Een masterplan voorwaterkwaliteitsbeheer inColombia

1. Inleiding en samenvatting
In dit artikel wordt een aantal aspecten
besproken van een masterplan voor de
oppervlaktewaterkwaliteit in het stroomgebied van de Rio Bogota (Colombia).
Het concept masterplan isopgesteld door
een team bestaande uit enkele medewerkers
van Haskoning te Nijmegen met ondersteuning van medewerkers van de Corparación Autónoma Regional de lasCuencas de
los Rios Bogota, Ubaté ySuârez (CAR)*.
De CAR isde organisatie ten behoeve
waarvan het masterplan is opgesteld.
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De operatie isgefinancierd door het
ministerie van Ontwikkelingssamenwerking,
Directoraat-Generaal voor Internationale
Samenwerking in het kader van een
overeenkomst tussen de regeringen van
Colombia en Nederland.
Na een korte aanduiding van hetgebied en de
organisatie wordt eerst het probleem
geschetst: deernstige verontreiniging van het
oppervlaktewater en de noodzakelijke
bestrijding daarvan. Daarna wordt kort
nagegaan wat het doel van het masterplan is
en met welk soort middelen dat doel wordt
nagestreefd. Meer uitgebreid aandacht wordt
besteed aan een praktische methode om de
investeringsprioriteiten van de zuiveringsinstallaties vast te stellen. De berekening van
kosten van de installaties en de financiering
van het plan worden eveneens besproken.
Naast de actieve maatregelen (zuivering)
komen ook passieve maatregelen (regels en
regulerende heffingen) aan bod. Aandacht is
er tevens voor de speciale positie van de stad
Bogota binnen de regionale aanpak.
Alle berekeningen zijn uitgevoerd in pesos
van januari '86. Gezien het zeer hoge
inflatietempo isde keuze van een bepaalde
maand als basis voor de berekeningen geen
overbodige luxe.
2. Het gebied en de organisatie
Het gebied
Het beheersgebied van de CAR omvat het
stroomgebied van de Rio Bogota pluseen
deel van het stroomgebied van de riviertjes
Ubaté en Suârez.
* De auteur heelt op 'huurbasis' twee maanden aan het
project gewerkt, speciaal ten behoeve van de financiële en
economische aspecten. Hij dankt Haskoning en mei name
de heren Kok, Maas en Schepers voor het gebruik van het
hoofdrapport plus enige annexen. De inhoud van het
artikel komt voor verantwoordelijkheid van de auteur en
weerspiegelt geenszins noodzakelijkerwijs de opvattingen
van Haskoning.
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Afb. 1- Beheersgebied vimde CAR.

Op bijgaand kaartje ishet gebied weergegeven.
De belangrijkste karakteristieken van het
beheersgebied van deCAR zijn de aanwezigheid van de stad Bogota met circa 4 miljoen
inwoners en verschillende klimaatgebieden.
Het grootste, noordelijke, deel van het
gebied bevindt zichopeen hoogtevan 2.5003.000 meter (koud klimaat). Na een kleine
zone met hoogten tussen 2.000 en
1.000 meter (gematigd klimaat) bevindt zich
in de zuidpunt een gebied dat afloopt tot circa
500 meter (heet klimaat). De vlakke delen
(ruim 'A van het totale oppervlak) hebben
een hoog agrarisch potentieel. Regenval
bedraagt zo'n 800-1.600 cm per jaar.
Verreweg het grootste deel van de nietstedelijke grond wordt gebruikt voor
veehouderij (meer dan 400.000 ha).
Daarnaast isbijna 130.000 ha in gebruik
voor de verbouw vangewassen:aardappelen,
granen, groenten, bloemen, koffie en fruit
(inclusief bananen). Het koffiegebied is
aeconcentreerd in de gematigde klimaat-

zone. Ruime stroken land langsde rivieren
zijn geïrrigeerd. Een irrigatieproject
(5.500 ha) isgelocaliseerd bij Bogota aan de
overzijde van de rivier. Industriële
activiteiten zijn in hoge mate geconcentreerd
inen rond Bogota. Daarnaast isersprake van
verwerking van agrarische produkten en
enige chemische industrie in de overige
dorpen en stadjes. Produktiemethodcn in
landbouw en industrie zijn vaak technisch
zeer eenvoudig. Uiteraard zijn er met name
in Bogota industriële bedrijven die van een
geavanceerde technologie gebruik maken.
De organisatie
De CAR iseen publieke instellingdie als
globale doelstelling heeft meegekregen de
kwaliteit van het bestaan van de bewoners
van het gebied te verhogen. De CAR streeft
deze doelstelling na door te trachten
enerzijds de economische ontwikkeling van
de regio te bevorderen en anderzijds door
een zorgvuldig beheer van natuur en
landschap. In '85 kwam een masterplan voor
de regionale ontwikkeling van het gebied
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gereed, eind '86 het concept masterplan voor
de oppervlaktewaterkwaliteit.
Het streven iserop gericht tot een meer
geïntegreerd milieubeheer te komen.
Een van de problemen waar de CAR mee
worstelt, en met name dat deel van de
organisatie dat zich bezighoudt met het
milieubeheer, isde noodzakelijke
omschakeling van een studiegezelschap dat
leuke plannen maakt naar een beheersorganisatie. Daarmee dient tevensgepaard te
gaan een meer economische denkwijze die
leidt tot een rationeel beheer van het
natuurlijke milieu.
3. Probleemstelling
Er zijn drie typen vervuiling onderscheiden:
toxische-, pathogène- en organische
verontreiniging. Van ieder van deze typen
verontreiniging zijn maar zeer beperkte
hoeveelheden meetgegevens beschikbaar en
dan nog, op een enkele uitzonder na,
uitsluitend voor de rio Bogota. Over de
kwaliteit van de zijrivieren isover het
algemeen opgrond van metingen zeer weinig
bekend .
Gemeten aan de hand van een aantal gangbare criteria isde organische verontreiniging
vanaf het eerste lozingspunt van de stad
Bogota in de rio Bogota zeer hoog en isde
rivier volledig anaëroob. Bovenstrooms van
Bogota isde kwaliteit gemiddeld beter.
Op een aantal meetpunten isook hier
evenwel een zeer hoge organische vervuiling
geregistreerd. Met uitzondering van twee
riviertjes dieeven tenzuidwesten van Bogota
in de rio Bogota uitmonden en door een
relatief dichtbevolkt gebied stromen waarin
zich ook nogal wat voedingsmiddelenindustrie bevindt, isde mate van organische
vervuiling in de zijrivieren veelal in de buurt
of onder de norm voor drinkwaterbereiding,
uitgaande van een uitgebreide zuivering.
De pathogène verontreiniging gemeten aan
de hand van de concentratie van fecale coli
bacteriën iseveneens ernstig met
uitzondering van de (uiterste) bovenlopen
van de rio Bogota en de zijrivieren.
Afvalwater van dezoutfabriek van Zipaquira
verzilt in sterke mate het water van zowel de
aanvoerende rio Frio alsde rio Bogota.
Gemeten aan deconcentratieschroom, kwik,
cadmium en lood isde verontreiniging
eveneens verontrustend. Langs bijna de
gehele rivierworden concentratiesvaneenof
meerdere van deze metalen aangetroffen die
te hoog zijn. Ook in de bovenloop van de rio
Bogota in verband met bijvoorbeeld een
grote concentratie van kleine leerlooierijen.
Het is overigens goed zich te realiseren dat
deze waarden gemeten zijn ineen periode
waarin de rivieren ongeveer hun gemiddelde
afvoer hebben. De variaties rond het
gemiddelde zijn evenwel groot ondanks
recente verbetering in het systeem tot

