Variantenstudie rioolstelsels in het Botlekgebied met behulp van een
reservoir-vuilemissiemodel

Inleiding
In 1992 is door de gemeente Rotterdam
en het ministerie van Verkeer en Waterstaat een samenwerkingsovereenkomst
getekend met als doel het verkrijgen van
schone baggerspecie, getiteld 'Samen naar
Schone Baggerspecie'. Hierdoor moet de
lozing van bepaalde verontreinigingen
gereduceerd worden tot 30 à 10%.Eén
van de thema's in genoemde overeenkomst heeft betrekking op de riolering van
de havengebieden met een aanvullende
zuivering van afvalwater.
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Om aan dit thema nadere uitwerking te
geven is een projectgroep opgericht,
Inzameling-Transport-Zuivering (ITZ)
genaamd. Hierin nemen Rijkswaterstaat
Directie Zuid-Holland, het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden en
de gemeente Rotterdam (Gemeentelijk
Havenbedrijf en Gemeentewerken) deel.
De in 1990 geformuleerde doelstelling van
het project behelst het doormiddelvan
saneringvandelozingvan huishoudelijkenbednjfsajvalwaterbijte dragen aan de
reductie vandebelastingvan baggerspecie
binnen eenperiode van 10à 15jaar.
Hoewel het onderzoek zich uitstrekt over
het gehele Rotterdamse havengebied
hebben de onderzoekswerkzaamheden
voor het Botlekgebied de hoogste
prioriteit gekregen. De resultaten van
het onderzoek over Botlek zullen ook
richtinggevend zijn voor de overige
havengebieden.
Eén van de opties die door de projectgroep is onderzocht bestaat uit de aanleg
van een gemeentelijk rioolstelsel aangesloten op een te bouwen afvalwaterzuiveringsinrichting (awzi).Het zonder
meer uitgaan van het algemeen beleid
zoals gedefinieerd voor stedelijke gebieden is in deze situatie te kortzichtig,
omdat het karakter van dergelijke havengebieden fundamenteel anders is.Om te
komen tot een integrale afweging tussen
riolerings- en zuiveringssystemen ener-

Samenvatting
Een groot deel van het Botlekgebied, een industrieel havengebied, te Rotterdam is
niet aangesloten op een gemeentelijk rioolstelsel. Voor zover riolering aanwezig is,
is deze bedoeld voor de ongezuiverde afvoer van hemelwater van wegen en soms
ook afvalwater. Uit oogpunt van het terugdringen van de verontreinigingen van
het oppervlaktewater en vooral het havenslib kan het noodzakelijk zijn de in het
gebied aanwezige rioolstelsels uit te breiden en een afvalwaterzuiveringsinrichting
te stichten. Uitgaan van het algemeen beleid voor stedelijke gebieden is vanwege
het karakter van een havengebied zonder meer te kortzichtig.
Hiertoe is een dertiental varianten rioolstelsels, onderscheiden naar type stelsel en
de mate waarin verharde oppervlakken worden aangesloten, onderzocht op vuilemissie en kosten. Voor de bepaling van de vuilemissie is gebruik gemaakt van
een eenvoudig vuilemissiemodel, waarmee op snelle wijze de varianten doorgerekend kunnen worden. De resultaten zijn absoluut gezien weinig nauwkeurig,
doch voldoende om de varianten onderling te vergelijken.
Gebleken is dat het aanleggen van (verbeterd) gescheiden rioolstelsels in deze
situatie nauwelijks effectief is. Gemengde, en in mindere mate verbeterd
gemengde, stelsels bieden vooral qua vuilemissie meer perspectief, zeker als
naast de sterk verontreinigde oppervlakken ook het grootste deel van de matig
verontreinigde oppervlakken wordt aangesloten. Het aansluiten van de matig
verontreinigde oppervlakken leidt echter tot relatief hoge kosten. Afhankelijk van
welk aspect,emissiereductie ofkosten,als meest zwaarwegend wordt beschouwd
moet er meer of minder vervuild verhard oppervlak aangesloten worden.

