief is, maar dat, om de
hoeveelheid varianten niet al te groot te
maken, vooral lokale oplossingen worden
beschouwd. Slechts zelden bestaat de
mogelijkheid om bij de gekozen oplossing
het totale beheersgebied te beschouwen.
Bij een dergelijke exercitie doen zich de
beperkingen van de handmatige berekening gelden: slechts een gering aantal
mogelijkheden kan in beschouwing
worden genomen.
Hen computermodel is in principe in staat
om alle gewenste mogelijkheden te
berekenen. In voorliggende publikatie
wordt de methodiek van het model,
MODEL 2010, geschetst. Ook wordt ingegaan op de eerste resultaten en op de
(on)mogelijkheden van het model.
2. Eisen aan het model
Het model moet aan een aantal eisen
voldoen. Deze eisen hebben betrekking
op de opzet van het model en op de
uitkomsten die kunnen worden verkregen.
Het model moet in staat zijn denkbare
mogelijkheden op hun financiële merites
door te rekenen. Hierbij moet het
mogelijk zijn om op eenvoudige wijze
nieuwe alternatieven toe te voegen en in
de berekeningen mee te nemen. De
uitkomsten van de berekeningen moeten
een onnauwkeurigheid hebben die de
30% niet te boven gaat. Hierdoor hebben
de kostenberekeningen een realiteitswaarde die vergelijkbaar is met de kostenschattingen van schetsontwerpen voor
zuiveringstechnische werken. De nauwkeurigheid is overigens geen hoofddoel in
het model. De kracht van het model dient
te liggen in de mogelijkheid om verschillende mogelijkheden met voldoende

nauwkeurigheid (objectiviteit) met elkaar
te kunnen vergelijken.
Het model moet antwoord kunnen geven
op de volgende vragen:
- in welke variant zijn de investeringen
die nodig zijn om bepaalde effluenteisen
te halen, het laagst. Wat betekent dit voor
de jaarlasten?
- welke verdeling van woonkernen over
bestaande of nieuwe zuiveringsinrichtingen geeft de laagste financiële lasten?
Levert een herschikking van de afvoer
van woonkernen, vanzelfsprekend
rekening houdend met de kosten voor
transportleidingen, voordelen ten opzichte
van bestaande configuraties?
- op welke zuiveringsinrichtingen moet
worden geïnvesteerd om, over het gehele
beheersgebied of een deel ervan, bijvoorbeeld een stroomgebied, een bepaald
verwijderingspercentage van fosfaat en
stikstof te verkrijgen?
- welke investeringen geven, uitgaande
van een beperkte hoeveelheid geld, de
beste rendementen met het oog op
hoeveelheid verwijderde verontreinigingen (bijvoorbeeld fosfaat of stikstof)?
- wat is de invloed van wijzigingen in de
kosten voor personeel, energie, rente of
chemicaliën op de jaarlasten?
3. Opzet van model 2010
Model 2010 is gemaakt in het programma
Quattro Pro®, versie 4.0. Model 2010 is
opgebouwd uit gekoppelde spreadsheets.
Er is gekozen voor spreadsheets, omdat
dit de beste garantie is voor een maximale
flexibiliteit. De parameters zijn eenvoudig
te wijzigen en het aantal combinaties van
woonkernen, transportleidingen en zuiveringsinrichtingen wordt uitsluitend
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egrensd door hel werkgeheugen van de
omputer. Ook is sprake van overzichtejkheid doordat de invloed van wijziingen goed kan worden gevolgd,
n Model 2010 zijn drie verschillende
ypen uitgangspunten aanwijsbaar. Deze
;egevens zijn de bouwstenen van
/lodel 2010. Allereerst zijn er de niet
ariabele uitgangspunten zoals de gekozen
schnologie en de kosten van onderdelen
an zuiveringsinrichtingen. Deze uitgangslunten hebben gemeen dat ze niet speciiek zijn voor het gebied van het ZWO.
sen tweede groep uitgangspunten is
ariabel. Dit betreft zaken als kosten voor
lersoneel, energie, rente of chemicaliën.
Wijzigingen kunnen op de hand worden
ngebracht. Deze variabele uitgangspunten
ijn onbeperkt in het model wijzigbaar.
ien derde groep uitgangspunten zijn nietariabele, gebied-specifieke gegevens. De
;ekozen alternatieven voor verschillende
uiveringsinrichtingen en de kosten van
ransportleidingen zijn hiervan voorieelden. De uitbreiding van het aantal
Qogelijkheden wordt beperkt door de
omputercapaciteit en de rekentijd bij de
lerekeningen.
)e basisgegevens van Model 2010
morden gevormd door de gegevens van
luidige en in de toekomst verwachte vuilrachten van de verschillende woon:ernen, het functioneren van de bestaande
uiveringsinrichtingen, alsmede de
;egevens van aangepaste of nieuwe
nrichtingen. lien eventuele keuze over
wijzigingen van bestaande zuiveringsnrichtingen, of over de aansluitingen van
:ernen op zuiveringsinrichtingen, komt
'oort uit plaatselijke omstandigheden
geen uitbouwmogelijkheden, omgevingsiverlast en dergelijke), en ook uit
•erwachtingen rond het landelijk beleid
nzake de lozingseisen van het effluent.
1.1. Effluentehen
n het Model is uitgegaan van een vijftal
cenario's van lozingseisen. Deze
cenario's zijn verder aangeduid als eisen.
?ij de eerste eis, eis 0, moeten de rwzi's
'oldoen aan de huidige effluenteisen,
oals opgegeven in de lozingsvergunïingen. In een beperkt aantal gevallen
vordt niet voldaan aan de huidige eisen.
)e verdere eisen (1 t/m 4) betreffen de
tieuwe en de te verwachten strengere
ffluenteisen voor fosfaat en stikstof. Eis 1
eeft de in 1995 ingaande eis voor fosfaat
an en eis 2 de in 1998 van kracht
/ordende eis voor stikstof. Eisen 3 en 4
even een verdere aanscherping van de
isen voor P en N aan. Eis 3 impliceert
en halvering ten opzichte van eis 1van
Ietoegestane concentraties aan fosfaat,
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TABEL I- Effluenteisen zoals ze inModel 2010 worden toegepast.
V