beheersing van de waterkwantiteit. In een
periode met een lage wateraanvoer zijndeconcentraties organische-, pathogène- en
toxische stoffen dus beduidend hoger en
derhalve gevaarlijker.
Dat gevaar doet zich op een aantal gebieden
voor. In deeerste plaatsde volksgezondheid.
Ruim 450.000 Bogotanen wonen binnen een
korte afstand van enkele riviertjes die
voornamelijk gevoed worden door huishoudelijk- en industrieel afvalwater.
Deze riviertjes worden ook officieel gezien
als onderdeel van het rioolstelsel.
Dit afvalwater wordt verdund doorde afvoer
van regenwater. Deze mensen staan dagelijks
op een of andere manier in contact met dat
water. Datzelfde geldt voor nogeens enkele
tienduizenden bewoners van de dorpen en
stadjes inde regio.Via irrigatie van voedingsgewassen met water dat een hoge
concentratie ziekteverwekkende bacteriën,
virussen e.d. bevatwordtde volksgezondheid
eveneens bedreigd. Daarnaast komen er,ook
via bijvoorbeeld het drinkwater van het vee,
allerlei andere schadelijke stoffen in de
voedselketen terecht (pesticiden, metalen).
De absolute prioriteit dieeen goede-althans
onschadelijke - kwaliteit drinkwater heeft,
behoeft geen nadere toelichting.
Oppervlaktewater vervult nog een aantal
andere functies die door de vervuiling
(ernstig) geschaad worden: recreatie
(zwemmen, vissen, varen), proces- en
koelwater, opwekking hydro-elektriciteit,
visvangst. Tenslotte mag niet onvermeld
blijven het esthetische aspect: de kleuren de
stank. Dat vertaalt zich inde reeds verminderde of afwezige recreatieve functie.
In de stedelijke gebieden treedt daardoor
een waardedaling op van grond en/of
gebouwen.
Veel moeilijker concreet aan te geven maar
daarom niet minder belangrijk isde
ecologische schade die wordt aangericht met
name door allerlei toxische stoffen.
De schadelijke invloed van deze stoffen is
veelal onomkeerbaar en vaak pas op langere
termijn merkbaar.
De intensiteit van het conflict tussen de
functies die het oppervlaktewater heeft als
transportleiding voor afval en de andere
functies zal in de tijd toenemen.
4. Opzet van het masterplan
Het masterplan voor de oppervlaktewaterkwaliteit heeft alsdoel aan te geven welke
maatregelen op korte en (middel)iange
termijn nodig zijn om tot een aanvaardbare
oppervlaktewaterkwaliteit te komen. De op
lange termijn na te streven waterkwaliteit is
niet een maximale maar een optimale.
De optimale waterkwaliteit is gedefinieerd
als die kwaliteit waarbij de kosten van
additionele zuivering gelijk zijn aan de

