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Watzijndedenkbare
kostenvandeKRWvoorde
rioolwaterzuivering?

zuiveringRWZIenKRW'2'wordteenindicatief
beeldgegevenvandekostenvandeKRWstoffen vooreenaantalscenario'svanuitsluitendvergaandezuiveringsmaatregelen opde
Nederlandserwzi's.Hierbijisdusgeenrekeninggehoudenmeteventuele emissiereductie
tengevolgevanbronaanpakofrioleringstechnischemaatregelenindeafvalwaterketen.Voor
inventarisatievanmogelijke aangrijpingspuntenvoorbrongerichte emissiereducerende
maatregelenzijnrecentdoorSTOWAenRIZA
nieuweverkenningen begonnen.
Beleidsvarianten
Binnenhetafwegingskader vandeKRW
zijnbeleidsvarianten metuiteenlopendeambitieniveausvoordeimplementatievandeKRW
voorgesteld(zietabel1).
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IneenquickscanzijndemogelijkejinanciëleconsequentiesvandeKRWals.gevolgvanvergaande
zuiveringoprioolwaterzuiveringsinstallatiesinNederlandinbeeidgebracht.Opbasisvandekentallenuithetrapport'Verkenningenzuiveringstechnieken enKRW'eneenindelingvandenvzi's
naardegevoeligheidvanhetontvangendeoppervlaktewateriseenaantalkostenscenario'sopeen
viertalambitieniveausvoordeimplementatievandeKRWdoorgerekend.Perafzonderlijke rwziis
uitgegaanvaneenmaatregelpakketindevormvanextrazuiveringstechniekenomKRW-stoffen te
verwijderen inrelatietothettypeontvangendeoppervlaktewater.Deuitvoeringvondplaatsop
grondvanlandelijk beschikbareinformatie enmetveleonzekerhedendieveelallocatiespecifiekzijn.
Doorgebruiktemakenvandeberekeningswijze uitdequickscanenregionaleinformatieoverde
lokalelozingssituatie kanonderstaand beeldovermogelijkeextrakostenvoorvergaandezuivering
opnvzi'swordenverbeterd.
Dekomendejarenzalhetwaterbeheer in
Nederland inhettekenstaanvanhet opstellen
vandestroomgebiedbeheerpLannenvande
Kaderrichtlijn Water(KRW),waarinonder
anderehetanalyserenenafwegen vaneen
pakketaanemissiereducerende maatregelen
eenbelangrijkonderdeelvormt.Naastandere
emissiebronnen blijken ookrioolwaterzuiveringsinstallaties(rwzi)eensubstantiële bijdrageteleverenaandeemissiesnaarhet
oppervlaktewater.Omdezerwzi-belastingte
reducerenwordtdooroverheidenwaterbeheerdersgekekennaarmogelijke maatregelen
indevormvanbronaanpaken/ofvergaande
zuiveringoprwzi.Voorwathetlaatste betreft
isinhetrapport'Verkenningen zuiveringstechniekenenKRW'1'geïnventariseerdwelke
(combinatiesvan)technieken naarverwachtingkunnen wordentoegepastomhet effluent
vanrwzi'stelatenvoldoenaaneisenten
aanzienvandeprioritaireenstroomgebiedrelevanteKRW-stoffen endedoelenvande
nieuweZwemwaterrichtlijn vandeEuropese
Unie.

benoemdetechniekenopdeNederlandserwzi's
isonderwerpvanditartikel.Tenslottebezorgt
deinvullingvandeKRWmenigwaterbeheerderhoofdbrekens,enwilmengraagwetenwat
hetnouallemaalkangaankosten.Indedoor
RoyalHaskoningvoorRIZAenSTOWAopgesteldequickscan'Kostenscenario'svergaande

Kpstenscenario's
Indezequickscaniszoveelmogelijkaangeslotenbijbovenstaande beleidsvarianten
metuitzonderingvandereferentie-enbasisvariant.Voorderwzi'sbestaatdereferentie-en
basisvariantuitalleindewaterbeheersplan-