eis 0
eis 1

eis 3
eis 4

geen aanvullende eisen
geen eisen

geen aanvullende eisen
i'lot = 2 mg/l rvvzi < 100.000 ie
Ptot= 1mg/lrwzi > 100.000 ie
zie eis 1
1'= 1 mg/l rwzi
1'= 0,5 mg/l rwzi
zie eis 3

Ntot = 15mg/l rwzi
Ntot = 10mg/l rwzi
zie eis2

< 100.000 ie
> 100.000 ie

Ntot = 7,5 mg/l rwzi < 20.000 ie
Ntot = 5 mg/l rwzi < 20.000 ie

eis 4 een halvering ten opzichte van eis 2
van de toegestane concentraties aan
stikstof. Deze eisen zijn samengevat in
tabel I.
Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat met het voldoen aan de N- en
P-eisen blijvend wordt voldaan aan
andere gebruikelijke effluenteisen zoals
BZV en droge stof.
3.2. Technologische uitgangspunten
zuiveringsinrichtingen
Bij het ontwerpen van de nieuwe of
wijzigingen aan bestaande rioolwaterzuiveringsinrichtingen zijn uitgangspunten
gehanteerd die afhankelijk zijn van de
grootte van de inrichting en de geldende
effluenteisen.
Hierbij is het computermodel ARABER
(verbeterde versie van het USA-model)
[1] gebruikt voor de bepaling van de
grootte van ruimten voor aëratie en
denitrificatie. De STOWA-richtlijnen zijn
gehanteerd voor de dimensionering van
nabezinktanks.
Bij nieuwbouw is rekening gehouden met
drie verschillende typen rwzi's. Deze
typen sluiten aan bij het huidige bestand
aan zuiveringsinrichtingen bij ZWO.
Ingedeeld naar grootte zijn het de
volgende typen:
1. Inrichtingen kleiner dan 10.000 i.e.
worden uitgevoerd als een oxydatiecircuit
met biologische P-verwijdering in de
hoofdstroom. Er wordt uitgegaan van
intermitterend bedrijf, met buffering van
het afvalwater in de aërobe periode. In de

