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MBR verantwoord
alternatiefvoor
toekomstige
samenwerking
Dehoofdredacteurvanditvaktijdschrift schreef
ineenvanzijncommentarenvorigjaar "Het
denkenopkortetermijnwordteenplaag".Deze
woordenzijnvantoepassingopvelehedendaagsesituatiesenvormenregelmatigeenbelemmeringvoorpotentieelinteressanteontwikkelingen
oplangeretermijn.Hetdenkenopkortetermijn
wordtmeestalgekenmerktdooreenvrijeenzijdigeaandacht,namelijkdievanuiteenfinanciëleachtergrond.Hetartikel'MBRnoggeen
verantwoordalternatie/voorcommunalezuivering',datop9juli2004verscheen,ishiervaneen
kenmerkendeuiting.HetdoorjeroenMaas(studentErasmusUniversiteit]enRobEllermeijer
(Ernst&Young]uitgevoerdeonderzoekbracht
enigeberoeringindeNederlandse afvalwaterwereld.Metoprechtedankaandebeideauteurs
voorhunspraakmakendeartikel,isditartikel
bedoeldalseenlatereactie.
Vanzelfsprekend zouhierbij kunnen
wordeningegaan opdetechnische inhoud
vanhetartikel.Veelinformatie waarnaar in
hetartikelwordtgerefereerd, dateert echter
uit 2001en 2002.

DeMBR-onrwikkelinginNederland
werdbegin 2000inganggezet.Slechtsvijf
jaar laterkanwordengeconstateerd datde
technologie inNederland endaarbuiten een
buitengewoon sterkeontwikkeling heeft
doorgemaakt.Voorliggendereactiewilvooralingaanopde(potentiële]betekenisvan
dezeontwikkelingvoorde afvalwaterwereld.
Ofdeconclusievanhetattikel-datdegrootschaligetoepassingvan membraantechnologieindecommunalesectordekomende vijf
tot tienjaar zekernietwaarschijnlijk moet
wordengeacht-uiteindelijk bewaarheidzal
wordenofwordengelogenstraft, is hierbij
mindervanbelang.

Onderzoek
Latenweteruggaan naareind 1999.Een
simpelemededelingoversterkgedaalde
membraanprijzen eneengesprekmet het
toenmalige Hoogheemraadschap UitwaterendeSluizenvormdedeinleidingvoorwat
laterdenationaleMBR-ontwikkelingwerd.
Deuitkomsten vaneendeskstudienaarde
mogelijkheden vandeMBR-technologie
voordeuitbreidingvanderwziBeverwijk
vormdehetstartpunt vandeeerstefasevan
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dezeontwikkeling:hetinmiddels wereldwijdbekendepilotonderzoek opdegenoemderwzi.
Binneneenuitermate kort tijdsbestek
vanzevenmaanden diendetewordenaangetoondofdeMBR-technologieonder Nederlandseomstandigheden toepasbaar eneen
factor 100opschaalbaarzouzijn.Dezeuitdagingwerdineersteinstantiedoor het
genoemdehoogheemraadschap enDHVin
samenwerkingmet vier membraanleveranciers/vertegenwoordigers enenkele buitenlandsepartijen aangegaan.Nogin datzelfde
jaarwerddezegroepuitgebreidmet andere
waterbeheerders ennamdeSTOWAdecoördinatievandenationale MBR-ontwikkeling
terhand.Voordezesnelle samenbundeling
vankrachten warendanookgoede redenen.

Overeenstemming
Vrijsnelnadestartvanhet pilotonderzoekwerddoordedirectbetrokken partijen
significante financiële ondersteuning bij het
MinisterievanEconomischeZakenaangevraagd.Dezeaanvraagwerdechter
afgewezen opgrond vangedachteonmogelijkheden metbettekkingtotdeverdere
technischeontwikkeling,desterk overschattebetekenisvandeMBR-technologieen het
feitdatEconomischeZakenzichrealiseerde
datheteenministerie-overschrijdend projectbetrof Alsgevolgvandeze afwijzing
ontstond bijpartijen hetbeelddatalleende
technisch inhoudelijke ontwikkeling opde
rwziBeverwijk nietzou leidentoteensuccesvolleimplementatie vandezetechnologie.Erwerdendaaromopbestuurlijk en

politiekniveaucontactengelegdmet onder
meerRijkswatetstaat, RLZA,STOWAenverschillendeministeries.Vanuit economisch
perspectief,potentiëlebetekenisvoorhet
milieu,innovatiekracht, samenwerking in
dewaterketen envanuit andereinvalshoekenwerdgesprokenoverdemogelijke betekenisvandetechnologie.Ditbracht eind
2000partijen uitdebrancheendebeleidssfeer bijeen.Menbesefte datalleen vanuit
gezamenlijkheid eentechnologiekon wordenontwikkeld endatde ontwikkeling
daarvan inclusiefdedaaraan verbonden
technischeenfinanciële risico'sdoorgeen
enkelepartij alleenzoukunnen worden
gedragen.Kortetijd daaropkwamhet innovatiefonds totstand,c:n initiatiefdatin eetsteinstantievoordeMBR-technologieis
opgezet,maardaartoegeenszinsbeperktzal
blijven.Opgrondvandezeinitiatieven kondenmetdeNederlandsewaterschappen en
hetMinisterievanVerkeeren Waterstaat
afsptaken wordengemaaktover (financiële]
zaken.