Tabel1:BeleidsvariantenKRW.
•

status

beleidsvariant /
ambitieniveau

basismaatregelen

referentieniveau

basisvariant
aanvullende
KRW-maatregelen

beperkt
fors

maximaal
Definanciëleconsequentiesvanhettoepassenvandeinbovengenoemd rapport

Inde'referentievariant' gaathetomvastgesteldemaatregelendieinhuidigebegrotingenalsuitvoeringvanhethuidigebeleid zijn
opgenomen.De'basisvariant'omvatallereeds
verplichtemaatregelenopgrondvanvigerendeEuropeserichtlijnen,zoalsderichtlijn
StedelijkAfvalwater.Het ambitieniveau
'beperkt'gaatuitvanimplementatievan
huidigennoodzakelijkbeleid,methier
bovenopeenbeperkte(maar'serieuze')invullingvanmilieuopgave.Devariant'fors'gaat
uitvanforse,maatschappelijk maximaalhaalbareenrealistischeinvullingvandemilieuopgave.De'maximale'variantwordtgetypeerd
dooreenmaximaleinvulling,waarbij alhet
mogelijkewordtingezetomdedoelenzovolledigmogelijktebehalen.

invulling
vastgesteldegeen-spijtmaatregelenrot2009in
huidigbeleid(ind.geldgeprogrammeerd
t.b.v.uitvoering)
noguittevoerenmaatregelenopgrondvan
vigerendeEU-richtlijnen
beperkteextramatevaninvullingvanmilieuopgave(onvermijdbaar geachteinspanning)
aanzienlijkextramaatregelenter invulling
vanmilieuopgave(maximaal maatschappelijk
haalbaargeachte inspanning)
alledoeleninZ015volledigrealiseren(100%
realisatievanmaximale inspanning)

nen vastgestelde en begrote maatregelen en de
verplichtingen die nog moeten worden uitgevoerd om tevoldoen aan het Lozingenbesluit
StedelijkAfvalwater. Aangezien verwacht
wordt dat dewaterschappen ditjaar zullen
igaan)voldoen aan dezeverplichtingen van het
Lozingenbesluit,vloeien geen extra maatregelen voort uit debasisvariant. Onduidelijk
isofdewaterschappen alle maatregelen
hebben geïmplementeerd opgrond van het
bestaandegebiedsgerichte warerkwaliteitsaanpak,zoalsgeformuleerd in deVierde Nota
Waterhuishouding. Hiertoe kan onder andere
hetextra verwijderen van stikstofen fosfaat op
eutrofiëringsgevoelig water worden gerekend.

van Europese richtlijnen. Deaanname isdat de
kosten voordenulvariant niet worden toegerekend aan deimplementatie van deKRW.
Zonder het bestaan van deKRWzouden (een
deelvan)die kosten indetoekomst immers
ookgemaakt worden alsvoortzetting van het
huidige (gebiedsgerichte) zuiverings- en
waterkwaliteitsbeheer.

Hiervan isgeen landelijk overzicht
beschikbaar. Het verzamelen vandezegegevensbij deafzonderlijke waterschappen en de
toekenning van de begrote kosten aan de
gebiedsgerichte waterkwaliteitsaanpak paste
ni
et binnen dedoelstelling vandeze quick
scan.Om pragmatische redenen isdaarom een
nulvariant' geïntroduceerd. Dezewijkr dus af
vande referentie- en basisvarianr engaat in
ar
nbitie verder dan dealleen geprogrammeerdeen verplichte maatregelen op grond

vlaktewater, oppervlaktewater dat als zwem-

Tabel2:

nul

eutrofiërirf^sgevoelig water
ginder eutrofiéringsvoelig water

Ni

functie drinkwaterbron
functiie zwemwater
verdunning rwzi-effluent in
ontvangend oppervlaktewater
gering
matig
goed

T

"bel3:

«naatregelpakket
zuiveringstechniek
ÏPjunalisatie
^bron-dosering

Infiltratie
lr

>line coagulatie

ü°jgulatie - flocculatie
Pjederkooldosering
yjokkingsfiltratie
b
'o 'lokkingshltratic
ÏSiefkoolfiltratie
oxidatie
ultrafiltratie
'JV-desinfectie

Een beperkt/laag ambitieniveau met extra
stikstof- en fosfaatmaatregelen op rwzi's
die lozen op eutrofiëringsgevoclige
wateren, met passende maatregelen voor
debeveiliging vanzwemwater, drinkwater
en beperkte extra maatregelen voorKRWstoffen bij geringe verdunning
rwzi/oppervlaktewater na emissie/immissietoets.Maatregelpakketten worden getypeerd door relatieflage zuiveringskosten
op beperkt aantal rwzi's;

