NVA-Najaarsvergadering 1989:Waterkwaliteitsbeheer, nutriënten en riolering

Praktisch aan de slag met toekomstige milieu-eisen

De kloof tussen beleid en praktijk is erg
belangrijk voor het resultaat van dat
beleid. Is die kloof klein, dan hoeft er in
de praktijk maar weinig te veranderen en
zal het beleid ook weinig weerstand
ontmoeten. Is de kloof echter te groot,
dan zal men het beleid in de praktijk niet
haalbaar achten. Het gevolg kan zijn dat
een uit dat beleid voortgekomen regeling
of wet massaal aan de laars wordt gelapt:
de snelheidsbeperking tot 100 km/uur.
Het voorgestelde beleid waar de waterbeheerders direct mee te maken hebben,
en dat in een aantal recente nota's is
neergelegd, bevindt zich daar tussenin.
De kloof is aanzienlijk, en dus ook de
kritiek op het beleid is behoorlijk groot.
Maar de wil om de in dat beleid geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken is
in elk geval bij de waterbeheerders
prominent aanwezig.
Dat bleek tijdens de Najaarsvergadering
die de Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer NVA op 1december jl. hield
in Rhenen. In de plenaire ochtendzitting
sprak de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat ir. G. Blom over de beleidsmatige kanten van het waterkwaliteitsbeheer in de jaren negentig, terwijl in de
twee middagsessies al praktische oplossingen werden aangedragen voor de door
Blom genoemde problemen. De belangstelling voor de vergadering was bijzonder
groot: bijna 200 leden en belangstellenden
namen eraan deel.
Integraal waterbeheer
'Het waterbeheer moet gericht zijn op het
goed functioneren van het waterhuishoudkundig systeem in al zijn onderdelen:
water, waterbodem, oevers, infrastructuur
en biologische component. Operationeel
waterbeheer heeft daarbij dus niet alleen
een functie voor het waterhuishoudkundig
beleid, maar ook voor het beleid op de
aanpalende terreinen van milieubeheer,
ruimtelijke ordening en natuurbeheer.
Daarbij is het van belang, dat het .
ecologisch functioneren van de watersystemen in samenhang met duurzaam
menselijk gebruik wordt bekeken. Om de
maatschappelijke vragen goed te kunnen
beantwoorden, zal de waterbeheerder zijn
beheerstaak dus op een andere manier
moeten invullen.'
Dat zei ir. Blom in zijn voordracht over
het waterbeheer in de jaren negentig.
Eerder had hij uitvoerig stil gestaan bij de
achtergronden van met name de Derde
Nota Waterhuishouding, maar die zijn in
deze kolommen al eerder besproken ( H 2 0
(22) 1989, nr. 24, pag. 740 e.V.).

Rijnministersconferentie
Aansluitend ging Blom in op de resultaten
van de Tiende Rijnministersconferentie
die juist een dag eerder in Brussel was
gehouden. Daar was
sprake van een doorbraak, omdat nu ook
bij de andere Rijnoeverstaten het besef
doordringt dat de
verontreiniging van
de Rijn niet alleen het
gevolg is van lozingen
uit industriële en communale puntbronnen, maar ook in belangrijke mate
wordt veroorzaakt door diffuse lozingen.
Een speciale werkgroep heeft daarom de
opdracht gekregen om voor 1992 een
maatregelenpakket ter vermindering van
de diffuse belastingen te ontwikkelen.
Grote winstpunten van het ministersoverleg noemde Blom die vergrote

aandacht voor de diffuse verontreiniging
en de koppeling tussen de Noordzeeafspraken en het Rijn-Actieprogramma,
omdat hiervan een extra stimulans zal
uitgaan naar de reductie van de stikstoflozingen en de aanpak van de fosfaat- en
stikstoflozingen vanuit de landbouw.
Voor de waterbeheerders betekent dat
met name in de komende jaren een
uitdaging op het gebied van de fosfaat- en
stikstofverwijdering, aldus Blom.
Wettelijke regeling riolering?
De zorg voor de riolering moet een
gemeentelijke taak blijven, zegt de Derde
Nota. Het rioleringsbeheer moet echter
wel gezien worden als een van de
belangrijkste externe relaties van het
integraal waterbeheer. Het waterkwaliteitsbeheer zal milieuhygiënische
eisen moeten stellen aan rioolstelsels.
Men kan daarbij denken aan een wette-