vermindering van de schade die daarmee
wordt bereikt. Aangenomen isdat voor de
maatregelen die in het mastcrplan worden
voorgesteld de baten (vermindering van
schade) de kosten overtreffen.
De maatregelen die genomen moeten
worden om de gewenste waterkwaliteit te
bereiken zijn onderverdeeld in actieve en
passieve maatregelen. Onder actieve
maatregelen wordt verstaan voorbereiding,
bouw en exploitatie van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Met passieve maatregelen wordt
bedoeld wetten, verordeningen, beschikkingen, (administratieve) regelingenen
dergelijke die ten doel hebben hetgedragvan
watervervuilers te beïnvloeden. Hieronder
vallen dus ook nadrukkelijk deheffingen met
een regulerende werking.
De actieve maatregelen dienen in de eerste
plaats ter zuivering van huishoudelijk afvalwater, hemelwater en industrieel afvalwater
die in het rioleringsstelsel verzameld worden.
De passieve maatregelen zijn vooral bedoeld
om de industriële toxische verontreiniging
terug te dringen. Dat kan gebeuren door
lozing van bepaalde stoffen te verbieden.
Wil een dergelijk verbod effectief zijn dan
dient de CAR weltebeschikken overeen min
of meer sluitend controle-apparaat en dienen
op overtredingen zware sancties te worden
gesteld. Deze procedure isvoorgesteld voor
stoffen die op de 'zwarte lijst' voorkomen.
Een tweede mogelijkheid om de toxische
verontreiniging terug te brengen isde
invoering van regulerende heffingen.
Deze methode isvoorgesteld voor de stoffen
die op de 'grijze lijst' voorkomen.
Het probleem isdejuiste hoogte van de
heffingen vast te stellen. Deze moeten
zodanig zijn dat de vervuilende ondernemingen zelf maatregelen treffen die de
vervuiling tot het gewenste niveau terugbrengen. Voor 'grijze-lijst'-stoffen isook een
systeem van lozingsvergunningen overwogen.
Een afweging van beide systemen—
vergunningen en heffingen - isgemaakt aan
de hand van drie criteria: effectiviteit,
efficiency en uitvoerbaarheid.
Op theoretische gronden 2 ) iseen
vergunningensysteem effectiever dan een
systeem van heffingen. Immers bij een
vergunningenstelsel kan idealiter het niveau
van restvervuiling exact worden bepaald.
'Hoe vervuilers zullen reageren op een
bepaalde heffing isaan grote onzekerheid
onderhevig. Maar de theorie isdan impliciet
opgehangen aan demaatschappelijke context
van westerse ontwikkelde landen. Naar onze
inschatting isde effectiviteit van een
vergunningenstelsel in een Zuidamerikaans
land minder gewaarborgd. Op theoretische
gronden mag verwacht worden dat de
doelmatigheid van een regulerende heffing
groter isdan van een systeem van
vergunningen. Het grote voordeel van
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heffingen isimmers dat ondernemingen die
zonder veel kosten hun lozingen van een
bepaalde stof kunnen beperken die lozing
vergaand zullen beperken. Voor ondernemingen waarvoor die kosten hoog zijn is
een (veel) kleinere teruggang in vervuiling
mogelijk waarbij toch het in totaal gewenste
niveau wordt gehaald. Bij lozingsvoorschriften krijgt ieder bedrijf een
bepaalde (veelal uniforme) beperking
opgelegd waardoor de totale kosten van de
operatie hoger uitvallen dan nodigis.
De uitvoerbaarheid van een heffingensysteem lijkt eveneens- de maatschappelijke
en politieke omstandigheden inColombia in
aanmerking genomen —in grotere mate
gegarandeerd. Het systeem past beter bij,
mede door deaanzienlijke Noordamerikaanse
invloeden, een tamelijk sterke gerichtheid op
de markt als allocatiemechanisme.
De administratieve belasting van een
heffingensysteem is kleiner dan van een
stelsel van vergunningen.
5. Uitwerking van het masterplan
5.1. Zonering en fasering
Aan de eerder genoemde opdeling van de
planperiode in termijnen iseen zonering
gekoppeld van het beheersgebied van de
CAR. Het hele gebied isopgedeeld in vijf
zones: A, B,C, D en E. De relatie tussen
planningstermijn en zonering isop grond van
een aantal overwegingen tot stand gekomen.
Het heeft weinig zin enige maatregel van
actieve aard te treffen in zone E zolang de
stad Bogota niet isaangepakt. Bogota dient
als een aparte zone behandeld te worden
(zone C) alleen alomdat de verantwoordelijkheid voor de rioolwaterzuivering van de stad
Bogota valt onder een aparte organisatie: het
gemeentelijk waterleiding- en rioleringsbedrijf (EAAB). Daarbij komt dat voorde
stad Bogota plannen in voorbereiding zijn
voor een zuiveringsinstallatie. Volgens de
voorlopige plannen bestrijkt de bouw van
collectoren en installaties de periode 19902012. In zone E worden de installaties
gebouwd inde periode 2007-2012. De keuze
die in het masterplan moet worden gemaakt
isof eerst zone A dan wel zone D dient te
worden aangepakt. Prioriteit isgegeven aan
de zone die naar verwachting de meeste
voordelen per geïnvesteerde miljoen zou
opleveren. De belangrijkste voordelen
(baten) die in de afweging een rol hebben
gespeeld zijn: de positieve directe en
indirecte gevolgen voor de volksgezondheid
en bijdragen aan het oplossen van knelpunten in de drinkwatervoorziening. Op de
operationalisering van deze criteria en de
gebruikte methode komen wij nog terug (zie
5.2). Zone A kreeg ondubbelzinnig de
voorkeur. De benodigde periode om iedere
plaats van een zuiveringsinstallatie te
voorzien isgeschat op 8jaar: 1987-1995.

Getracht ishet totale investeringsplan zo op
te zetten dat een zo gelijkmatig mogelijke
groei van de kapitaalbehoefte optreedt
gegeven de volgens economische criteria
bepaalde prioriteiten.
5.2. Het middellange termijnplan
De voordelen (baten)
Het jaar '95 isalseindjaar voor de middellange termijn gekozen. In de eerste plaats
omdat in datjaar naar verwachting iedere
gemeente in zone A zijn zuiveringsinstallatie
heeft. In de tweede plaats mag verwacht
worden dat rond '95 de verontreiniging met
toxische stoffen zoals zware metalen
aanzienlijk zal zijn teruggebracht. Voor een
aantal stoffe.i kan dan de gewenste norm zijn
bereikt.
De planhorizonisgesteldop2015 omdat dan
naar verwachting het programma van actieve
maatregelen voor het gehele CAR-gebied
inclusief Bogota kan zijn afgerond. Er zit
zelfs een aantal jaren speling in. Daarnaast
behoren in 2015alle verontreinigingsnormen
te zijn bereikt. Dat wordt ook mogelijk
geacht.
Voor wat betreft de actieve maatregelen
dienen voor de periode '87-'95 de prioriteiten
binnen zone A te worden vastgesteld.
Een antwoord moet worden gegeven op de
vraag in welke volgorde de zuiveringsinstallaties gebouwd dienen te worden.
Het gaat om in totaal 25 installaties waarvan
een aantal (7) reeds in dusdanig vergevorderd stadium van voorbereiding, dat de
bouwvolgorde daarvan in feite reeds vastligt.
Blijft te bepalen de volgorde waarin de
resterende 18 installaties worden gebouwd.
Dat aan de methode van prioriteitvaststelling
—die tevens voor een deel de tijdsvolgorde
bepaalt waarin de zones aan bod komen hierna wat meer uitvoerig aandacht wordt
besteed, reflecteert tevens het belang dat de
CAR hecht aan het kunnen beschikken over
een methode die ook voor soortgelijke
beslissingen in de toekomst bruikbaar is.
De meest bekende techniek omeen volgorde
in investeringsprojecten aan te brengen isde
kosten-baten analyse. De projecten worden
dan gerangschikt volgens het criterium netto
contante waarde of een baten/kostenverhouding. Voorwaarde voor het kunnen
toepassen van een kosten-baten analyse is
dat tenminste de belangrijkste kosten en
baten van de investeringsprojecten zonder al
te grote problemen kunnen worden vastgesteld en in geld uitgedrukt. Daar wringt
ook in het onderhavige geval de schoen.
Het was nauwelijks tot niet mogelijk alle
belangrijke te verwachten effecten van een
waterzuiveringsinstallatie te kwantificeren.
De waardering ingelddiedaarna zou moeten
volgen bleek onmogelijk. Een dergelijke
uitspraak moet uiteraard gezien worden
tegen de achtergrond vandebeschikbare tijd.