•

Bijeen fors/hoog ambitieniveau horen
aanzienlijk extra zuiveringstechnische
maatregelen voor deverwijdering van in
elkgeval dezogeheten rwzi-relevante
KRW-stofFen voor debetreffende rwzi's na
emissie/immissietoets. Maatregelpakketten worden getypeerd door maximaal
maatschappelijk haalbare en realistische
maatregelen, opzoveelmogelijk locaties,
maar wel doelmatig;

•

In het maximaal ambitieniveau wotden
verdergaande maatregelen voor alle rwzi's
voorzien om met een maximale inspanning alleKRW-doelbereiken te realiseren,
bijvoorbeeld maatregelen waarbij wordt
gestreefd naar uitfasering van prioritaire
(gevaarlijke) KRW-stoffen en een maximale
beveiliging van zwem- en drinkwater.

pakketten gekoppeld diebestaan uit de toepassing van combinaties van zuiveringstechnieken.Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen (minder) eutrofiëringsgevoelig opperwater gebruikt wordt ofvoor drinkwaterbereidinggeschikt ise'noppervlaktewater met een
verschillende mate vanverdunning van rwzieffluent.
Dit resulteert in ruwwegdevolgende vier
ambitieniveaus:
• Een nulvariant, waarin aanvullende zuiveringstechnieken worden ingezet om alle
rwzi's telaten voldoen aan destikstof- en

beperkt/laag

fors/hoog

N3
N2
Ki
Bi

N3

K3
K3
K3

K4

N2

K2
Bi

maximaal
N3
N4
K6
B2

K4
K4

K3

_

Demaatregelpakketten diehoren bij de
verschillende typen ontvangend oppervlaktewatet endeambitieniveaus zijn weergegeven
in tabel2.

K5

Zuiveringstechniekenbyverschillendemaatregelenpakketten(arcerinfl- aanwezuj).Ni enN 4versch.1lenalleenindoseringen.

•

Maatregelen
Aandeambitieniveaus zijn maatregelen-

Maarreflelpakkertenvoorverwijder^vannutriënten(N),bactenén/v.russen(B)enorSanuchermcroveront/ _ „ „ ! „ , fKlafhankel.ikvanhetontvangendoppervlaktewaterenhetambmemveau.
m„,^,„

type oppervlaktewater

fosfaateisen van het Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater zonder rekening te
houden met de75%-emissiereductie per
beheersgebied, en waarin de verwijdering
van stikstofen fosfaat op rwzi's die op
eutrofiëringsgevoelig water lozen, wordt
verbeterd;

Dezemaatregelpakketten bestaan uit verschillende zuiveringstechnieken,conform het
'Verkenningen'-rapport (tabel 3).Voor rwzi's
waar meerdere maatregelenpakketten nodig
zijn, kunnen dezeworden gecombineerd door
tekijken naar desamenstellende elementen en
allebenodigde elementen te selecteren.
Werkwijze e n beschikbare gegevens
Indequickscan isgebruik gemaakt van
landelijk beschikbare gegevens.Hierin zijn
niet van alle rwzi's deeigenschappen van het
ontvangende oppervlaktewater opgenomen.
Dezegegevens zijn bekend bij het desbetreffende waterschap,maar binnen deze quick
scan heeft geen nadere inventarisatie plaatsgevonden.Deontbrekende gegevens zijn geschat
door eigenschappen van rwzi's waarvan de
gegevens ontbreken, teloten met een verdeling
gelijk aan dievan rwzi's waarvan de gegevens
wel bekend zijn.
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Voorongeveerdehelft vanderwzi's zijn
gegevens beschikbaar over de mate van verdunning vanhet rwzi-effluent met het ontvangendeoppervlaktewater. Vande getoetste
rwzi'sblijkt 65procent eengoede verdunning
(aandeel rwzi-effluent isminder dan tien
procentvan het debiet vanhet ontvangend
oppervlaktewater), 13procent een matige(10
tot 30procent) en 22procent eengeringe verdunning (meerdan 30procent) te hebben.