< 20.000 ie
> 20.000 ie

spuislibindikker zal een deel van het
gebonden fosfaat vrijkomen. Op deze
plaats wordt daarom ijzerchloride
gedoseerd.
2. Inrichtingen groter dan 10.000 i.e. en
kleiner dan 50.000 i.e. worden als een
dubbel oxydatiecircuit uitgevoerd. Hierbij
wordt een strippertank in de anaërobe
zone geïntegreerd. Fosfaatverwijdering
vindt plaats op biologische wijze. Het
fosfaat wordt gebonden door binding met
ijzerchloride bij de spuislib-indikking en
door dosering aan de nabezinktank.
3. Inrichtingen groter dan 50.000 i.e.
worden uitgevoerd als een actief-slibinstallatie met hoogbelaste voorbezinktanks. In de voorbezinktanks worden
ijzerchloride en vlokhulpmiddelen
gedoseerd. In de indikker voor primair
slib vindt verzuring plaats, waarvan de
Produkten worden gebruikt voor biologische P-verwijdering en voordenitrificatie. P-onttrekking vindt plaats door
strippen in de anaërobe zone. De rwzi's
boven 50.000 i.e. zijn voorzien van een
slibgistingsinstallatie.
De kenmerken van de drie typen inrichtingen zijn samengevat in tabel II.
Bij aanscherping volgens eis 3 en 4 wordt
ervan uitgegaan dat dosering van ijzer en
methanol voldoende is om aan de eisen te
voldoen. Alleen bij rwzi's groter dan
100.000 i.e. wordt uitgegaan van zandfiltratie voor de helft van het effluent om
aan eis 4 te voldoen.
Voor het slibbedrijf is ervan uitgegaan dat
geen extra voorzieningen na voor-

TABEL II - Effluenteisen enkarakteristieken voor rioolwaterzuiveringsmrichtingen.
GROOTTE
type inrichting
voorbezinking
slibgisting
slibbelasting
P-verwijdering

toi 10.000 i.e.

oxydatiecircuit
afwezig
afwezig
0,05
biologisch in de
hoofdstroom; aanvulling
met h'eClj-dosering
N-verwijdering intermitterend aëroob/
anoxisch bedrijf
slibverwerking spuislib direct uit nabezinking;
ontwatering met zeefbandpers;
afvoer naar centrale
verwerking

10-50.000 i.e.

boven 50.000 i.e.

oxydatiecircuit
afwezig
afwezig
0,05
biologisch in de
hoofdstroom; aanvulling
met 1'eCl,-dosering
denitritïcatiezone

actief slib
aanwezig
aanwezig

indikking, ontwatering met
zeefbandpers; afvoer naar
centrale verwerking

0,06

biologisch in de
hoofdstroom; aanvulling
met b'eCl,-dosering
denitrificatietank
indikking, slibgisting,
ontwatering met centrifuge;
afvoer naar centrale
verwerking
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ontwatering benodigd zijn, aangezien het
ZWO in alle gevallen ook in de toekomst
over centrale slibontwaterings- en
verbrandingscapaciteit beschikt.
De terreinbehoefte voor nieuwe rwzi's is
bepaald door de relatie vast te stellen
tussen het ruimtebeslag van bestaande
rwzi's van het ZWO en de capaciteit.
Bij bestaande zuiveringsinrichtingen wordt
bij aanpassingen zoveel mogelijk aangesloten bij de al aanwezige technologie.
Voor eis 0 wordt het functioneren van de
rioolwaterzuiveringsinrichting beoordeeld.
De kosten die bij deze berekeningen
worden opgevoerd zijn de instandhoudingskosten. In sommige gevallen
moeten ook voor eis 0 investeringen
opgenomen worden. Bij de instandhoudingskosten komen dan eventueel de
kosten die gemaakt moeten worden om te
kunnen voldoen aan de huidige eisen bij
toename van de belasting van de rwzi
(toename afvalwaterproduktie of het
aansluiten van woonkernen op bedoelde
rwzi). Dit betekent in een aantal gevallen
uitbreiding van aëratieruimte of nabezinktank.
3.3. Ontwerpgrondslagen belasting
De vervuilingskracht die in de zuiveringsinrichtingen moet worden behandeld is
berekend voor de jaren 2000 en 2010, als
optelsom van de vervuilingskracht van de
aangesloten kernen. Hierbij is rekening
gehouden met bevolkingsgroei en met
ontwikkelingen van industriële aard.
Een gewenste capaciteitsvergroting betreft
in alle gevallen structurele uitbreiding. De
grootte van de uitbreiding is vastgesteld
aan de hand van de belastingen afkomstig
van de aangesloten woonkernen. Daarbij
is een inventarisatie gemaakt van de
belasting door BZV, fosfaat en stikstof en
van de hydraulische belasting. Deze
gegevens zijn getoetst aan de op de
bestaande zuiveringsinrichtingen gemeten
waarden. De uitkomst van deze vergelijking bepaalt de grootte van de uitbreidingen. Per bestaande rwzi is vervolgens bekeken in hoeverre de uitbreiding daadwerkelijk is te verwezenlijken.
3.4. Dimensiestransportleidingen
De hydraulische gegevens van de
verschillende kernen zijn gebruikt voor
het vaststellen van de diameter van de
persleidingen. Er is een relatie tussen de
lengte van een leiding, de capaciteit en de
stroomsnelheid die moet worden aangehouden. Er is uitgegaan van een tweetal
aan te houden stroomsnelheden: 0,70 m/s
bij leidingen langer dan 3 km, en 1,0 m/s
bij leidingen korter dan 3 km, gerekend

