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HAALBAARHEIDSSTUDIES I N T R O D U C E R E N IBA'S

Afvalwaterzuivering
buitengebiedkanvaak
efficiënter
Afvalwaterzuiveringinhetbuitengebiedkanvaakejftciëntergeorganiseerd worden. VolgensdeWet
verontreinigingoppervlaktewater(Wvojishetsinds 1januari2005verbodenomongezuiverdhuishoudelijkajvalwatertelozen.Begin2004bestondennogcirca100.000vandezelozingen.Hetplaatsenvan
eenindividuelebehandelingafvalwater [IRA]vormteengoedalternatiefvoorriolering,omdathetrelatiefsnel kangebeuren,relatie/goedkoopis,eengoedzuiveringsrendementkangevenenhergebruikvan
gezuiverdafvalwater vereenvoudigt.DeIBApastbovendiengoedinhetnieuwewaterbeleidvaneerst
vasthouden,danbergenenalslaatsteafvoeren.PlaatsingvanIBA'sbiedttevensdemogelijkheidomde
prijsvanwateralsinstrumentintezettenenzouderhalveactie/gestimuleerdkunnenworden.
HetNederlandsewater(veiligheids]beleid
isgedurendevelehonderdenjaren ontwikkeldensomszeerspecifiek.Daarentegenis
Europeesbeleid,zoalsde Kaderrichtlijn
Water,recentengeeft algemenekadersaan.
DoelstellingenvandeKRWzijnzoalsbekend
eenverbeteringvandeaquatischeecosystemenenhetvoorachteruitgang behoeden,
beschermenenverbeterenvan waterafhankelijketerrestrischesystemen.
Nederland looptmetzijn waterbeleid
vooropinEuropa.Maatloopthetookdezelfdekantop?Europabenadrukt meet dan
Nederlanddeparticipatiein besluitvorming
(inNederland lastigdoordehogegraadvan
specialisatie)enhetgebruikvanprijs alsinstrument. Ditlaatsteisooktothet kabinet
doorgedrongen. In2007komteréénnota
voordrinkwater, rioolrecht endeverontreinigingsheffing. Eenhogeprijs voorwatet

Ajb.1:

Hetterugbrengen vanhetaantalongezuiverdelozingenkandooraansluitingop
derioleringofdoorplaatsingvaneenindividuelebehandelingafvalwater systeem(IBA).
Degemeente isverantwoordelijkvoorderio-

Deberekendehoeveelheidongezuiverdelozingeninzesprovincies,gebaseerdopcijfersvanStichting
RIONEDendegenoemdeprovincies.
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hoeft echternietteleidentoteenveranderingingedrag.Diteffect kanuitblijven als
alternatieven nietvoorhanden zijn.
Sinds 1januari ishetvetbodenomongezuiverdhuishoudelijk afvalwater telozen.
Begin2004bestonden nog 136.000vandeze
lozingen,meestbuiten debebouwde kom.
Hetlozingenbesluit vanWvokomt niet
explicietaandeordeinhetNationaal
Bestuursakkoord Watet,deWatertoetsen
hetWatetbeleid 21eeeuw.Zoalsvetwachtis
detijdslimiet indemeesteprovincies niet
gehaald.Afbeelding 1geeft debetekende
hoeveelheid ongezuiverdelozingenvoorzes
provinciesweer.
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ValentinPostonderzochtinopdrachtvan
ingenieursbureau KilianWaterinWageningendehaalbaarheidvoordecentrale
zuiveringinhetbuitengebied.Eenterzake
kundigeNederlanderdietienjaarinhet
buitenland heeft gewoond,heeft vasteen
frisse kijkopdematerie,wasdegedachte.
PostwetktnuvoorhetadviesbureauEurAsiaEcoFix,datzichvooralinIndiabezig
houdtmet watervraagstukken.

lering(aanlegenondethoud)en (toestaan
van)lozingen.Inhetzogeheten omslagpunt
wordthetafvalwater overgedragen aan
(meestal)hetwatetschap,dat verantwootdelijkisvoordezuivering(enhetbeheer vanaf
het omslagpunt).
Niet-aangeslotenpercelendiebinnen40
metetvaneenbestaanderiolering liggen,
moeten opderioleringworden aangesloten.
Alsdeafstand meetdan40metet bedraagt,
kandegemeentekiezentussenhet stimulerenvaneenaansluitingopderioleringofde
plaatsingvaneenIBA.Meestalbestaateen
tichtbedragvooraansluitkosten.Alshet
bedraghogeruitvaltdandetichtkosten, kan
vooreenIBAgekozen worden.Benedendit
richtbedragwordtdus(bijna) altijd vootrioleringgekozen.IBA'szijn erin meerdere
typen:deseptictank(IBAI,vootbehandeling),actiefslib-enfilttatiesystemen (helofytenfilters), debiorotot,oxidatiebedden, slibopdragers(compact),deUASB-reactor(IBAI,
voorbehandeling) ofhet'submerged bed'.