mankracht en relevante gegevens. Veel van
de benodigde gegevens waren (en zijn) niet
voorhanden ofinonbruikbare vorm. De voor
het financieel-economische deel van het plan
beschikbare mankracht was 2 manmaanden
van een Nederlandse deskundige plus lokale
ondersteuning die slechts een beperkte
effectiviteit kon hebben.
Als belangrijke voordelen zijn aangemerkt
de reeds genoemde bijdragen aan de volksgezondheid zowel direct als indirect.
Operationalisatie daarvan heeft alsvolgt
plaatsgevonden. In de eerste plaats moest de
oppervlaktewaterkwaliteit —althans
voorzover relevant voor het aspect volksgezondheid—in en nabijdedorpen en steden
worden bepaald. Als parameter daarvoor is
gekozen de concentratie van fecale colibacteriën. De beoordeling van de waterkwaliteit vond plaats aan de handvantabel I.
T A B E L I.
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Van F-coliconcentraties was maar een zeer
beperkt aantal meetgegevens beschikbaar;
derhalve moesten er schattingen worden
gemaakt. Op basis van een eenvoudig rekenmodel met als belangrijkste grootheden de
door ons gemaakte bevolkingsprognose per
gemeente, een schatting van het aantal
F-colibacteriën dat gemiddeld per persoon
per tijdseenheid wordt geproduceerd en de
gemiddelde afvoer in het desbetreffende
segment van de ontvangende rivier, isdeze
schatting gemaakt. Controle van het model
aan de hand van de weinige wel beschikbare
metingen uit begin '86 leverde positieve
resultaten hetgeen het vertrouwen in de
bruikbaarheid vandeschattingen vergrootte.
De waardering in punten die de onderscheiden waterkwaliteiten isgegeven, is
gebaseerd op de veronderstelde schadelijkheid voor de volksgezondheid van een
gegeven kwaliteit met het oog op de
specifieke activiteit (direct contact dan wel
indirect via irrigatie). Deze veronderstelde
schadelijkheid isgebaseerd op bestaande
stelsels van normen voor waterkwaliteit voor
verschillende soorten gebruik.
Per installatie kan nu het directe effect op de
volksgezondheid worden geschat. Berekend
wordt de kwaliteitsverbetering die iedere
zuiveringsinstallatie apart teweeg brengt.
Vervolgens wordt berekend hoeveel mensen
van die verbetering profiteren. Wil iemand
gerekend worden tot de groep die van de
kwaliteitsverbetering kan profiteren dan
moet voldaan zijn aan tweecriteria 1):wonen
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binnen een afstand van 700 m van de rivier;
2: zonder dat op kortere afstand een betere
kwaliteit oppervlaktewater beschikbaar is.
Door de kwaliteitsverbetering in punten
uitgedrukt te vermenigvuldigen met het
desbetreffende aantal mensen wordt een
kwantitatieve maatstaf voor het effect
verkregen.
Dezelfde procedure isgevolgd voor de
indirecte effecten op de volksgezondheid.
Het verschil isdat in plaats van het aantal
personen in direct contact met oppervlaktewater als maatstaf isgenomen het aantal
geïrrigeerde hectaren. Daarbij is rekening
gehouden met de aard van het grondgebruik.
Een verdergaande kwantificering naar
ziektegevallen en daaruit resulterende
maatschappelijke kosten bleek niet mogelijk
o.a. door een gebrek aan relevante gegevens.
De aldus berekende maatstaven voor directe
en indirecte effecten op de gezondheid zijn
omgezet in scores op een schaal van 0-10 en
gecombineerd tot één totaalscore per
installatie. Deze totaalscore is gecorrigeerd
voor het schaaleffect door deze te relateren
aan het te investeren bedrag per installatie.
De volgorde van installaties die daaruit
resulteerde isin principe bepalend voor de
volgorde waarin de installatieszullen worden
gebouwd. Daaropisevenweléén uitzondering
gemaakt omdat een installatie die niet hoog
scoorde op het op bovenstaande wijze
berekende gezondheidseffect wel een
kritieke drinkwatersituatie zal oplossen in
het gebied van het irrigatieproject
La Ramada. In La Ramadazijn drieflinkeen
snel groeiende plaatsen, van circa
70.000 inwoners nu naar circa 95.000 in
1995, voor hun drinkwatervoorziening
gedeeltelijk afhankelijk van water dat
gehaald wordt uit een natuurlijke lagune die
onderdeel uitmaakt van het irrigatiesysteem.
Een van deze drie plaatsen loost circa 50%
van al zijn afvalwater in de lagune, niet ver
van de drinkwaterinlaat.
Naast de voordelen op het gebied van volksgezondheid (inclusief drinkwatervoorziening)
isook noggekeken naardeeffecten van ieder
der installaties op de kosten van drinkwaterbereiding, de waarde van de grond in
stedelijke gebieden door vermindering van
stank en visuele verbetering van het oppervlaktewateren degevolgen voorde recreatie.
De effecten daarvan zijn in zone A over het
algemeen klein en geven geen aanleiding de
prioriteiten in de bouw van de installaties te
wijzigen.