zijds en kosten en milieurendement
anderzijds is door ITZ aan Tauw Civiel en
Bouw bv te Deventer en het regiokantoor
te Rotterdam de opdracht verleend tot het
uitvoeren van een variantenstudie voor het
Botlekgebied.
Probleemstelling
Het havenslib uit het Botlekgebied wordt
sinds jaar en dag, naast door de Maas
meegevoerde verontreinigingen van
bovenstroomse gebieden, verontreinigd
door een groot aantal verspreide lozingen
van afvalwater en hemelwater afstromend
van bedrijfsterreinen en openbare wegen.
Deze verontreiniging is dermate ernstig
dat de vrijkomende baggerspecie op
speciale depots verwerkt moet worden.
Het aanleggen van conventionele afvalwatertransport- en behandelingssystemen
in dit uitgestrekte industriegebied lijkt niet
mogelijk in verband met het zeer grote
verharde oppervlak, waardoor tijdens een
neerslaggebeurtenis zeer grote hoeveelheden hemelwater afgevoerd moeten
worden. In deze zijn de dwa/rwaverhoudingen van maximaal 1:13 voor
de te ontwerpen gemalen en awzi op z'n
minst illustratief. Bovendien is het te
verwachten dat het aanleggen van verbeterd gescheiden stelsels zoals aangegeven in het algemeen beleid, in
deze specifieke situatie,zeer kostbaar
en mogelijk geenszins nuttig zal zijn.
Doelstelling
Het doel van de studie was het onderzoeken welke combinatie van riolerings-

werken en awzi het hoogste milieurendement (zijnde de optimale verhouding tussen kosten en effectiviteit)
bewerkstelligt, waarbij:
- gezorgd wordt voor een minimale vuilemissie, onder andere voor de organische
microverontreinigingen en zware metalen
die de hoofdoorzaak van de verontreiniging vormen;
- de resterende emissie plaatsvindt via
puntlozingen op geschikte, controleerbare
lokaties;
- de additionele verontreiniging van
sedimenterend slib beperkt wordt.
Wijze van aanpak
Het project is uitgevoerd in meerdere
stappen:
Stap 1:Classificatie vande oppervlakkennaargebruik, aarden mate
van verontreiniging.
Op basis van luchtfoto's zijn de bedrijfsterreinen die qua bedrijfsactiviteit gelijkwaardig zijn gegroepeerd in een aantal
typen oppervlakken.
Bij deze groepering is ook een indeling
qua verontreiniging gemaakt aan de hand
van een aantal gidsparameters, waaronder
BZV,organische microverontreinigingen
en zware metalen.
Hiertoe zijn de NWRW-resultaten van
terreinen die in redelijke mate overeenkomen met die in het Botlekgebied
alsmede de resultaten van overige
TAUW-onderzoeken overgenomen.
Aldus ontstond de volgende onderverdeling:
A. Onverharde oppervlakken.
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B. Relatief schone (dak)oppervlakken
die nauwelijks verontreinigd zijn door
bedrijfsactiviteiten.
C. Oppervlakken waarvan de mate
van verontreiniging niet voorshands te
bepalen is,zoals parkeer-, container-,
distributie-, op- en overslagterreinen,
openbare wegen enzovoorts.
D. Sterk verontreinigde terreinen, zoals
door uitstoot van bedrijven verontreinigde
dakoppervlakken, scheepswerven, metaalindustrie, petrochemische industrie en
afvalverwerking.
E. Vervuilde oppervlakken die zich
gedragen als snel reagerend onverhard
oppervlak zoalserts-,huisvuil- en slakkenopslag, waarvan het afstromende regenwater sterk verontreinigd is.
F. Terreinen waarop tankputten
gesitueerd zijn.
Stap2:Ontwerp en kostenramingen
rioleringssystemen
Varianten rioolstelsels
In deze stap zijn dertien varianten rioolstelsels inclusief awzi's ontworpen om
de technische haalbaarheid en kosten
inzichtelijk te maken. De varianten verschillen in:
- het type stelsel
- de op het rioolstelsel aan te sluiten
soorten oppervlakken.
De stelsels zijn in eerste instantie ontworpen op basis van berging en globaal
gecontroleerd qua afvoercapaciteit waarna,
wanneer noodzakelijk ter voorkoming van
wateroverlast, de buisdiameters zijn
vergroot.
De volgende uitgangspunten zijn hierbij
gehanteerd:
- de bedrijven die een eigen awzi in
bedrijf hebben zullen deze in de toekomst
handhaven;
- de berging in de riolen wordt betrokken op het openbare verharde oppervlak (ca. 100ha),met andere woorden
de berging betrokken op de verharde
bedrijfsterreinen (ca. 500 ha) moet door
de bedrijven gerealiseerd worden;
- de oppervlakken D, Een F moeten te
allen tijde aangesloten worden op de
riolering; en
- de neerslag in tankputten (oppervlak F)
wordt via een pompinstallatie afgevoerd, om te voorkomen dat in geval
van calamiteiten via het rioolstelsel
verspreiding en lozing op oppervlaktewater van de tankinhoud plaatsvindt.
De pompinstallatie isalleen in bedrijf
tijdens dwa-omstandigheden om te voorkomen dat stoffen alsnog via de overstortvoorzieningen geloosd worden.
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TABEL I - Overzicht varianten.
Oppervlak aangesloten
op rioolstelsel