vanaf het afleveringspunt van kernen. Ook
is rekening gehouden met 'hindernissen'
als duikers, zinkers, doorboringen en
dergelijke.
3.5. Overige variabelen
De chemicaliënbehoefte is vastgesteld per
type zuiveringstechnologie. De hoeveelheid chemicaliën per gekozen technologie
wijzigt sterk.
Het energieverbruik van een rwzi is
afhankelijk gesteld van de vuilbelasting.
De ervaring van ZWO is in een formule
omgezet en verwerkt in het model.
De personele bezetting van de inrichtingen is afhankelijk van de grootte van de
inrichting. De gegevens van meerdere
waterkwaliteitsbeheerders zijn verwerkt in
een wiskundige functie voor de relatie
aantal arbeidskrachten ten opzichte van de
hoeveelheid verwerkte i.e.'s.
4. Kostenberekeningen
4.1. Kosten zuiveringsinrichtingen
De berekeningen van de stichtingskosten
van de zuiveringsinrichtingen zijn uitgevoerd met een onnauwkeurigheid van
30%. De kostenberekeningen zijn gebaseerd op het prijspeil van 1993. De
ramingen van de transportleidingen en de
transportkosten zijn minder nauwkeurig,
door minder nauwkeurige schattingen van
de tracélengte, de terreinomstandigheden
en de 'hindernissen'. De plaatselijke
omstandigheden spelen hierbij een zeer
grote rol. In incidentele gevallen loopt
hierdoor de onnauwkeurigheid van de
totaalschatting van de kosten op tot 40%
(vooral bij combinaties van rwzi's waarbij
zeer lange persleidingen betrokken zijn).
De kosten voor de bestaande zuiveringsinrichtingen zijn bepaald door de instandhoudingskosten en de kosten die nodig
zijn om de inrichting overeenkomstig de
huidige eisen te laten functioneren. Bij de
berekeningen van de kosten van uitbreidingen spelen restricties als ruimtebeslag, omgevingsoverlast of de afschrijving van bestaande onderdelen een rol.
Bij aanpassing zijn maatregelen tegen
stankoverlast opgenomen, zoals afdekking
van voorbezinking en slibindikking.
Vervolgens zijn de daadwerkelijke kosten
berekend voor een aantal capaciteiten van
de aangepaste rwzi. Hierbij zijn die
capaciteiten berekend die in de verschillende varianten van uitbreiding en aan- of
afsluiten van kernen een rol zouden
kunnen spelen. Deze kosten van uitbreidingen worden in het model opgenomen als een discontinue functie. Het
is, zonder toevoeging van nieuwe berekeningen van uitbreidingen, niet mogelijk
met andere getallen te rekenen. De reden

ligt in het feit dat bij ombouw of uitbreiding, soms zeer veel bestaande onder
delen worden gebruikt. Door bij deze
realiteit aan te sluiten ontstaat, gezien
vanuit het oogpunt van ontwerpcapaciteit
een aantal getrapte uitbreidingen.
De investeringskosten van nieuwe rwzi's
zijn voor ieder van de drie typen zuiveringsinrichtingen, zoals gegeven in
tabel II, telkens voor één bepaalde voorbeeld-grootte bepaald. Hieruit is een
curve bepaald voor de kosten van een
rwzi met een willekeurige grootte, door
gebruikmaking van de schaalfactor (te
weten de helling van de curve) die is te
ontlenen aan de zogenaamde RIZAgrafiek. In deze grafiek zijn de kosten van
nieuwe inrichtingen tegen de capaciteit
opgenomen [2]. De op deze manier
geconstrueerde continue kostenfunctie
voor de stichtingskosten van nieuwe
zuiveringsinrichtingen is gepresenteerd ir
afbeelding 1. De nauwkeurigheid van dez
bepaling is zodanig dat de investeringskosten van nieuwe zuiveringsinrichtingen
binnen een nauwkeurigheid van 30% zijn
af te lezen. Dit betekent dat met iedere
gewenste grootte van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinrichting kan worden
gerekend.
4.2. Kosten transportleidingen
De kosten van het transport van afvalwater maken een aanzienlijk deel uit van
de totale kosten voor het zuiveren van
afvalwater van een regio. De kosten van
het aanleggen van de leidingen zijn een
functie van lengte van de leidingen, de
diameter en het materiaal dat gebruikt is.
Hierbij is rekening gehouden met bronbemaling, aannemersopslagen, advieskosten, BTWr en grondkosten. Bij de
aanleg van transportleidingen is voorzien
in de aanleg van gemalen.
Dejaarlijkse kosten
De grootste post bij de jaarlijkse kosten
bestaat uit de kosten van rente en afschrij
ving van de zuiveringsinrichtingen en van
de aan te leggen transportleidingen. Voor
de rentestand is daarbij uitgegaan van 8%
De personeelslasten bestaan uit de koster
van het personeel op de zuiveringsinrichtingen en die voor het onderhoud van de
extra te bouwen gemalen, en de extra
lasten die het gevolg zijn van de installering van P-verwijdering. Voor de koster
van chemicaliën zijn alleen die voor de
verwijdering van fosfaat of de dosering
van BZV in rekening gebracht. De
energiekosten bestaan uit de kosten van
de energie van de beluchting en die van
het transport van het afvalwater, die zijn
geschat op 8% van de kosten van rente er
afschrijving van de transportleidingen.