Vergelijking riolering en IBA's
Kosten
Huizendievandaagdedagopderioleringzijn aangesloten, liggenveelalinde
bebouwdekom.Rioleringiskostbaar.De
vetvangingskostenvandetiolering bedragen mim40miljard euro.Ruim 17.700kilometervandebestaandetioleringisouder
dan40jaar (endustoeaanvervanging),ruim
44.000kilometeristussendetienen40jaar
ouden 17.600isjongerdan tienjaat oud (cijfersvanStichtingRIONED).Indienalle
betrokken woningen opderioleringworden
aangesloten vóór2005,danbedragendekostenconservatiefberekend(niet aangesloten
percelenperprovinciexrichtkosten) 1,144
miljard euro.Hetzalduidelijk zijn datdit
zalleidentotverhogingvan rioolrechten,
eenhogeeigenbijdrage bijaanlegenverhogingvandeverontreinigingsheffing (uiteindelijk moethetafvalwater gezuiverd worden).Indien hetgemengdestelsels zijn,
zullendekosten hoget uitvallen.

Voor-ennadelen
Hetrioolheeft zekervoordelen ten
opzichtevanIBA's.Inbevolkingskernen zal
altijd eencentraalinzamelingsstelsel (riool)
nodigzijn.Vaakisdeinfrastructuur alaanwezig.Devoordelengeldenmet nameinstedelijkegebieden metbestaande rioleringen
gescheidensystemen.Centrale inzameling
enbehandelingvanafvalwater isgunstig
voorindustriemetmoeilijk zuiverbaar
afvalwater, bijvoorbeeld afvalwater datveel
natriumchloride bevat.Hetcenttalesysteem
isdoorhaaromvangookgoedinstaatkwalitatieveschokladingenoptevangen.
Denadelenvanriolering zijn:
Centralewaterzuiveringverplaatsteen
probleem.Uitafvalwater ontstaat relatiefschoonwaterenvuilslib.Hetverwerkenvanslibiseenprobleemopzich;
Zevoertwaterafnaareencentrale
plaats.Ditbemoeilijkt uitvoeringvan
hetnieuwewaterbeleid.Omdat dehoeveelhedenwatergroterzijn,ishetmoei-
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lijker vasttehouden ofte bergen;
Rioleringstimuleert hergebruik van
waterniet';
Rioleringiskostbaar;
Bijhevigeregenvalwordtbijgemengde
rioolsystemenongezuiverd afvalwater
directgeloosd,terwijlbijgescheidensystemenhetvervuilderegenwater (bijvoorbeeldafvalopstraat)directwordtgeloosd.

Metnamevoorpercelenindebuitengebiedendienunognietgerioleerdzijn, heeft
demeesteenvoudigeversievanIBAIII,het
helofytenfilter, velevoordelen:waterdatindividueelgezuiverdisineenhelofytenfilter, kan
hergebruiktwordenvoortoiletspoeling2en
soortgelijke toepassingen.Devoordelenzijn
groot:lagerwatergebruik,vasthoudenvan
wateringebied,lagerelozingenperinwoner
(nietinvervuilingseenheden).Ditpastgoed
binnendeEuropeseKaderrichtlijnWater.Het
introduceerteeneconomischinstrument om
dewaterkwaliteit teverbeteren.Tevenswordt
doortoepassingvanhelofytenfilters met her-

gebruikvanwatereenoorzaakvanriooloverstorten bestreden.

Certificatie
Devolgendevraagis onontkoombaar.
Alsdevoordelenzogrootzijn, waarom
besluitendannietallegemeenten tot aanleg
vanIBA's?Deantwoorden zullen per
gemeenteverschillen.Onbekend maakt
onbemind.Vermoed kanwordendat inveel
gemeenten weinigkennisisvanIBA's,met
uitzondering vandeseptictank.Devrijerol
vandegemeenten indeaanlegvanIBA's
(coördinerend,faciliterend ofalseigenaar)
vergrootdeonzekerheid.Demeestegemeentenhebben weleenrioleringsafdeling, waar
voldoendekennisvanrioleringzit.
Teneindedeonzekerheid tenaanzienvan
IBA's,dievoorkomtuit eengebrekaan praktischeervaringenkennis,teverminderen,
wordtersomstoeovergegaan teeisendatde
IBA'sdoorhetKiwagecettificeerd zijn.Kiwa
greft aaneenIBAdiedetestfasegoeddoor-