Geen

D, E, F

B(25%),C(45%),
D, E, F

B(25%), C,
D, E, F

E, F

A,B,C

A,B(75°/o),C(55%)

A, B(75%)

variant 1.0
O p =300 mVh
(alleen DWA)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gemengd stelsel

n.v.t.

variant 2.1
B= 7 mm
POK=0.7 mm/h
Q p =1130m 3 /h

variant 2.2
B= 7 mm
POK=0.7 mm/h
Q p =2310mVh

variant 2.3
B= 7 mm
POK=0.7 mm/h
Q p =3545 mVh

Verbeterd gemengd stelsel

n.v.t.

variant 3.1
B= 7 mm
BBB=2 mm
POK=0.7 mm/h
Op=H30m 3 /h

variant 3.2
B= 7 mm
BBB= 2 mm
I'OK=0.7 mm/h
Op=2310m 3 /h

variant 3.3
B= 7 mm
BBB=2 mm
POK=0.7 mm/h
Q p =3545 mVh

Verbeterd gescheiden stelsel

n.v.t.

variant 4.1
B= 4 mm
POK=0.3 mm/h
Q p =655 mVh

variant 4.2
B= 4 mm
POR=0.3 mm/h
Q p =1065 mVh

variant 4.3
B= 4 mm
POK=0.3 mm/h
Qp=1620mVh

variant 5.1
B = 2 mm
POK < 3*DWA
Q =900 mVh

variant 5.2
B = 2 mm
POK < 3*DWA
Q =1000mVh

variant 5.3
B= 2 mm
POK < 3*DWA
Q p =1200 mVh

Oppervlak lozend op
oppervlaktewater
Gescheiden stelsel

Aangepast verbeterd gescheiden
stelsel

A,B,C, D,

n.v.t.