Kostenberekeningen
Een schattingvande totale kosten van de
extrazuiveringstechnische maatregelen op
rwzi's isgemaakt door dekosten voor rwzi's
van 20.000en 100.000i.e.à 136gTZV,zoals
vermeld in het 'Verkenningen-rapport, als
basis tegebruiken.Door een eenvoudige benadering (eenexponentiëlekostencurve als
functie vandecapaciteit)washet mogelijk om
dezeextrazuiveringskosten voor elkerwzi van
iederegrootte inNederland uit te rekenen.
Opdezemanier zijn dejaarlijkse extra
kosten vandeverschillende maatregelpakketten voorrwzi's(zietabel 2en 3)alsfunctie van
het typeontvangend oppervlaktewater en het
ambitieniveau berekend.
Deuiteindelijke kostenberekening voor
een willekeurig scenario verloopr dan als volgt:
Selecteerper rwzide maatregelpakketten
dievan toepassingzijn als functie van het
ambitieniveau en het type ontvangend
oppervlaktewater;
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Door koppeling van GIS-bestandenover
lozingspunten van rwzi's, zwemwaterlocaties
en innamepunten voordrinkwaterbereiding is
gekeken naar mogelijke beïnvloedingdoor het
rwzi-effluent vanzwemwater en innamepuntenvoordrinkwater. Bijeenafstand van het
lozingspunt van minder dan 1500m tot een
zwemwaterlocatie ofbij een periode van zes
uur tussenlozingvaneffluent en inname van
drinkwater (voor het nemen van maatregelen)
werd uitgegaan vanbeïnvloeding.Naar schattingkunnen zo'n 15rwzi's potentieel een
zwemwaterlocatie beïnvloeden en 20rwzi's de
innamepunten voor drinkwater. Ofbeïnvloedingdaadwerkelijk optreedt isniet nader
bestudeerd.
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kosten (Euro

Voorhet vaststellen vande eutrofiëringsgraad van het ontvangende oppervlaktewater
isuitgegaan vandeKRW-typologievoor waterlichamen, zoalsvermeld in deartikel5KRWrapportages vandedeelstroomgebieden. Voor
ongeveer70procent vande rwzi'szijn gegevensbeschikbaar ofdezealdan niet op eutrofiëringsgevoelig oppervlaktewater lozen.Van
degetoetste rwzi'sloosteen kwart op eutrofiëringsgevoelig oppervlaktewater.

nul

f'l 1
laag

hoog

1
1

1

• VF > 10
'J VF 3-10
VF<3
• eutroof
zwem
drink

max

ambitieniveau
A/b. 1:

Dekosten(ineuroperinwonerequivalentperjaar)voorrwzi'sdievoldoenaanhetLozingenbesluitStedelijk
A/valwater(meteencapaciteitvan100.000i.e. à136gTZV),endielozenopzestypenoppervlaktewater(zie
legenda)alsJunctievandeambitieniveauslaag(beperkt),hoog(fors)enmaximaal.VF-verdunnings/actor
vanhetrwzi-ej/Iuentmetontvangendoppervlaktewater;eutroof=lozendopeutroftënn
zwem-beïnvloedingvanzwemwaterlocatie;drink=beïnvloedingvandrinkwaterwinning.

Bepaaldeextrazuiveringstechnieken die
worden toegepast en controleer ofdeze
meerdere keren voorkomen;
Sommeerdekostenvoordezezuiveringstechnieken per rwzi;
Sommeer de kosten voorallerwzi's.
Vooreenrwzi met een capaciteit van
100.000i.e.dievoldoet aan het Lozingenbesluit
StedelijkAfvalwatet, isin afbeelding 1 een
voorbeeld gegeven.

Indicatieve extra kosten voor de
waterschappen
Dekosten voorde nulvariant bedtagen
circa90miljoen euro perjaar. Hierbij kan een
onderscheid wordengemaakt in dekosten(60
miljoen euro)om allerwzi's telaten voldoen
aan destikstof- en fosfaateisen van het
Lozingenbesluit StedelijkAfvalwater en de
kosten (30miljoen euro) om destikstof- en fosfaatverwijdering op rwzi'sdielozen op eutro-

Tabel4:

fiëringsgevoelig water teverbeteren conform
degebiedsgerichte waterkwaliteitsaanpak van
deVierdeNotaWaterhuishouding.De gemiddeldekosten per behandelde i.e.perjaar bedragen 3,30euro.
Voorhet lage/beperkte inspanningsniveau
bedragen deaanvullende kosten circa80
miljoen euro perjaar, bij eenhoog/fors inspanningsniveau 220miljoen euro en bij de maximale variant550miljoen euro.Deextra kosten
per i.e.bedragen bij het lage/beperkte inspanningsniveau circa 3 euro perbehandelde i.e.
perjaar tot 20,60europer i.e.voorhet maximale scenario.Dezegemiddelde kosten voor
het lage/beperkte,hoog/fors en maximale
inspanningsniveau zijn berekend uitgaande
van de 'nulsituatie'.
Degewogen gemiddelde kosten voor het
zuiveringsbeheer uit de 'Bedrijfsvergelijking
zuiveringsbeheer 20023''bedraagt 35,42euro
per i.e.(circa0,45euro per kubieke meter).