20

(27) 1994,nr. 16

483

-1500

2
z
LU
H
en

40-

TOTALEKOSTEN

S^

o
o

o

60

o
o
o

1
i

u_

S

20

KOSTENPERI.E.

()

50000
100000
AANTAL I.E.'S (i.e.)

^oor de kosten van chemicaliën, energie
te. is uitgegaan van de in 1993 gangbare
ïrieven.
. Varianten en peiljaren
ünnen het beheersgebied functioneren op
lit moment 16 zuiveringsinrichtingen,
waarmee circa 120 woonkernen worden
ediend. Voor de berekeningen met dit
lodel is gekozen voor het vooraf vasttellen van een aantal mogelijk interesante variaties op de huidige afvalwatererwerking. Dit betekende dat voor het
eheersgebied van ZWO 60 realistische
arianten waren te bedenken. Hen ander
elangrijk aspect waar bij de berekeningen
ekening mee is gehouden, is het feit dat
et op sommige rwzi's onmogelijk is om
it te breiden. Hier spelen milieu-omstanigheden over het algemeen een doorlaggevende rol. Als een rwzi niet mag
'orden uitgebreid (omgevingsoverlast,
ffluentlozing) dan betekent dat bij een
roter afvalwateraanbod moet worden
:ruggevallen op een andere variant. Een
ariant waarbij een woonkern naar elders
/ordt afgevoerd of waarbij de rwzi wordt
esloten.
len voorbeeld van de werking van het
lodel kan gegeven worden aan de hand
an een deelgebied. Het gaat hierbij om
e regio Ommen-Dedemsvaart. Op dit
loment wordt het afvalwater behandeld
/b. 2 - Overzicht van een deel van het studiegebied,
<aarin de verschillende mogelijkheden zijn aangegeven.
>e boven de afbeeldingen aangegeven nummers
^responderen met de nummers van de alternatieven
tein de tekst zijn aangegeven. De grootte van de
srnen is aangegegeven door degrootte van de cirkels,
'estaande rwzi's zijn aangegeven met een donkere
achthoek,nieuwe met eengearceerde. Bestaande
?rsleidingen zijn aangegeven met een dunne lijn,
ieuwe met een dikke. A t/m E: lokatie van rwzi's, f en
•lokatie van twee woonkernen waarvan het
fvalwater eventueel omgeleid wordt. Eén schaaldeel is
km.

150 000

KOSTEN PER I.E. (Fl)

80

Afb. I - Stichtingskosten
van nieuw te bouwen
nazi 's. De totale
stichtingskosten zijn
weergegeven op de linker
Y-as (dikke lijn). De
kosten per i.e.zijn -weergegeven op de rechter
Y-as (dunne lijn). De
discontinuïteiten m de
curve worden veroorzaakt door de overgangen
van het ene type rwzi
naar het andere, bij
respectievelijk 10.000 en
50.000 i.e. (zie 3.2.). De
kosten zijn bij prijspeil
1993 en inclusief BTW,
advieskostcn, en
dergelijke.