In de variantenstudie zijn dertien
varianten in beschouwing genomen
(zie tabel I):
1.0. Een volledig gescheiden stelsel
waarbij alle dwa (zoals geïnventariseerd
door Rijkswaterstaat) wordt afgevoerd
naar een awzi en waarbij de (verharde)
oppervlakken inclusief D,Een F blijven
lozen op oppervlaktewater.
2.1. Een gemengd stelsel waarbij alle dwa
en het hemelwater afstromende van de
oppervlakken D,E en Fwordt afgevoerd
naar de awzi.De afvoer van dwa en pok
geschiedt grotendeels via rioolperssystemen. Aangezien het aan te sluiten
oppervlak relatief gering is wordt aangenomen dat de bedrijven berging en
overstorrvoorzieningen realiseren.
2.2.;2.3. In deze situaties wordt er relatief
veel (bedrijfs)oppervlak aangesloten,
waardoor het gewenst is,met het oog
op het aantal lozingspunten, al het ingezamelde hemelwater via het gemeentelijk rioolstelsel afte voeren naar de awziof
de regenwateroverstorten. Een nadeel
hierbij is dat op basis van hydraulische
afvoercapaciteit grote buisdiameters benodigd zijn.
3.1.;3.2.;3.3. Bij deze verbeterd gemengde stelsels wordt uitgegaan van het door
de CUWVO gedefinieerde referentiestelsel. De dwa en het hemelwater
afstromende van de aangesloten oppervlakken wordt volledig door het gemeentelijk rioolstelsel afgevoerd, omdat de
aanleg van bergbezinkbassins als gemeentelijke taak wordt gezien.
4.1.; 5.1. De varianten 4.1., 4.2.en4.3.
zijn ontworpen conform de CUWVOrichtlijnen inzake verbeterd gescheiden
stelsels. In de varianten 5.1.,5.2. en 5.3.

zijn berekeningsgrondslagen gehanteerd
met als doel de dwa/rwa-verhouding
te beperken. Overeenkomstig variant2.1.
wordt bij de varianten 4.1. en 5.1.uitsluitend dwa en pok via persleidingsystemen afgevoerd en moeten de
bedrijven zelf verbeterd gescheiden
stelsels realiseren.
4.2.;4.3. De regenwaterstelsels van de
verbeterd gescheiden stelsels zijn, in
verband met af te voeren hoeveelheden,
nagenoeg gelijk aan de riolering van
respectievelijk 2.2.en2.3.
5.2.; 5.3. Deze varianten blijken
nauwelijks realiseerbaar, aangezien de
op hydraulische afvoercapaciteit gedimensioneerde riolering qua berging de
varianten 4.2.en 4.3.benadert. Bovendien
leidt de gewenste pok tot onacceptabele
ledigingstijden, derhalve worden deze
varianten verder buiten beschouwing
gelaten.
Afvalwaterzuiveringsinrichting
Voor een integrale afweging, waarbij
de laagste maatschappelijke kosten als
uitgangspunt worden gehanteerd is het
van belang de kosten van riolering èn awzi
in beschouwing te nemen. Ook voor het
bepalen van de rendementen van rioolstelsels en awzi tezamen is het noodzakelijk per variant globaal een awzi te
ontwerpen en de kosten te ramen.
Het moge duidelijk zijn dat een awzi in
het Botlekgebied nauwelijks conventioneel
zal zijn door onder andere de relatief hoge
dwa/rwa-verhoudingen en de afwijkende
samenstelling van het influent.
Als uitgangspunt is aangenomen dat
het zuiveringsrendement zowel onder
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dwa- als rwa-omstandigheden in alle
Varianten gelijk zou zijn. Fer variant is
beschouwd welke zuiveringstechnische
elementen noodzakelijk waren om aan
de gewenste rendementen te voldoen.
Kostenraming
In de kostenramingen zijn zowel de
aanlegkosten (inclusief engineering,
onvoorzien en BTW) van de rioolstelsels,
de awzi's alsmede de bijkomende kosten
verbandhoudende met werkzaamheden
aan bovengrondse en ondergrondse infrastructuur beschouwd (zieafb. 1).
De aanwezigheid van bestaande (regenwater)riolering is in de kostenraming
verdisconteerd in een geschatte reductiefactor op de aanlegkosten.
Het blijkt dat de kosten per type stelsel
sterk afhankelijk zijn van de aan te sluiten
hoeveelheid verhard oppervlak.
Stap 3: Vuilemissieberekeningen
Vuilemissiemodel
Door het in beschouwing nemen van
meerdere varianten was het niet binnen
het kader van deze studie haalbaar nauwkeurige vuilemissieberekeningen uit te
voeren. Daarom zijn met behulp van een
reservoirmodel per variant indicatieve
vuilemissieberekeningen uitgevoerd.

rekentijd te simuleren, waarbij het resultaat absoluut minder nauwkeurig is, doch
relatief gezien is de informatie voldoende
om de varianten onderling te vergelijken.