De uitkomsten zijn onderworpen aan een
gevoeligheidsanalyse zowel wat betreft de
kwaliteitsscores alsderelatieve gewichten die
zijn toegekend aan het directe en indirecte
effect op de gezondheid. De uitkomsten
bleken tamelijk robuust te zijn.

i

De kosten
Twee belangrijke elementen voor het
opstellen van het investeringsprogramma op
middellange termijn (zone A) wil ik hier nog
kort bespreken, namelijk de kosten van de
zuiveringsinstallatie en, daarmee nauw
samenhangend, het gekozen ontwerp.
Voor in principe ieder van de dorpen en
stadjes in zone A was een consultantsrapport
beschikbaar waarin ontwerp en kostenschatting van een zuiveringsinstallatie waren
opgenomen. De ontwerpcriteria bleken
evenwel tamelijk ver uiteen te lopen evenals
de kosten van de verschillende ontwerpinstallaties. Sedert het verstrekken van de te vage - opdrachten aan de consultants
waren de inzichten van de CAR gewijzigd in
die zin dat meer nadruk moest komen te
liggen op bestrijding van pathogène
verontreiniging. Met dat doel voor ogen
heeft de CAR een nieuw ontwerp gemaakt
voor zeven zuiveringsinstallaties in zone A.
Het standaardontwerp bestaat uit drie
lagunes: een anaërobe, een facultatieve en
een 'maduration pond'. Met deze installatie
wordt een reductie van BZV bereikt van
9 0 % en van de pathogène verontreiniging
met 99,9%.
Op basis van dit ontwerp werden de
gemiddelde kosten bepaald per eenheid
belasting gemeten in kgBZV per dag.
Ook de gemiddelde terreinbehoefte per kg
BZV belasting werd geschat op basis van
genoemde ontwerpen.
De benodigde capaciteit van de installatie
werd geschat op basis van de bevolkingsprognoses en voorspellingen met betrekking
tot de lozing van organisch afval van de
industrie. Daarbij isrekening gehouden met
een zekere voorbehandeling van industrieel
afvalwater alsgevolg van de door de
bedrijven te betalen verontreinigingsheffing.
Op basis van bovenstaande gegevens kunnen
per zuiveringsinstallatie de investeringskosten geschat worden. Daarnaast zijn
schattingen gemaakt van kosten van
investeringen in de aanvoerleiding naar de
installatie en eventuele benodigde pompen
voor aan- en afvoer van (on)gezuiverd
rioolwater. Bovenop de aldus berekende
investeringskosten werd een toeslag gelegd
van 20% (voor grotere installaties) dan wel
2 5 % (voor de kleinere) alsraming van

ontwerp- en andere voorbereidingskosten en
'onvoorzien'.
5.3. Lange-termijnplan
Voor het lange-termijnplan is,met
uitzondering van Bogota, van dezelfde
systematiek uitgegaan alsvoor de middellange termijn. Dit resulteert voor zones Ben
D in een goede tot optimale waterkwaliteit
afgemeten aan de pathogène verontreiniging.
De resultaten met betrekking tot een aantal
parameters voor de waterkwaliteit in de rio
Bogota kunnen worden berekend met
behulp van een door Haskoning ontwikkeld
wiskundig model (CODOS). Het verloop
van het zuurstofgehalte (OD), de concentratie kjehldahl stikstof (NTK) en het
biochemische zuurstofverbruik (BZV) is
globaal weergegeven in tabel II voorde
situaties met en zonder actieve maatregelen.
De aan tabel II ten grondslag liggende
berekeningen gaan uit van de bestaande
plannen van de EAAB voor Bogota.
Deze plannen omvatten de aanleg van
collectoren, een hoofdcollectoren de
zuiveringsinstallatie zelf. De zuiveringsinstallatie werkt volgens traditionele
principes en voorziet in een primaire en
secundaire behandeling van het rioolwater.
De reductie in de organische verontreiniging
kan geschat worden op 90%, die van de
pathogène verontreiniging op 99%. Hoewel
de waterkwaliteit door de voorgestelde
maatregelen op lange termijn aanzienlijk
verbetert, blijft de concentratie van
pathogenen toch tamelijk hoog.
Beneden-strooms van de plaats waar de
nieuwe installatie voor Bogota isgepland
blijft de F-coliconcentratie boven de 104en
verdient op grond daarvan de kwalificatie
'slecht'. Dat impliceert bijvoorbeeld dat
water van de rio Bogota volgens de Wereldbanknormen slechts voor zeer beperkte
irrigatie gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld
voor bomen en katoen.
Deze situatie roept enkele vragen op. Moet
wel eenzelfde niveau van bijvoorbeeld
pathogène reductie nagestreefd worden in
zone D als in zone A? Daaraan kan
onmiddellijk de vraag gekoppeld worden of
een ander soort rioolwaterzuivering geschikter is,de klimatologische omstandigheden in de lager gelegen gebieden (dus met

TABEL II.
Concentratie in mg/i met actieve maatregeien

Concentrât ie in mg/l zonder actieve maatregelen

Plaats

OD

NTK

BZV

Plaats

OD

NTK

BZV

1

7
3,8
0,3
0
6.85
5,9

1
0.7
0,0
0
1,9
1.35

3
12
17
20
16,5
7

1
2
3
4
5
6

7
0
0
0

3.5
30
<30
<30
<30
<30

5
56
260
< 260
< 260
<260

-}

3
4
5
6

N.B. De nummers van de plaatsen staan aangegeven op het kaartje

1)

0
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hogere temperaturen) mede in aanmerking
genomen. De toepassing van anaërobe
zuivering zou nader bestudeerd dienen te
worden bijvoorbeeld. Klemmender is
evenwel de vraagofdeplannen diede EAAB
heeft laten ontwikkelen voor de rioolwaterzuivering van Bogota niet zouden moeten
worden aangepast?
Bekijkt men welke berekening van de baten
aan het voorstel voor een dergelijk
rioolwaterzuiveringsproject ten grondslag
ligt dan wordt dit voorstel enigszins
twijfelachtig 3).Opgesomd worden een
aantal potentiële baten van het project:
verbetering volksgezondheid, vermindering
kosten drinkwaterbereiding, stijging van de
waarde van de grond, vermindering kosten
voor onderhoud en reparatie van hydroelektrische centrales, visvangst inde rio
Magdalena, toename agrarische produktie,
recreatievoordelen. Van de meeste van deze
baten wordt aangegeven hoe ze in theorie
berekend zouden kunnen worden.
Alleen de verbetering van de visvangstmogelijkheden in de rioMagdalena en de
kostenbesparingen in de drinkwatervoorziening in de zones D en Eworden van
een cijfer voorzien. Bij de eerste schatting is
een fout in de berekeningsmethode geslopen
en bij de tweede isvan een onjuiste situatie
uitgegaan. Een schatting van de visvangstbaten had gebaseerd moeten worden op de
toegevoegde waarde en niet zoals abusievelijk
isgedaan op de produktie. Bij de kostenbesparingen in de drinkwatervoorziening is
men uitgegaan van de veronderstelling dat
zes dorpen hun drinkwater geheel of
gedeeltelijk uit de rio Bogota halen. Feitelijk
geldt dat slechts voor één dorp. De andere
vijf halen hun drinkwater uit de bovenloop
van een aantal zijriviertjes. Beide fouten
impliceren een (forse) overschatting van de
voordelen.
Het zou voordat dedefinitieve beslissingover
de bouw van de zuiveringsinstallatie voor
Bogota volgens deze economisch slecht
onderbouwde plannen wordt genomen goed
zijn om te trachten de baten te schatten.
Bovendien zou het nuttig zijn om een aantal
alternatieven voor de bestaande plannen te
bekijken. Naar onze overtuiging maakt men
zich van de baten van de huidige plannen
overdreven voorstellingen. De baten door
een verhoogde agrarische produktie zullen
minimaal zijn. Het belangrijkste probleem
daar is namelijk de sterke verzilting van het
irrigatiewater. Zuivering volgens het
voorgestelde systeem lost in dat opzicht niets
op. Ook de recreatieve baten en de grondwaardestijging zullen slechts zeer beperkt
zijn. Daarbij moet dan ook nog zorgvuldig
gewaakt worden voor dubbeltellingen.
Immers een verhoogde recreatiewaarde dan
wel agrarisch produktiepotentieel komt tot
uitdrukking in een stijging van de grondprijs.