NVA-jaarprijs H 2 0 uitgereikt
Dat beleid en praktijk in eikaars verlengde liggen, bleek bij de uitreiking van de
NVA-jaarprijs (H 2 0). Winnaars van de prijs waren de auteurs M. L. Meijer,
S. H. Hosper en E.Jagtman van het artikel 'Actief biologisch beheer, nieuwe
mogelijkheden bij het herstel van meren en plassen' dat verscheen in H 2 0 (20)
1987, nr. 12,pag. 274 e.v. Datzelfde actief biologisch beheer heeft navolging
gekregen, maar maakt
bovendien deel uit van het in
de Derde Nota Waterhuishouding voorgestelde
beleid.
De prijs, bestaande uit een
geldbedrag en een oorkonde,
werd tijdens de NVAnajaarsvergadering op
1 december jl. uitgereikt
door ir. P. C. Stamperius als
voorzitter van de beoordelingscommissie aan twee
van de auteurs (mevrouw
Meijer was verhinderd). Stamperius begon echter met het vermelden van drie
andere zeer hoog scorende artikelen:
- optische remote sensing en oppervlaktewater nu, van H. T. G. van Stokkom en
M. Donze (21 (1988) nr. 2);
- toepassing van fluïd-bedreactoren bij de zuivering van industrieel afvalwater,
van A. Mulder en J.J. Heijnen (20 (1987) nr. 16);
- defosfatering met een korrelreactor: een Nederlandse ontwikkeling met
toekomst, van J. G van Dijk en E. Eggers (21 (1987) nr. 3).
Ook voor deze drie artikelen geldt, dat ze nauw aansluiten bij de doelstellingen
van het overheidsbeleid. Stamperius ontdekte nog een andere overeenkomst:
alledrie de artikelen zijn geschreven door twee auteurs, van wie er steeds één
hoogleraar is geworden. Van het bekroonde artikel heeft geen der auteurs die
functie. 'Maar daar moet men niet uit afleiden dat de NVA-jaarprijs een troostprijs
is voor auteurs die (nog) niet tot dat ambt zijn geroepen,' aldus Stamperius.
Dat de auteurs overigens de term 'integraal waterbeheer' hoog in hun vaandel
voeren bewees het dankwoord van Hosper, waarin hij een indrukwekkende lijst
personen en instellingen noemde die bij het beschreven onderzoek betrokken
waren geweest.
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vooralsnog achterwege blijven en de extra
slibproduktie kon tot nu toe, al dan niet
met polymeerdosering, in de bestaande
installaties worden verwerkt. In vergelijking met andere defosfateringstechnieken zijn de investeringen voor
chemicaliëndosccrapparatuur laag.
Stankproblemen blijken bij de toepassing
van chemische fosfaatverwijdering ook te
verminderen. Bovendien daalde als gevolg
van de fosfaatreductie in wasmiddelen de
fosfaataanvoer op de rwzi's met 33%,en
steeg de natuurlijke fosfaatverwijdering
van 31 naar 49% waardoor de chemicaliënkosten daalden, aldus ing. Brandse.

'Ecologischfunctionereninsamenhang metduurzaammenselijk gebruik'.

lijke regeling voor planvorming, financiering en de noodzakelijke afstemming.
Rijkswaterstaat, de waterbeheerders en
provincies, het IPO en de Unie van
Waterschappen zijn daar voorstander van;
de VNG is tegen. 'Ik hoop dat de onderzoeken die binnenkort worden afgerond
de wenselijkheid van een wettelijke
regeling zullen bevestigen, maar ook dan
zal het nog de nodige tijd vergen voordat
zo'n regeling van kracht en operationeel
is. Zeker in de eerste helft van de jaren
negentig zullen de waterbeheerders en de
provincies zich moeten blijven inspannen
voor samenwerking met de gemeenten
om de verwijdering van afvalwater in
financieel en milieuhygiënisch opzicht te
optimaliseren, 1 aldus ir. Blom.
Samenwerking
Aan het eind van zijn voordracht riep
ir. Blom op tot samenwerking vanuit het
gemeenschappelijk besef van de noodzaak
van de te treffen maatregelen. Samenwerking tussen waterbeheerders onderling, maar ook met alle anderen die bij het
waterbeheer zijn betrokken of daar zowel
nationaal als internationaal belang bij
hebben. 'De problemen moeten op een
creatieve en slagvaardige manier worden
aangepakt om te voldoen aan de eisen van
vandaag, maar vooral aan de eisen van
morgen. Dat is de uitdaging waar de
waterbeheerders in de jaren negentig voor
staan,' zo besloot ir. Blom.
Twee lijnen
De twee middagsessies waren gewijd aan
nutriëntenverwijdering en aan rioleringsbehcer nu en in de toekomst, georganiseerd door respectievelijk de NVAprogrammagroepen 3 en 2.