Stand van zaken
Inmiddels zijn weenkelejaren verderen
isdenationaleMBR-ontwikkelinginvolle
gang.Dedemonstratie-installatie Varsseveld
iseindvorigjaar inbedrijfgenomen.Het
WaterschapRijn enIJssel,STOWA,DHV,
TNO,TUDelft enWetsuszullendekomende 1,5jaar met elkaareengezamenlijk in
STOWA-verband opgesteld onderzoeksprogramma uitvoeten omdeconsequenties van
deopschalingnaderinbeeld tebrengen.
OokWaterschapHollandseDeltaen

Metgerichteaandachtvooreenbepaaldeontwikkeling(t=o)kanderijddienodigisomeeninnovatiegelijkwaardig
temakenaaneentraditioneletechnologiebeduidendwordenbekort(ATiA(Alz).De(financiële)overeenstemming
dienodigisomAT2doortekomen,isgjarceerdweergegeven.

WaterschapReggeenDinkelzullenditjaar
eenMBR-installatierealiserenomdetoepasbaarheid vanandere(hybride) uitvoeringsvormenvasttestellen(een actiefslibsysteem
met nabezinkinggecombineerd metMBR).
Alledriefullscale-projecten worden vanuit
hetinnovatiefonds financieel ondersteund.
Rivierenland heeft recenteen pilotonderzoekafgerond. Hierbij isdeMBR-technologievergelekenmet nageschakelde zandfiltratie.DWRvoertookeenpilotonderzoek uit
tervoorbereiding opderealisatievanderwzi
Hilversum,eenrwzidiepastindelaatste
fasevandeMBR-ontwikkeling.Dezefase
beoogtmetdegrootschalige toepassingeen
kostenontwikkeling te bewerkstelligen,
zodatdeconcurrentiemet tradirionele technologiekanworden aangegaan.
Inmiddels wordtdoormeerdere partijen
demogelijkheid bestudeerd omdeMBRtechnologie toetepassenopeenschaalvan
10.000kubiekemeter peruurengroter.
Hierbij speeltnaastdeeffluentkwaliteit en
dekostenookhetaspect ruimtebesparing
eenbelangrijke rol.Inopdracht vandeSTOWAheeft Grontmij enkelejarengeledeneen
marktonderzoekuitgevoerd,waaruit naar
vorenisgekomendatwaterbeheerders in
NederlandeentoekomstvoordeMBR-technologiezien,éénenander vanzelfsprekend
medeafhankelijk vanenkele belangrijke
invloedsfactoren.

Kennisuitwisseling
Alleactiviteiten inhetMBR-ontwikkelingsprogramma wordengecoördineerdvia
deSTOWA. Getrachtwordt ommet alle
betrokkenpartijen tekomentoteenoptimaleuitwisseling vanverkregen kennisen
afstemming van(nieuwe)onderzoeken c.q.
projecten.Stichting Wateropleidingen
verzorgtalenigejaren eenMBR-cursus
waarmeedeopleidingvan toekomstige
gebruikers isgewaarborgd.Daarmeeisde
omwikkelingvandeMBR-technologieeen
schoolvoorbeeldgeworden vaneen branche
bredesamenwerking.
Wereldwijd wordtditdoorvelengezien
engewaardeerd.Methetoogopdegrote bijdragedievanuitNederlandisgeleverd aan
deverdereontwikkelingvandeMBR-technologie,wordt hetvoorbeeld van samenwerkinginmiddelsookdooranderengevolgd.
ZoisrecentnaarNederlands voorbeeldeen
opleidings-c.q.onderzoekscentrum voor
MBR-technologieindedeelstaat NordrheinWestfalen inDuitsland opgezet.