Beide opnemen houdt dus dubbeltelling in.
De potentiële voordelen op het gebied van
de volksgezondheid zijn op een goedkopere
manier te realiseren. Deze komen inditgeval
immers voornamelijk voort uit de aanleg van
gesloten rioolwaterafvoeren naar de
zuiveringsinstallatie.
In deze door de EAAB opgedragen studie
wordt maar heel weinigaandacht besteed aan
de ecologische schade op lange termijn van
een voortgaande lozing van velerlei toxische
stoffen.
Onze suggestie voor Bogota iseen zuiveringsinstallatie met slechts een primaire
behandeling van het afvalwater enzospoedig
mogelijk serieus werk maken van de passieve
maatregelen ter bestrijding van toxische
verontreiniging. De additionele baten van
secundaire en eventueel tertiaire
behandeling zijn (vermoedelijk) klein, terwijl
de investeringskosten kunnen worden teruggebracht tot circa 4 5 % van de genoemde
installatie. De secundaire en tertiaire fase
kunnen beter worden uitgesteld tot kostenbesparende methoden zijn ontwikkeld en de
kostcn-baten verhouding een wat gunstiger
aanzien krijgt.

voor wat betreft de actieve maatregelen zo
vertaald dat de jaarlijkse kosten die daarmee
verband houden worden terugverdiend uit
een verontreinigingsheffing. Dus in de eerste
plaats dienen de jaarlijkse kosten geschat te
worden voordat een raming gemaakt kan
worden van het tarief van de heffing.
De jaarlijkse kosten bestaan uit:
- afschrijvingen en rentekosten;
- exploitatiekosten van de installaties;
- kosten van de CAR-organisatie; water
quality control board (WQCB).
Dejaarlijkse exploitatiekosten zijn—opbasis
van twee reeds bestaande installaties in zone
A en ervaringen in andere landen —als volgt
geschat alspercentage vande investeringssom:
Jaarlijkse exploitatiekosten in % van investeringskosten.
Grootte

Lagunetype

> 10.000 inw.
< 10.000 inw.

Oxydatie-sloottype

4 %
4,5%

7,5%
7,5%

Voor Bogota zijn dejaarlijkse exploitatiekosten geschat op 3,7% van de investeringskosten 4 ).
De afschrijvingstermijnen die zijn aangehouden zijn: 30 jaar voor de lagunes en
collector, 15jaar voor de pompen en de
voorbereidings- enontwerpkosten worden in
5 jaar afgeschreven. De afschrijvingen zijn
lineair (jaarlijks gelijke bedragen).
Voor de berekening van dejaarlijkse rentelasten isvan de volgende veronderstellingen
uitgegaan:
- voor iedere installatie wordt een lening
verkregen ter grootte van het investeringsbedrag;
—alle leningen dienen te worden terugbetaald in 20 gelijke jaarlijkse termijnen te

6. Financiële aspecten
Voor zone A isde berekening van de
investeringskosten opgebouwd uit vier
componenten: grondkosten, kosten van de
aanleg van lagunes en verzamel- en
transportriolen, kosten van machines
(pompen), kosten van voorbereiding,
ontwerpe.d.Dit onderscheid isgebaseerd op
de verschillen in afschrijvingstermijnen voor
de verschillende categorieën.
Het uitgangspunt dat deverbruiker betaalt,is
Afb. 2 - Cash Flow zone A.
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beginnen in het jaar waarin de lening wordt
verstrekt;
- de jaarlijkse rentelasten zijn bepaald voor
rentevoeten van 6%, 9% en 12%waarbij 6%
en 9% als 'zacht' en 'minder zacht' zijn te
kwalificeren en 12% in de buurt ligt van het
commerciële tarief.
De kosten van de waterkwaliteitsdivisie
(WQCB) van de CAR die verband houden
met de directe maatregelen, dienen ook tot
uiting te komen indejaarlijkse kosten vande
actieve maatregelen. Daartoe worden
gerekend de kosten van de heffingenadministratie, controle op de werking van de
installaties en dergelijke. Deze kosten zijn
aan de hand van een inventarisatie en analyse
van de te verrichten werkzaamheden geschat
op 225 miljoen pesos per jaar als het
apparaat volgroeid is5).Een snelleopbouwis
gewenst tot een kostenniveau van circa
200 miljoen pesosin 1990.Daarna wordt een
gestage groei voorzien tot in 2010 het
apparaat volledig functioneert.
Als wordt uitgegaan van de volgende
aanvullende veronderstellingen:
- het verontreinigingsheffingensysteem is
effectief vanaf 1990;
- voor dekkingvan dejaarlijkse kosten inde
aanloopperiode '87-'89 zijn twee alternatieven opgenomen:
1. De CAR past deze kosten bij uit eigen
reserves. Deze zijn daartoe in beginsel
ruimschoots toereikend.
2. In de periode '90-'95 wordt het jaarlijks
te heffen bedragverhoogd zodat de aanloopverliezen van de actieve maatregelen in
zone A gedekt kunnen worden.
De voorde financiële planning noodzakelijke