'«•coco

Kostenoverzicht
. ' " •

, i ' - r •;

I nolftnng
| bij*om*nd« kosten

Per variant zijn de jaar- en piekemissies
bepaald voor een drietal jaarreeksen.
Te weten:
- 1982 een jaar met een 10% droge
zomer;
- 1986een jaar met een 10%natte winter;
- 1990 een qua neerslag gemiddeld jaar.

1.0 2,1 2 2 2 3 3.1 3.2 3 3

4.1 4.2 4.3 5.1

Ter vereenvoudiging van de vuilemissieberekeningen zijn de gidsparameters
per type oppervlak gecombineerd tot
drie indicatieve kwaliteitsklassen van
afstromend regenwater (zie tabel II):
- 1m 3 water afstromende van sterk
vervuilde oppervlakken (D,Een F) bevat
1 label Rood;
- l m ' water afstromende van (matig)
vervuilde oppervlakken (C) bevat 1label
Oranje;
- 1m 3 water afstromende van onverharde
(A) en 'schone' oppervlakken (B) bevat
1 label Groen.

Afb. 1- Kostenoverzicht.

De droogweerafvoer is separaat in het
model meegenomen en is qua samenstelling indicatief en voor zover mogelijk
gebaseerd op gegevens van het RIZA.

Aß. 2 -Jaarvracht SSpervariant.

EmissieSS

[W]
4600

jaarvracht1986

4000

VêfMannfj

• •'
H ''

3500
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ü**'"'-
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2000
1500
1000

In.i..IUI

500

0.0 1.0 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4 2 4 3 5.1

variant

Emissiereductie
jaarvracht1986

TABEL II- Gidsparametersperkwaliteitslabel.

Hierbij is gebruik gemaakt van een model
waarmee een inschatting te maken is naar
de verdeling van de verontreinigingen
over een drietal lozingspunten:
- directe lozing van neerslag afstromend
van niet aangesloten (on)verharde oppervlakken;
- lozing via overstorten of bergbezinkbassins;
- lozing van effluent.
Het model is opgezet als balansmodel wat
inhoudt dat alle verontreinigingen die het
stelsel intreden ook het stelsel verlaten.
Met andere woorden er is geen rekening
gehouden met processen in het stelsel
zoals bezinking en opwoeling waardoor
verontreinigingen en sedimenten
geborgen kunnen worden.
Bij de awzi vindt zuiveringtechnische
verwijdering plaats met een overallzuiveringsrendement van 98% onder
dwa-omstandigheden en 94% onder
rwa-omstandigheden. Het bezinkingsrendement van de eventueel aanwezige
bergbezinkbassins is gesteld op50%
conform NWRW-resultaten.
Met behulp van dit model is het mogelijk
om per variant het afvoerverloop gedurende enkele jaren binnen beperkte

Gidsparameter
label
oppervlak

Afstromend hemelwater
Rood Oranje Groen
D, E,F C
A, B

BZV

I soc

dwa

SS [mg/l]
1697,4
68,7
4,5
600,0
SOG [mg/1]
15,5
18,4
4,4
10,0
BZV [mg/l]
170,2
4,0
322,0
9,5
Olie [mg/l]
19,8
0,0
5,5
4,2
Zn U/g/l]
3022,6
303,9 465,0 171,0
Pb [/ig/1]
731,3
66,9 20,0
18,0
Cd [//g/l]
33,8
2,7
0,6
1,2
PAK (16) [//g/l]
8,7
6.4
2,5
1,0
EOCL [//g/l]
3,00
2.05 0,50
5,00
Chloorfenolen [//g/l] 5,91
2,34 0,01
1,21
PCB's [//g/l]
1,84
0,04 0,01
0,05