Indicatieveextrakostenvoorvergaandezuiveringoprwzi'sbijimplementatievandeKRWbijverschillende
ambitieniveaus.

ambitieniveau

investeringen
(in miljoeneneuro)

nul
laag/beperkt
hoog/fors
maximaal
*behandeldei.e.: 1136gTZV.

exploitatie
(jaarlijksekosten)
(in miljoeneneuro)

850

90

560

80

kostenper i.e.*
(ineuroperjaar)
3,30
3,00

1.400

220

8,40

3.200

550

20,60

nyjiifti

Ookisdemaximalebehandelingscapaciteitvandeextrazuiveringstechnieken voorde
kostenberekeningen vastgesteldop anderhalf
maaldroogweeraanvoer. Bij eenverdubbeling
vandezebehandelingscapaciteitnaardrie
maalnemendekostenmeteenkwarttoeen
wordtnaarverwachting 15procentmeerrwzieffluent behandeld.Eenbeterinzicht is nodig
indemaximaaltebehandelen hoeveelheid
rwzi-effluent, debijdrageaandeemissiereductieendezuiveringskosten.
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kosten (Euro.ie"1.j'1)
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Cumulatievefrequentieverdelingvandekostenper(behandelde)i.e.à 1365TZVvoordeverschillendewaterschappenvandeextra kostenbijdevierambitieniveausvandeKRW(nul,laa^j/beperkt, hoo^/forsenmaxi-

Hiervan w o r d t ongeveer dehelft besteed a a n
net zuiveren van afvalwater, d eandere helft

sanhettransporteren vanhetrioolwaterende
verdereverwerkingvanhetzuiveringsslib.
Spreiding kosten per
waterbeheerder
NaastdekostenvoorgeheelNederland
zijnookde kostenperafzonderlijk waterschap
bepaald.Hierbäbleekdatdeverschillen tussen
deafzonderlijke waterschappen aanzienlijk
z
yn.Ditisgeïllustreerd inafbeelding 2.Bijde
nulvariantlopende kostenuiteenvanotot9
europerbehandeldei.e. à136gTZVperjaar.
Deaanvullendekostenvoorhetlage/beperkte
ambitieniveaulopenuiteenvan1 tot8euro,
v
oorhethoge/forse ambitieniveau van5tot15

euroenvoorhetmaximumscenario van 15tot
35europeri.e. perjaar.
Onzekerheden
Dezeuitkomstenvande kostenscenario's
zijnverkregenop basisvaneengrootaantal
aannamesenonzekerheden,nietalleenwat
betreft de kostenenzuiveringsprestatiesvande
afzonderlijke zuiveringstechnieken,maarook
watbetreft detoewijzingvanmaatregelpakkettenaanzuiveringsscenario'svoorde rwzi'sbij
eenbepaaldambitieniveauvande KRW.Zo
zijn,bijgebrekaanpraktijktoepassingenop
rwzi-effluent,dezuiveringsefficiency enkostenramingenvaneenaantaltechniekengeëxtrapoleerdvanuitanderesectoren,zoalsindustriëlewaterzuiveringofdrinkwaterbereiding.

Dezequickscanhadeenrelatiefkorte
doorlooptijd. Gebruikisgemaaktvandelandelijkbeschikbarekennis.De ontbrekendegegevenszijngeschatdoorloting.Hierbij isaangenomendatvoorrwzi'swaarbijdegegevens
ontbreken,deverdelinggelijk isalsvoorrwzi's
waarvandegegevenswelbekendzijn.Het
effect vandezelotingop dekostenberekeningenkanaanzienlijkwordengereduceerdals
waterschappenmetmeerbeschikbare informatieuithunbeheergebiedeen vergelijkbare
exercitiezoudenuitvoeren.De resultatenvan
dezeafzonderlijke exercitieskunnendanvervolgenswordengesommeerdmetals resultaat
eenbeterinzichtindemogelijkekostenvoor
vergaandezuiveringop derwzi'sinNederland
tengevolgevandeimplementatievande
KRW. f
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