Daarbij bleek de aanpak van de waterbeheerders van de nutriëntenverwijdering
nauw aan te sluiten bij de doelstellingen
van het rijksbeleid. Het rioleringsbeheer
ligt wat dat betreft toch wat moeilijker.
Wiggers poneerde de stelling dat de
riolering een zegen is voor de volksgezondheid, maar een ramp voor het
milieu. Het is duidelijk dat de kloof tussen
beleid en praktijk in het geval van de
riolering wat groter is dan wenselijk.
De roep om een wettelijke regeling voor
de riolering lijkt daarmee te worden
bevestigd.
In het kort worden hierna de beide sessies
besproken.

Nutriëntenverwijdering
Chemisch defosfateren
Een aantal rwzi's van het Zuiveringsschap
West-Overijssel kennen een hoge natuurlijke fosfaatverwijdering. Daarnaast is
inmiddels ruime ervaring opgedaan met
chemische defosfatering. De stand van
zaken werd gemeld door ing.
F. A. Brandse van het Zuiveringsschap.
Hij concludeerde dat op rwzi Steenwijk de
lozingseis van 1mg P/l wordt gehaald met
chemische defosfatering, ook als voortschrijdend gemiddelde. Op diverse rwzi's
zijn de problemen met de vorming van
licht slib opgelost, terwijl in het algemeen
de effluentkwaliteit verbeterde waardoor
lozingseisen niet meer werden overschreden en de rijksheffing daalde.
Op rwzi Tollebeek nam de gistingsgasproduktie toe, zodat er minder aardgas
behoefde te worden ingekocht. Grote
investeringen voor de nieuwbouw van
aëratietanks en nabezinktanks konden

Beperking stikstofemissie
In het referentiejaar 1985 leverden de
rwzi's zo'n 15% van de N-totaalemissie
naar het oppervlaktewater. Om de
N-totaalvracht van het rwzi-effluent met
50% te reduceren is gemiddeld 75%
N-totaalrendement nodig, met een jaargemiddelde effluentconcentratie van
13 mg N-totaal/1. Daartoe is een ingrijpende sanering van de Nederlandse
rwzi's nodig, waarbij tenminste de installaties groter dan 100.000 i.e. worden
gesaneerd tot 10 mg/l N-totaal. Daar is
verbouwing voor nodig tot het niveau van
een geoptimaliseerde oxydatiesloot of een
zeer laagbelaste actief-slibinstallatie met
voordenitrificatie. De installaties van
20.000 tot 100.000 i.e. zouden dan
maximaal 15 mg/l N-totaal mogen lozen.
Dat concludeerde ir. P. de Jong
(Witteveen + Bos) in zijn voordracht over
mogelijkheden voor de stikstofverwijdering. Naar zijn oordeel is een vrachtreductie van 50% voor stikstof tussen
1995 en 2000 te bereiken wanneer
onmiddellijk met de sanering wordt
begonnen. De kosten daarvan schat hij op
globaal f220 - 260 miljoen per jaar.
Praktijkervaringen korrelreactor
In een korrelreactor zijn gehalten van 1
mg/l P niet haalbaar. Lagere gehalten
worden alleen bereikt wanneer er na de
reactor nog een passage door een snelfilter volgt. Dan blijkt een lager gehalte
zeer goed mogelijk. Dat concludeerde de
heer J. Schuurman (Zuiveringsschap
Drenthe) na zijn voordracht over de
praktijkervaringen met de korrelreactor te
Westerbork. Deze reactor is als proefinstallatie in gebruik sinds november 1988
en er zijn zeer systematisch en methodisch
metingen gedaan aan de resultaten.
Die werden het afgelopen jaar met grote
regelmaat beïnvloed door een minder
goede technische werking. Kr waren
problemen met pompen, wandbeplating,
nozzles, erosie van de reactorwand,
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stelsels en de invloed van overstortingen
vooralsnog niet nodig is, stemde hem dan
ook droef. 'Zo'n houding kan zelfgenoegzaamheid tot gevolg hebben en dat is,
gelet op de problemen waarvoor nog een
oplossing moet worden gevonden, niet op
zijn plaats.'
Relatie
riolering/oppervlaktewaterkwaliteit in toekomstig perspectief
'In de praktijk moet een optimalisatie van
het hele rioolwatersysteem (inzameling,
transport en zuivering) de basis vormen
voor het ontwerp van de riolering. Op
grond hiervan moet de maatschappelijk
meest optimale oplossing worden
gekozen. Het is daarbij niet van belang
welke beheerder de voorzieningen moet
treffen c.q. de kosten ervan moet dragen.'