Toekomst
Detoekomst vandeMBR-technologie
hangt afvanvelefactoren. Datkosteneen
belangrijkerolzullenspelen ismin ofmeer
eenvanzelfsprekendheid. Datzichopdat

vlakinteressanteontwikkelingen voordoen,
magblijken uitdeenorme kostenreductie
voormembranen diezichsinds2000heeft
voorgedaan.Dezetendenswordtdelaatste
tijd verderversterktdooropmerkelijke ontwikkelingen inChina,KoreaenTaiwan.In
combinatiemetdesnelletechnischeentechnologischeontwikkelingen betekent dit dat
kostenvergelijkingen tussen toepassingvan
deMBR-entraditionele technologie nu
reedsinsommigegevalleninhet voordeel
vandeMBR-technologieuitvalt.Eénen
anderisoverigenssterklokaalbepaalden
hangt medesamen metspecifieke invloedsfactoren alsruimtegebrek enlozingop
gevoeligoppervlaktewater.Ofweonshierop
moetenblindstaren isechterdevraag.Toekomstige(Europese)eisen,denoodzaak tot
innovatieinsamenhangmet economische
perspectieven enmogelijkheden om kostbarebouwgrond vrij temaken,kunnen andere
argumenten zijn omdetechnologieverder
teontwikkelen.Ookalzijn dekosten opkortetermijn meestalnoghogerdandievoor
traditionele technologie.

Ontwikkelingen
Verderetechnischeen technologische
ontwikkelingen indeMBR-technologie zijn
volopgaandeomdehedendaagsenadelen te
ondervangen ofvoordelenverderuit tebuiten.Doorinsamenwerkingdeaandacht op
eendergelijke ontwikkeling terichten,gaat
debeoogdeontwikkelingveelsneller.Dat
vooreendergelijke ontwikkeling (bestuurlijke)moednodigis,magduidelijkzijn. Het
voorbeeld vandeMBR-technologieheeft de
mogelijkeconsequenties daarvanlatenzien.
Hetisnaaronzemeningvangroot belang
omdeontstanesamenwerking tekoesteren
endezeooktebenutten voorandere ontwikkelingen.Ontwikkelingen dienodigzijn om
hetwaterbeheer inNederlandverdernaarde
toekomst toeverdervormtegeven.Door
hieroverbewustmetelkaarnatedenken,
kunnen ontwikkelingen worden ingezerdie
opkortetermijn kostentechnisch niethaalbaarzijn, maarwelwaardevolkunnen zijn
voordenabije toekomst.Latenwegezamenlijkde'plaag'vanhet kortetermijndenken
maareensoppakken,wellichtdatdeMBR
daarvooreenveranrwoordalternatiefkan
zijn. f
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Weerwoord(2)
Bijwijzevanhogeuitzonderingßufi deredactie
hierkortnogderuimteaanprof.ir.].Kopvoor
eentweedeweerwoordophetartikeloverde
benchmarkvandedrinkwaterbedrijven.Kop
reageertnuopjanPetervanderHoekvan
WaterleidingbedrijfAmsterdam(zieH 2 0 nr.2).
Zolangeenuitstekendgezuiverd en
behandelddrinkwater sporenvanantropogenebesmetting inzichdraagt,maghet
geenbeterekwaliteitsindexkrijgendaneen
uitstekendgezuiverd enbehandeld drinkwaterdatdiesporenintrinsiek niet heeft.
Grondwater heeft nu eenmaaldatpre;
hoewelikmeheuswelbewust ben,dat
belucht anaëroobgrondwater het risico
looptvanantropogenebesmetting tijdens
debeluchting.
Hetistenaïefomtestellen,dat alleen
het(eindjresultaat telt.Steleenbedrijf, dat
eenplattelevisieschetm maakt vanuitstekendekwaliteitdoorslechts onderdelen
afkomstig vanderden teassembleren enstel
eenbedrijfdareenzelfde televisiescherm van
dezelfde uitstekendekwaliteit fabriceert
dooronderdelen teassembleren diein het
bedrijfzelfdoor fundamenteel onderzoek
geconcipieerdenontwikkeldzijn.Welk
bedrijfscoortquabenchmark hoger?Welk
bedrijf isbetertoegetustop(benodigde) ontwikkelingen indetoekomst'
Ikpleitvoordrinkwaterbedrijven die
hun intrinsieketechnische robuustheid
koesterenendoenevolueren.Enikvind dat
datindebenchmark totuiting moet komen.
Hetiseveneensnaïefomtestellendat
"debenchmarknietopdestoelvanhet
management vandewatetbedrijven moet
gaanzitten".Desturendeoverheiddoet
immersmededoormiddelvande benchmark
nietandersoftrachtdittedoen. Bedrijven
wordeninhetalgemeen-enhetmanagementvandebedrijven inhetbijzonder -toch
ophuneffectiviteit, efficiency, prijs-,casuquo
tarievenbeleiddoormiddelvandebenchmarkgetestengetoetst.Enmenmagzichin
gemoedeafvragen metwelkdoel.
Hetisaltijd goeddetelatieve waarden
vankwaliteitsindexenbenchmarkin het
oogtehouden.Eenmiddeldaartoeiseen
gevoeligheidstest uit tevoetendoordetoegekendegewichten vandeparameter te
variërenenalsdanderesultaten,zich manifesterende margesentrends teevalueren.•(
prof.ir.J.Kop
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