'cash-flow' ziet er dan alsvolgt uit (zie afb. 2
en afb. 3):
Cash-flow, gedefinieerd alshet verschil
tussen feitelijke uitgaven (zowel kapitaal als
lopende) en feitelijke inkomsten, geeft een
beeld van de financiële positie in de loop der
jaren voor het aspect actief kwaliteitsbeheer
van het plan.WildeWQCB niet in financiële
problemen geraken dan zal op wat langere
termijn naar additionele (financiële)
middelen moeten worden gezocht.
Deze middelen zouden verkregen kunnen
worden uit een kleine verhoging van het
tarief van de verontreinigingsheffing. Het is
evenwel goed denkbaar dat de nationale of
provinciale overheid een subsidie verstrekt.
Wordt de laatste weggevolgd dan wordt
daarmee wel het principe dat de vervuiler
betaalt enigszins geweld aangedaan.
Op grond van allocatieve doelmatigheid valt
evenwel geen oordeel uit te spreken over wie
de lasten van de zuivering moeten dragen.
Het betreft een verdelingsvraagstuk
waarmee de economie op grond van het
criterium vanoptimale allocatie in praktische
situaties niet goed uit de voeten kan.
Het argument dat de vervuilers dienen te
betalen heeft vanuit deze optiek een even
grote (on)geldigheid als het argument dat zij
die profiteren van een betere waterkwaliteit
de kosten van de waterzuivering moeten
opbrengen.
De jaarlijkse kosten van de actieve
maatregelen worden omgeslagen over alle
organische vervuilers in principe naar rato
van de mate waarin ze organisch afval lozen.
De jaarlijkse kosten worden gedeeld door
het aantal vervuilingseenheden (inwoner

Afb. i - Gecumuleerde Cash Flow zone A.
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equivalenten) om het tarief vast te stellen.
De door huishoudingen te betalen heffing
zou forfaitair vastgesteld kunnen worden op
5 eenheden.
Indien het rioolwater van Bogota volgens de
plannen van Black and Veatch Hydroestudioszou worden gezuiverd leidtdittotde
volgende heffing per huishouding (pesos):
1990

1995

655

4.630

2000
6.460

2010
7.625

2015
5.725

Indien het in het masterplan gesuggereerde
alternatief voor Bogota zou worden gevolgd
dan worden de heffingen per huishouding
ongeveer:
1990

470

1995

2000

2010

2015

2.320

3.120

3.620

2.745

Het huidige minimumloon bedraagt in
Colombia circa 350.000 pesos per jaar.
De heffingen zouden bij het dure alternatief
voor Bogota ruim 2% van het jaarinkomen
van een minimumloner bedragen. Bij het
goedkope alternatief wordtdatmaximaal 1%.
Bij een enigszins aangepast financieringspatroon waarbij de piek rond hetjaar 2010
wordt afgevlakt kunnen de heffingen onder
de 2 % respectievelijk 1% blijven.
Bij de feitelijke vaststelling van de heffingen
zal ermee rekening dienen te worden
gehouden dat lang niet alle huishoudingen
aan het minimumloon toekomen. Bij andere
nutsvoorzieningen wordt bij de vaststelling
van het tarief rekening gehouden met de
draagkracht. Dat zou bijde verontreinigingsheffing dus eveneens kunnen geschieden.
Uitgaande van het 'goedkope' alternatief
voor Bogota en veronderstellend dat het
draagkrachtbeginsel zalworden toegepast bij
het vaststellen van de heffingen lijken de
actieve maatregelen financieel zeker niet
onhaalbaar.
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7. Slotopmerkingen
Veel interessante aspecten van het masterplan en de opstelling daarvan konden helaas
binnen het bestek van een artikel niet aan de
orde komen. In het plan ishet streven van de
CAR naar een meer integraal milieubeheer
van harte ondersteund. Zou men zich
eenzijdig op de oppervlaktewaterkwaliteit
concentreren dan kan op omvangrijke schaal
substitutie in de aard van verontreiniging
worden verwacht. Substitueren isimmers
veelal goedkoper dan verminderen. In het
plan isde nodige aandacht besteed aan het
opbouwen van het technisch en administratief
apparaat om uitvoeringvanencontroleopde
voorgestelde maatregelen effectief te doen
zijn. Dit vooral in het kader van de
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vermindering van de verontreiniging met
stoffen op de 'zwarte' en 'grijze' lijst.
Kort isreeds aangegeven waarom voor de
bestrijding van de verontreiniging met
'grijze'-lijst-stoffen een regulerende heffing
als belangrijkste instrument is voorgesteld.
Het belang van een effectieve controle op
door de bedrijven gedane aangifte van lozing
van deze stoffen kan niet voldoende
benadrukt worden. Het verdient aanbeveling
zoveel mogelijk gebruik te maken van aan
gangbare bedrijfsindicatoren gekoppelde
standaardomrekeningsfactoren per bedrijfsklasse om het niveau van vervuiling van een
bedrijf te schatten. Daarnaast isveel overleg
tussen CAR en bedrijven gewenst om
voldoende kennis van en begrip voor eikaars
doeleinden, werkwijzen en problemen te
hebben. Daarnaast isook de waarde van
positieve prikkels in de richting van het
bedrijfsleven benadrukt. Opbrengsten uit de
regulerende heffing zullen behalve ter
bekostiging van het technisch en
administratief apparaat ook gebruikt dienen
te worden om initiatieven vandebedrijven te
stimuleren. Dat kan door een milieuinvesteringspremieregeling, door het
aandragen van elders opgedane kennis van
verbetering van produktieprocessen en
soortgelijke maatregelen. Dit allesvereist dat
de CAR in de eerste plaats begint met de
opbouw van de noodzakelijke kennis.Daaris
in het plan dan ook de nodige aandacht aan
besteed. Een basis daarvoor isaanwezig.
Van een kleine f00 bedrijven buiten Bogota
heeft men relevante informatie.
Tot slot maar bepaald nietonbelangrijk dient
de 'Nederlandse' plannenmaker zich terdege
te realiseren dat 'zijn' plan betrekking heeft
op een Zuidamerikaans ontwikkelingsland.
De implicaties daarvan zijn ondermeer dat
de machinerie, die nodig isom een plan als
het onderhavige adequaat uittevoeren, meer
tekortkomingen zal vertonen dan wein
Nederland gewend zijn. Het isvanbelangdat
men zich bij het opstellen van een plan
daarvan bewust is. De inkomensverdeling is
niet zodanig dat verwacht magworden dat
alle categorieën een (substantiële) bijdrage
leveren aan de middelen benodigd om dit
soort tamelijk ambitieuze plannen te
financieren. Het financiële draagvlak is,
relatief, veel kleiner dan in Westeuropese
landen. Ook al omdat de inkomensverdeling
veel schever isdan in Westeuropese landen.
Ondernemingen zijn minder vermaatschappelijkt, de sociaal-economische organisatie is
veel minder geïnstitutionaliseerd, de machtsverdeling isveel ongelijker dan wij gewend
zijn. De informele politieke druk van
bedrijven isdan ook veelgroteren effectiever
dan bij ons.
Dat betekent dat de druk vanuit bedrijven
groot zal zijn om een systeem van regels en
vergunningen ingevoerd te krijgen in plaats