Resultaten vuilemissieberekeningen
De berekeningen resulteerden in het
aantal overstortingen en per kwaliteitslabel per lozingspunt de totaal geloosde
jaarhoeveelheid en de maximale emissie
per uur. Gebruikmakend van tabel IIis
het mogelijk de jaarlijkse geloosde eenheden per kwaliteitslabel te vertalen naar
jaarvrachten per gidsparameter (zieals
voorbeeld afb. 2).Ook is de huidige
situatie (variant 0.0) berekend waarmee
de emissiereductie per gidsparameter
bepaald is (zieals voorbeeld afb.3).
De jaren geven onderling wel absolute
verschillen per variant, echter de relatieve
verschillen per jaar zijn marginaal. Ook is
gebleken dat in geen van de varianten de

\ \

1.0 2 1

!

!

2.2 2.3 3.1 3,2 3.3 4 1 4.2 4.3 5 1

Aß. 3 -Emissiereductie tenopzichte vannulsituatu:

jaarvracht grotendeels veroorzaakt is door
een individuele pieklozing.
Stap 4 :Multicriteria- en gevoeligheidsanalyse
Met behulp van een multicriteria-analyse
zijn de varianten die op basis van de
vuilemissieberekeningen als veelbelovend
beschouwd kunnen worden, nader onderzocht.
Om een emissiereductie (vooral voor
organische microverontreinigingen) te
bewerkstelligen bleek het noodzakelijk
(een gedeelte van) de oppervlakken type C
aan te sluiten. De varianten 2.1,2.2, 2.3,
3.1, 3.2,3.3 en 4.3 kwamen derhalve in
aanmerking voor een nadere vergelijking.
In de analyse zijn de volgende criteria in
beschouwing genomen:
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TABEL III - Scoretabel.
Criterium

Variant
2.1

Emissiereductie
Restlozingen
Milieurendement
Kosten
Beheer en onderhoud

—

1333
37
++

2.2
+
+
1571
71
+

- emissiereductie;
- beheersbaarheid van de resterende
emissies alsmede beperking van het aantal
lozingspunten;
- milieurendement, zijnde het quotiënt
van de investeringskosten en de emissiereductie,voor gesuspendeerd organische
koolstof (SOC) alsmaat voorde organische
microverontreinigingen;
- kosten;
- beheer en onderhoud.
De scores, hetzij kwantitatief of kwalitatief
(plussen en minnen), zijn per variant
weergegeven in tabel III.
Om een eindscore per variant te kunnen
vaststellen is het van belang de criteria te
wegen. Daartoe zijn drie visies opgesteld
(zie tabel IV,waarbij de volgorde van de
aspecten is gebaseerd op afnemende
prioriteit). De eerste visie kan worden
beschouwd als de 'milieu'-invalshoek,
visie twee als de 'economische'-invalshoek
en visie 3als combinatie van visie 1en 2.
TABEL IV - Visies.
V isie1

Visie 2

Visie 3

1. emissiereductie
2. restlozingen

1. kosten

1. emissiereductie
2. kosten

3. milieurendement
4. kosten
5. beheer en
onderhoud

2. emissiereductie
3. restlozingen
4. milieurendement
5. beheer en
onderhoud

3. beheer en
onderhoud
4. milieurendement
5. restlozingen

De uitgevoerde multi-criteria-analyse,
met behulp van het EYAMIX-algoritme,
resulteerde als er veel waarde wordt
gehecht aan devuilemissiereductie (visie1)
in een duidelijke voorkeur voor variant
2.3.,op de tweede plaats gevolgd door
variant 3.3.
Als op het kostenaspect de nadruk wordt
gelegd (visie 2) voor variant 2.1. en op de
tweede plaats variant 2.2. In visie 3 komt
variant 2.3.op de eerste plaats gevolgd
door variant 2.2.
Om na te gaan in hoeverre de resultaten
van de multi-criteria-analyse worden
beïnvloed door de verschillende aannamen is er een gevoeligheidsanalyse
uitgevoerd ten aanzien van:

2.3
++
++
1702
110
0

3.1

_
—

2106
60
0

3.2

3.3

+
+
1853
86

++
++
1989
133

-

—

4.3
0
++
1938
105
+

- de emissiereductie, daartoe zijn in
plaats van kwalitatieve scores kwantitatieve scores voor organische koolstof
(SOC) en lood (Pb) gehanteerd;
- het bezinkingsrendement van de
bergbezinkbassins als deze verlaagd
wordt tot30%;
- het rendement van de awzi,als deze
verlaagd wordt tot 90%onder dwa- en
80% onder rwa-omstandigheden;
- de mate van verontreiniging van de
oppervlakken, waarbij de oppervlakken D,
E en F 'minder vuil' zijn en oppervlak C
juist 'vuiler';
- het effect van het aanbrengen van
lokale vuilreducerende voorzieningen,
zoals olie- en zandvangers bij (bestaande)
regenwateruitlaten;
- de kosten als enkele varianten 25%
duurder worden.
De uitgevoerde analyses leidden min of
meer tot dezelfde resultaten zoals in eerste
instantie berekend (wordt hier niet nader
op ingegaan).
Discussie
De uitgevoerde analyses leiden, ongeacht
welke visie beschouwd wordt, tot een
voorkeur voor gemengde stelsels gevolgd
door de verbeterde gemengde stelsels, die
qua emissiereductie betere resultaten
leverden doch relatief hoge kosten met
zich meebrengen.
Hiermee ontstaat een discrepantie met het
geformuleerde beleid over de aanleg van
nieuwe rioolstelsels in stedelijke gebieden,
waarvoor het verbeterd gescheiden stelsel
als basisinspanning is gedefinieerd. Echter
op basis van kosten en de,sterk van
stedelijke gebieden afwijkende, geaardheid van dergelijke havengebieden mag
gesteld worden dat in deze situatie tot een
goede keuze, anders dan het algemene
beleid, is gekomen zonder dit beleid
te ondermijnen.
Mede op basis van de uitgevoerde studie
is door de betrokken overheden besloten
de variant 2.1 (gemengd stelsel waarbij
alleen de sterk verontreinigde oppervlakken zijn aangesloten) nader uit te
werken. Daartoe zijn de totale maatschappelijke kosten nader geïnventariseerd en
is bij de betrokken bedrijven nagegaan of

deze definitief zullen aansluiten. Het
beperkte gegarandeerde aanbod in
combinatie met de investeringskosten
maakt dat vooralsnog geen besluit over
uitvoering is genomen.
Conclusies
Gebleken is dat de door de CUWVO
aangegeven en vaak als zodanig
ontworpen verbeterd gescheiden stelsels,
in deze situatie niet voldoen aan de in
deze studie geformuleerde doelstelling.
Het blijkt dat in dit havengebied de
gemengde, en in mindere mate de verbeterd gemengde stelsels, op basis van
kosten en vuilemissiereductie meer resultaat leveren. Afhankelijk van de verhouding van de gewenste emissiereductie
en de bijbehorende kosten moet er in
min of meerdere mate oppervlak klasse C
aangesloten of lokaal behandeld worden.
Almet al kunnen we concluderen dat het
in bepaalde situaties noodzakelijk kan zijn
kritisch te beschouwen welk type stelsel
leidt tot een optimale combinatie van
emissiereductie en laagst maatschappelijke
kosten. Dat de in het algemeen beleid
aangegeven verbeterd gescheiden stelsels
ook voor specifieke situaties toepasbaar
zijn blijkt 'te kort door de bocht' te zijn.
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