Tabel

riolering

voordelen

nadelen

bekend*;technischrelatiefeenvoudig;pastgoedin beleid;
resultaat(bijna)verzekerd**

kostbaar;onttrekt wateraanhetgebied;capaciteitsprobleem bij
veelregenval;kanstorendwerken(wegopbreking,pompstations);hergebruiklastig
voorbehandelingnoodzakelijk; nietzeer goedkoop;
Gebruikvergtenigekennis.
voorbehandelingnoodzakelijk;pompenigemechanische
onderdeel

actiefslibsyjsteern
helofytenfilter
(verticaal)

Kanzeergoederesulratenopleveren;geschiktte maken
voorIBAlila&Nlb
goedkoop;eenvoudig;relatiefweinigonderhoud;werkt
allejaargetijden;zieteraantrekkelijk uit;hergebuik
mogelijk, wassenauto,toilet,reiniging landbouwmachines;
zuiveringmelkspoelwater;opeenvoudigewijze verwijdering
stikstofenfosfot;geschikttemakenvoorIBAMa&Hlb
helofytenfiltet goedkoop;eenvoudig;relatiefweinigonderhoud;werkr
(horizontaal)
allejaargetijden;zieteraantrekkelijk uit;hergebuik
mogelijk, wassenauto,toilet,reiniging landbouwmachines;
veelervaringin buurlanden;zuiveringmelkspoelwater;
opeenvoudigewijzeverwijderingstikstofenfosfor;geschikt
temakenvoorIBAMa&Mb
slootfilter
innovatiefgebtuikvanaanwezigevoorzieningen(lagere
investeringen);anderevoordelengelijkwaardig aan
helofytenfilters
biorotor
Kanzeergoederesultatenopleveren;geschikttemaken
vooiIBAIIIa&IIIb;
submergedbed Kanzeergoederesultatenopleveren;geschikttemaken
voorIBAMa&Mb
oxidatiebed
goedkoop;eenvoudig;werktallejaargetijden; relatief
filtersystemen gemakkelijkschoontemaken
compact;eenvoudigescheidingslib;zelf-reinigend
slibopdragersysteem

voorbehandelingnoodzakelijk;gebruiktmeetruimtedan
vetticaalsysteem;relatiefweinigervaringinNederland

voorbehandeling noodzakelijk;Afwezigheid slootmaaktsysteem
mindergeschikt(duutder)
relatiefcompactvoorbehandelingnoodzakelijk; nietzeer
goedkoop;relatiefveelmechanischeonderdelen (energieverbruikenonderhoud);Gebruikvergtenigekennis.
voorbehandelingnoodzakelijk;nietzeergoedkoop;Gebtuik
vetgtenigekennis.
voorbehandelingnoodzakelijk;Plantenvanhelofyten vetbetert
resultaat;noodzaaktotmeetfrequent schoonmaken
alsalleenstaandsysteemnietaantetaden;nabehandeling;
tesultatentijdensopstattenminder

Veelalleidtdittoteensterkevootkeurvoorriolering,ervanuitgaanddatrioolwaterzuiveringsinstallaties goedzuiverenenveiligzijn.
Bedachtmoetwotdendatallerioolwaterzuiveringen inNederlandnazuivering58 tonstikstofennegentonfosfaat lozenmethetgezuiverde
afvalwater.
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ACTUALITEIT

Haringvlietsluizen in
2008op een kier
Op 1januari 2008gaandeHarin/jvlietsluizen
opeenkier.Hierdoorzaldeecologischekwaliteit
vandeHaringvlietverbeteren.Dezeisdoorde
ajsiuitincjverminderd.Volgensdeplanningzou
desluisalop1januari 1005oveenkierworden
^ezer,maarditbleekduurderdanaanvankelijk
wasaangenomen.Na eenextrastudiehebben
ministerVeermanvanLNV,ministerPeijsvan
VerkeerenWaterstaatengedeputeerdeDwarshuisvanZuid-Holland opzodecemberjl. hun
handtekeningonderhetbesluitjjezet.