Korrelreactor voor defosfateren in Westerbork.

kalkaangroei, etc. Maar daar dient een
proefinstallatie ook voor, aldus de heer
Schuurman: 'lien demonstratieproject is
gedoemd ook de onvolkomendheden
van technische ontwikkelingen te
demonstreren.'
De gemiddelde kosten van de defosfatering te Westerbork bedragen f 13,40 per
i.e. aan chemicaliën, bedrijfsvoering en
energie. Daar komt nog ca. f 4,30 bij aan
onderhoud.
Nu een aantal problemen aan de reactor is
opgelost, wordt nog verder met de korrelreactor geëxperimenteerd, aldus
Schuurman.

Riolering
Naar een wettelijke basis
Naar verwachting zal begin 1990 een
beleidsstandpunt worden uitgebracht,
gedragen door een zo groot mogelijk
maatschappelijk draagvlak, waarin het
geëigende instrumentarium voor de
planvorming en financiering van de zorg
voor de riolering wordt besproken. Het
lijkt erop, dat in dat beleidsstandpunt een
wettelijk kader voor het rioleringsbeheer
zal worden voorgesteld dat voldoende
basis zal bieden voor een goed beheer van
de drinkwater-afvalwaterketen. Dat zei
ir. G. Martijnse (min. v. VROM) in zijn
voordracht over het rioleringsbeheer.
Hij beschreef de situatie van de riolering
en de positie ten opzichte van het Nationaal Milieubeleidsplan. De achterstand in
vervanging van f 4 - 6 miljard gulden
maakt het noodzakelijk iets te doen.
Aanleg en beheer inclusief vervanging
blijven een gemeentelijke taak. Maar er

moet toch landelijk iets geregeld worden
wil er structureel iets van een degelijk
rioleringsbeheer van de grond komen,
aldus Martijnse.
De riolering na het jaar 2000
Het aanpassen van de bestaande
rioolstelsels met het oog op de terugdringing van de vuiluitworp haalt weinig
uit. Het op grote schaal tussenschakelen
van bergbezinkbassins kan enig soelaas
bieden, maar de rendementen van
dergelijke voorzieningen zijn onvoldoende
om uitworp te kunnen toestaan.
De enige oplossing is het gescheiden
behandelen van het regenwater en het
andere afvalwater. Dat concludeerde
prof. ir.J. B. M. Wiggers (TU Delft) in zijn
voordracht over de riolering na 2000.
'Dat brengt een wijziging van de huidige
ontwerpprocedures voor rioolstelsels en
van de beoordeling van effecten van
vuillozingen via de stelsels op het
oppervlaktewater met zich mee. De eerste
ervaringen met pogingen daartoe van
RIONED en RIZA laten zien, dat het
bijstellen van het denkkader in delen van
de vakkringen weerstand ontmoet.
Ik heb de overtuiging dat deze weerstand
weg zal ebben zodra duidelijk is geworden
dat wijziging van de gebruikelijke
methoden noodzakelijk is om het doel
- een schoner aquatisch milieu - te
bereiken,' aldus Wiggers. Op een aantal
gebieden acht hij nadere studie en verdergaand onderzoek nodig. De stelling in het
NWRW-cindrapport dat verdergaand
onderzoek aan het functioneren van riool-

Dat stelde ir. A. W. van der Vlies
(Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en
Waarden) in zijn inleiding over de relatie
tussen riolering en waterkwaliteit. Hij
pleitte vervolgens voor een wettelijke
regeling waarin de zorgplicht van planvorming, aanleg en beheer van de
riolering is vastgelegd. De dreiging die
gemeentelijke overheden in zo'n regeling
zien acht hij onterecht want die leidt
immers juist tot eenduidiger en eenvoudiger prioriteitstelling en financiering.
Ook Van der Vlies noemde het 'hoog tijd
dat er een algemeen geaccepteerd
berekeningsmodel voor rioolstelsels wordt
ontwikkeld waarin de vuilemissie
bepalend is en niet de overstortingsfrequentie.' Bovendien moeten de resultaten van de NWRW worden vertaald
naar acties en moeten er meer eenduidige
eisen komen voor de waterbeheerder,
aldus Van der Vlies.
Op korte termijn moeten de rioolstelsels
via een planmatige aanpak voldoen aan de
minimumeisen die de Unie-werkgroep
Relatie Oppervlaktewaterbeheer en
Rioleringsbeheer (WROR) heeft
gepresenteerd. De oppervlaktewaterkwaliteitsbeheerder moet ernstig in
overweging nemen of financieel bijgedragen kan worden in de daarvoor
noodzakelijke rioleringsvoorzieningen.
Tenslotte moet de regelgeving voor alle
lozingen op de riolering eenduidig
worden, aldus Van der Vlies. De Wet
verontreiniging oppervlaktewateren biedt
daarvoor een uitstekend wettelijk kader.
• • •