in vijf zuiveringsinrichtingen. Voor dit
gebied zijn 11 reële varianten geïdentificeerd (afb. 2). Hiermee zijn alle mogelijkheden van rationalisatie verenigd, van
herverdeling van kernen tot centralisatie
van het zuiveren van het afvalwater in één
rwzi.
De verschillende alternatieven laten zich

als volgt omschrijven:
1. huidige situatie met 5 rwzi's;
2. combinatie van rwzi's C en D;
3. combinatie van rwzi's A en B;
4. één centrale rwzi;
5. combinatie van rzwi's A en B, en
combinatie van rwzi's C, D en E;
6. combinatie van rwzi C, D en E;
7. omleiding van kern f naar de gecombineerde rwzi voor C en D;
8. als 7, met ook combinatie van rwzi's A
en B;
9. combinatie van rwzi's B, C en D;
10. omleiding van kern g naar de
gecombineerde rwzi voor C en D;
11. combinatie van rwzi's A en B, en
combinatie van rwzi's C en D.
In de uitwerking van Model 2010 voor
ZWO is uitgegaan van de peiljaren 1991,
2000 en 2010 en van de effluenteisen 0 tot
en met 4 zoals weergegeven in tabel I.
6. Uitkomsten en gevoeligheden
6.1. Uitkomsten
De uitkomsten van het model laten zich
goed beoordelen aan de hand van het
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effluenteis 0 (jaar 1991)
16000-

16000-
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jaarlast

termijn te dicht bij woonkernen) of een
gunstig effect op de kosten van slibverwerking. Model 2010 draagt dan alternatieven aan.

effluenteis 2 (jaar 1991)

6.2. Gevoeligheden
De bruikbaarheid van modelberekeninge
wordt aanzienlijk vergroot door inzicht in
de invloed van de samenstellende kosten
factoren op de totale kosten. Om die
reden is de gevoeligheid bepaald voor
variabele kosten als personeelskosten en
rentestand, en ook voor de investeringen
voor transportleidingen en rwzi's. Bij
kostenberekeningen wordt uitgegaan van
prognoses van afvalwaterhoeveelheden e;
vervuilingskracht. De invloed van fouten
in de prognoses is eveneens in de
gevoeligheidsanalyse meegenomen.
In afbeelding 4 zijn de gevoeligheden van
variant 1en 8 geïllustreerd. Uit deze
afbeelding blijkt een begrijpelijke
afwijking bij wijzigingen van de stichtings
kosten. Ook afwijkingen in rentestand of
loonkosten geven een (vrijwel) lineaire
afwijking van de totale kosten. In feite zijl
deze afwijkingen zodanig dat er geen
verschil in de volgorde van de varianten
zal optreden. Dit geldt echter niet voor
wijzigingen in de prognose van het aantal
i.e.'s dat moet worden behandeld. Door d
noodzakelijkerwijze trapsgewijze opbouw
van de investeringen bij de ombouw van
rwzi's, kan een klein verschil reeds grote
gevolgen hebben. Dit geldt vooral als de
toename van het aantal i.e.'s zodanig is da
uitbreiding van de zuiveringsinrichting
onvoldoende soelaas biedt. Het model zal
dan noodzakelijkerwijs een andere varian
zoeken waar de toegenomen hoeveelheid
afvalwater wel kan worden behandeld. Di
kan overigens ook voorkomen bij nieuwe
inrichtingen. Als de nieuwe prognose zich
op de grens van twee zuiveringstypen
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Afb. 3. Voorbeeld van uitkomsten van de berekeningen van dejaarlijkse lasten voor de I! alternatieven in het
proefgebied (zie ook afb. 2). De resultaten voor respectievelijk eis 0 (huidige situatie) en eis 2 (stikstofverwijderiug)
zijn gegeven, berekend aan de hand van degegevens over 1990 en deprognoses voor 2010. De alternatieven 1 en 3
zijn leeg in drie van de vier diagrammen, omdat deze wegens het verbod op uitbreiding bij de betrokken eisen en
prognoses komen te vervallen.

eerder beschreven deelgebied. Voorbeelden van de jaarlijkse lasten bij de 11
varianten zijn weergegeven in
afbeelding 3.
De kosten blijken het laagst te zijn voor de
variant waarbij de huidige rwzi's worden
gehandhaafd. In het geval dat twee oude
rwzi's (C en D) moeten worden opgeheven (geen uitbreidingsmogelijkheden) en daarvoor een nieuwe rwzi
(CD) wordt gebouwd, dan blijkt dat
verdere centralisatie geen financiële voordelen meer biedt. Van alle varianten, ook
waarbij vergaand moet worden gezuiverd
(stikstofeis), is de centrale rwzi een
relatief kostbare oplossing. Dit heeft alles
te maken met de allesoverheersende
invloed van de kosten van transportleidingen bij deze variant.
In sommige gevallen levert het model
uitkomsten op die niet direct verwacht
zouden worden. Als rwzi B wordt opgeheven, dan verdient het de voorkeur om
het afvalwater van Hte behandelen in de
rwzi CD in plaats van in de, dichterbij
gelegen, rwzi A. De reden ligt in de hoge
kosten van de uitbreiding van rwzi A,
omdat bij uitbreiding meteen stankbestrijdende maatregelen voor de gehele
inrichting moeten worden getroffen. Er is
weliswaar een langere persleiding naar
rwzi CD, maar daar tegenover staan lagere
extra stichtingskosten op rwzi CD.
De resultaten van de berekeningen geven