van een regulerende heffing. Deze laatste is
veel minder makkelijk te ontlopen en dus
effectiever. Een effectiviteit die ironisch
genoeg mede verklaard wordt door de
marktconforme werking van het instrument,
maar desondanks veel minder groot zal zijn
dan in ons land. Een stimulans voor de
effectiviteit iswel dat de WQCB voor zijn
inkomen mede afhankelijk wordt van de
heffing.
Noten
1
) Masterplan tor surface water quality management.
CAR/Haskoning, september 1986 (Main volume);
Anexo B, Consideraciónes en relación con politicas de la
CAR trente a la calidad de aguas superficiales: Anexo I,
Evaluación técnica/económica de prioridades de
construction de plantas; Anexo L. Beneficios del plan;
Anexo N, Aspectos financières del plan.
2
) Zie bijv. Bressers.J. Th. A., Milieu op de markt,
Amsterdam 1985;Clerq, M. de. Economische aspecten
van het vervuilingsbeleid, Leiden/Antwerpen 1983.
3
) Informe tecnico no. 6. Aspectos economicos del Plan
Maestro de Alcantarillado ylosestudios de tratamiento
de aquas negras de la tiudad de Bogota. Black and
Veatch/Hidroestudios. Mavo 1985.
4
) Mede op basis van kostengegevens van Black and
Veatch/Hidroestudios.
5
) Anexo M (van het masterplan). Organisation para el
control de la contamination.
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Provincies krijgen meer voor
bodemsanering 1987
Minister Nijpels (milieu) heeft de provinciale
budgetten voor bodemsanering dit jaar met
f 50 miljoen verhoogd. Dit geld ismet name
afkomstig uit de pot voor (grote) bodemsaneringsprojecten, die gezien het huidige
uitgavenpatroon daartoe ditjaar de ruimte
biedt.
Het geld moet besteed worden aan bodemsaneringswerkzaamheden. die nogdit jaar
zullen aanvangen.
Totale
budget
1987

Reeds
toegezegd

Verhoging

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

3.500
3.500
1.850
4,400
6.30«
7.900
5.750
20.400
3.300
9.15(1
1.650

6.00
4.000
1.000
5.000
2.000
3.000
6.00(1
7.000
6.000
7.000
3.000

9.500
7.500
2.850
9.400
8.300
10.900
11.750
27.400
9.300

'totaal

67.700

50.000

117.700

Provincie

16.150
4.650

(bedragen xƒ 1.000)

De verdeling isgebaseerd op informatie van
de provincies over concrete projecten, die
nog in 1987toteen financiële verplichtingen
betaling zullen leiden.
De minister geeft de provincie verder in
overweging rekening te houden met het

reinigen van al afgegraven maar nog niet
verwerkte grond. De betreffende saneringsprojecten komen daarmee tot een definitieve
afronding. Bovendien helpt dat de inmiddels
beschikbare reinigingscapaciteit optimaal te
benutten.

D '66 vraagt naar effect
Westduitse vuilstort op
drinkwater Limburg
Het kamerlid D.Eisma (D '66) heeft minister
Nijpels (milieubeheer) schriftelijk gevraagd
welke effecten devoorgenomen vestigingvan
een vuilstortplaats in het Westduitse Weeze,
dicht bijde Nederlandse grens,zalhebben op
het toekomstige nationale park De Hamert
en voor de kwaliteit van het drink- en
grondwater in Limburg.
Eisma vraagt welke mogelijkheden
Nederlandse burgers hebben om deel te
nemen aan inspraak- en beroepsprocedures
in de bondsrepubliek, en of er in
Noordrijnland-Westfalen een milieu-effectrapportage heeft plaatsgevonden die voldoet
aan Nederlandse normen.
Tenslotte wil Eisma weten of de plannen ter
sprake zullen komen in de permanente
Nederlands-Westduitse grenswatercommissie en de Nederlands-Westduitse
commissie voor ruimtelijke ordening. Eisma
wil van de uitkomsten van dit overleg op de
hoogte worden gesteld.

IAWPRC-conferentie 1988
in Brighton
De 14e tweejaarlijkse IAWPRC-conferentie
zal in 1988 plaatsvinden in Brighton, UK,
van 18t/'m 21 juli,gelijktijdig met de
International Water Pollution Control
Exhibition.
Tijdens de conferentie zullen inzes parallelle
sessies onder meer de volgende zaken aan de
orde komen.
Alle aspecten van het onderzoek naar watervervuiling, met speciale aandacht voor
onderzoek, nieuwe ontwikkelingen en
noviteiten; de behandeling van afvalwater
van o.a. de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie; verwijderingen hergebruik van slib;ontwerp en beheer van
grote rwzi's;instrumentatie en automatisering;
monitoring en beheersing van schadelijke
stoffen; waterkwaliteit na overstorten;
microbiologie van het water inrelatie tot de
gezondheid, slibverwijdering; herstel van
rioleringen; privatisering van bedrijven; etc.
De tentoonstelling zal een oppervlakte
beslaan van meer dan 8000 m-.