aan dat vanuit het oogpunt van kosten
gestreefd zou moeten worden om
bestaande rwzi's zoveel mogelijk in bedrijf
te houden. De kosten van transportleidingen zijn dermate hoog dat hiervoor
in veel gevallen de investeringen op de
kleine rwzi's ruim betaald kunnen worden.
Dit neemt overigens niet weg dat er
andere redenen kunnen zijn om
zuiveringsinrichtingen op te heffen, zoals
bijvoorbeeld een effluentlozing op kwetsbaar oppervlaktewater, een niet acceptabele lokatie (bijvoorbeeld nu of op

Alb. 4 - Gevoeligheid van liet model voor veranderingen in verschillende kostenposten. Links: voor het goedkoopste
alternatief (I), met gegevens van 1991; rechts: voor een alternatief met ecu grote lengte aan persleidingen (8), met
gegevens van 2010. De kostenposten betreffen depersoneelskosten (A). de kosten van de aanleg van transportleidingen (Pt), de stichtingskosten van nieuwe rwzi's (C), de rentestand (D) en deprognoses voor hel aantal heffing:
i.e. 'sper kern (E).
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evindt (zie 3.2.) dan heeft een foute
rognose vergaande consequenties.
. Discussie
)e studie heeft geleid tot een model dat
oldoet aan de gestelde doelstellingen. Dit
etekent dat het mogelijk is om op
envoudige en flexibele wijze vast te
tellen welke investeringen bij benadering
odig zijn om de verschillende effluentisen te halen. Bij het in beschouwing
emen van een beheersgebied zal men
ver het algemeen alle varianten, die op
at moment als logisch worden ervaren, in
et model invoeren. Andere varianten of
•ijzigingen kunnen later onbeperkt
/orden toegevoegd.
Aodel 2010 wijkt nadrukkelijk af van
ogenaamde 'groene-weide'-modellen,
waarin geen rekening wordt gehouden
net de bestaande situatie, maar waarin
/ordt gerekend alsof alle voorzieningen
lieuw moeten worden aangelegd. Hen
,roene-weide-model kan zodanig gedefilieerd zijn dat de lokatie van de zuiveingsinrichting voor een groot deel
lepaald wordt door de logistiek. In feite
i'ordt geoptimaliseerd tussen aan de ene
:ant de dalende kosten van personeel en
'iiderhoud en de dalende investering per
e. bij het groter worden van nieuwe
uiveringsinrichtingen, aan de ene kant,
n de sterk stijgende kosten voor de
anleg van transportleidingen en toeneriende jaarlasten door het energieverbruik
loor het transport aan de andere kant.
n Nederland is in ieder geval één grote
tudie volgens dit principe uitgevoerd. Het
etrof een rationaliseringsstudie voor de
eheersgebieden van Waterschap Regge
n Dinkel, Hoogheemraadschap van Rijnind en Provinciale Waterstaat Utrecht [3].
lierbij werd uitgegaan van de vastggende lokatie van enkele grote rwzi's en
et ontbreken van rwzi's voor kleine
ernen. De studie gaf aan dat er een
uidelijk optimum bestaat voor de lokatie
an een rwzi binnen de beschouwde
ebieden. Hier kan, zeker in een blanco
ituatie, rekening mee gehouden worden.
Aodel 2010 gaat nadrukkelijk niet uit van
iet groene-weide-model. Er is aan;esloten bij de realiteit van de aanwezigteid van rwzi's en persleidingen,
ien belangrijk, niet besproken, aspect van
Aodel 2010 is dat kan worden ingesteld
/elk percentage fosfaat- of stikstofverwijlering voor het gehele gebied of een deel
rvan dient te worden bereikt,
lierbij wordt door het model berekend
p welke rwzi's de maatregelen moeten
/orden getroffen om tot dat percentage te
omen.
let is mogelijk om bepaalde zuiveringsirichtingen van deze exercitie uit te

sluiten. Wanneer bijvoorbeeld het niet
verwijderen van fosfaat of stikstof op
bepaalde rwzi's onder geen beding
bespreekbaar is (bijvoorbeeld lozing op
kwetsbaar oppervlaktewater), ook niet als
de kosten (per kg verwijderd fosfaat of
stikstof) bij andere rwzi's lager liggen, dan
kan worden aangegeven dat die inrichtingen in ieder geval niet voor een minder
strenge eis in aanmerking komen.
Het model heeft de mogelijkheid om de
gevoeligheid voor de kosten van een
aantal variabele kosten als energie,
personeelskosten, chemicaliën en rentestand vast te stellen. Een eerste indicatie
geeft overigens aan dat deze factoren van
ondergeschikt belang zijn, ten opzichte
van bijvoorbeeld de gevoeligheid voor de
juistheid van de prognose voor de vuilbelasting op de kosten.
De nauwkeurigheid van de gegenereerde
getallen is een belangrijk punt. Het is
goed mogelijk om de investeringskosten
van zuiveringsinrichtingen met een nauwkeurigheid van circa 30% vast te stellen.
De kosten van transportleidingen overstijgen al vrij snel de investeringen op de
rwzi's. Hier komt bij dat de nauwkeurigheid van die kostenramingen niet binnen
circa 30% nauwkeurig kan zijn wegens de
moeilijkheid van het vaststellen van tracés.
Hetzelfde geldt voor de factor die opgenomen is voor het leidingwerk op de
rwzi's. Het betekent dat de uitkomsten
altijd kritisch moeten worden bekeken. De
kracht ligt vooral in de onderlinge vergelijking van de alternatieven. De getallen
geven een goede indicatie van de kosten
en het model helpt om de juiste beslissing
bij afwegingen tussen verschillende alternatieven te nemen, maar kunnen uiteraard
niet gebruikt worden voor kredietramingen.
De vragen van wat wel en wat niet kan
met Model 2010 laten zich dan ook als
volgt beantwoorden.
7.1. Wat kan Model 2010
Model 2010 is geschikt voor het bekijken
en berekenen van verschillende alternatieven van combinaties van zuiveringen
voor een deelgebied of voor een geheel
beheersgebied. Bovendien kan het model
de invloed van een aantal factoren op de
kosten aangeven, zoals bijvoorbeeld de
kosten van chemicaliën, de rentestand
enzovoorts.
Nieuwe alternatieven kunnen bedacht en
ingevoerd worden.
Model 2010 kan bij een opgegeven
percentage verwijdering voor het gehele
gebied of een deel van het gebied
aangeven welke inrichtingen niet aan de
effluenteisen hoeven te voldoen. Het

model kan met een zekere nauwkeurigheid aangeven, wat de investerings- en
jaarkosten zijn.
7.2. Wat kan Model 2010 niet
Bij het berekenen van de afstanden voor
transportleidingen, spelen veel overwegingen een rol. Daarom genereert het
model geen lokaties voor eventuele
nieuwe rwzi's; deze moeten van te voren
worden opgegeven. Hoewel in Quattro
Pro® een optimalisatie naar de minimale
transportkosten min of meer eenvoudig
uitgevoerd kan worden, is er bewust voor
gekozen deze nog niet in deze versie van
het model op te nemen. Dit betekent ook
dat de lengte van transportleidingen niet
automatisch worden berekend. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de
transportafstanden zijn alleen met de hulp
van een kaart te bepalen. Als meerdere
kernen van een inrichting worden afgekoppeld en naar een nieuwe inrichting
worden geleid, dan is het onmogelijk om
door berekening de lengte van de
transportleidingen te schatten. Het ligt
overigens in de bedoeling om te komen
tot een koppeling tussen GIS-systemen en
Model 2010. Hierdoor wordt het mogelijk
om de optimaliseringsfunctie van het
model beter te gebruiken.
8. Conclusie
- Bij het nemen van beslissingen inzake
grootschalige zuiveringstechnische maatregelen is Model 2010 een bruikbaar
hulpmiddel.
- De eerste resultaten met Model 2010
leren dat het centraliseren van het
zuiveren van afvalwater in veel gevallen
niet tot lagere jaarlasten zal leiden. Dit
heeft vooral te maken met hoge kosten
van transportleidingen.
- De nauwkeurigheid van kostenbespiegelingen wordt slechts minimaal
beïnvloed door variaties in de kosten voor
personeel, rente, energie, chemicaliën of
de investeringen. Een grote invloed (op
de kostenberekeningen) hebben foute
prognoses inzake de hoeveelheid afvalwater die moet worden behandeld.
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