VerticaalhthfytmfdterinWeigeringen.

loopt(attestering),eencertificaat. Vervolgens
dient hetsysteemnoggoedaangelegd te
wordendooreenbedrijf!Ditbedrijfdient
hiervoorapartgecertificeerd tezijn.
Certificatie isnietwettelijk verplicht.
Hetdoelistevoorkomendat niet-functionerendeIBA-systemengeplaatst worden.Bij
hetKiwa-certificaat zijnechter kanttekeningenteplaatsen:
Debelangrijkste elementen vanhet
helofytenfilter (bacteriënen planten)
kunnen nietworden gecertificeerd;
Nederlandse testsverschillen vanEuropese.AlsdelokaleoverheideenKiwa(of
afwijkend Nederlands]certificaat eist,
belemmertditvrije toegangvan buitenlandseaanbiedersopdeNederlandse
markt;
HetNederlandsecertificaat biedtgeen
enkelvoordeeloverdegrens,terwijlde
Europesewaterzuiveringsmarkt totaan
2015mogelijkgoedisvoor40miljard
euro;
Certificatie kostgelddatergens vandaan
moetkomen,terwijléénvandevoordelenvanIBA'sdelagekostenzijn. Indachtighet'aslowasreasonable achievable
(ALARA)'-beginselkanmenbetereen
kwalitatiefbetere ongecertificeerde
installatieneerzetten voor hetzelfde geld;
Dekostenvoorhet productcertificaat
kunnen oplopentotongeveer60.000
euro.Daarnaastzijn ernogkostenvoor
deinstallateur.De certificeringskosten
bedragenongeveer7.600euro.Bovendien
moeten installateursjaarlijks nogcirca
2.600euroaanKiwabetalen voorhet
instandhouden vanhun certificaat.

dendatdemarkt creatiefblijkt tezijn.Zo
heeft zicheentwaalftal bedrijven verenigd
totdecoöperatie'IBAInstallateur'.Dezeene
coöperatiewordtgecertificeerd. Zokunnen
dekosten,uiteindelijk ookvoordeconsument tochomlaag,terwijl het certificaat
gehandhaafd blijft.

Conclusie
Uithetvoorgaandemaggeconcludeerd
wordendatweinNederland nietopeen efficiëntemanier bezigzijn afvalwaterzuivering
inhetbuitengebied teintroduceren.Hetzou
goedzijn debestaande wet-en regelgeving
tegen het lichttehouden enmeteeneenvoudiger alternatieftekomendatrechtdoet
aandeEuropesegedachten hierover.Afgezienhiervan lijkt desamenlevingopgezadeld teworden metonnodighogekosten.
Hetvoorkomen hiervanzouindezetijd toch
indebelangstelling moetenstaan, f
drs.V.Post (Eur-AsiaEcoFix Pvtf
ir.J.Box (KilianWater]
*consultancybedrijfvoor water, dat
met name in India actiefis.
NOTEN

1

staan met belangen van bijvoorbeeld de waterleidingbedrijven. Er dienen methoden :e worden ontwikkeld aie
objectie/a/wegen van dergelijke belangen mogelijk maakt.
H 2 0 nr. 23 uit 2003. Heloj^tenfilters worden ookgebruikt
in LanxmeerCulemborg en Drillanden Groningen (horizontaaljïlter). In Polderdrift wordt hetgrijze water bovendtengebruikt voor toiletspoeling (zie H 2 0 nr. 2van dit
jaar), lange termijn data zijn inNederland niet bekend,

Bijditlaatstepunt magopgemerkt worH2O

Hetbeperktopenzetten vandeHaringvlietsluizen heeft positieveecologische effecten.Erontstaateengeleidelijke overgang
tussenzoutenzoetwater,waardoor dekans
bestaatdatbrakkenatuur zich herstelt.
Trekvissenkunnen ookweer doorzwemmen.
Verderzal,doordat hetwaterweer stroomt,
minder slibafzetting plaatsvinden.Hetal
bezonkenslibblijft overigenswelliggen.
Deveiligheid komtdoorhetopeenkier
zettenvandesluizennietinhetgeding.Bij
hoogwaterenstorm worden sluizen net
zoalsnu beheerd.Bijlangdurige droogte
blijven desluizengesloten.Welwordt het
Haringvliet daneerst metzoet water
gespoeld,zodatde zoetwatervoorziening
voordeaangrenzendegebieden niet in
gevaar komt.<f

Een poef isgestan met hergebruik van water bij rwzi
Raalte. Het 15 duidelijk dat dit opgespannen voetzal

2

Methetbesluit komteeneindeaan
jarenlangeonzekeieheidoverhetaldan nier
opeenkierzettenvandesluizen.In2000
heeft toenmaligstaatssecretarisMoniquede
VrieshetBesluitBeheer Haringvlietsluizen
genomen.Daarinwasopgenomen datde
deurenper 1januari 2005eenbeetje open
zoudenstaan.Indejarendaarna werdduidelijkdathetproject duurder zou worden
danoorspronkelijk wasaangenomen. Daaromishetafgelopenjaareenextra planstudie
uitgevoerd.Daaruitbleekdatdekosten
ongeveer35miljoen eurozullen bedragen.

maar in buurlanden wel.

Kopijsluiting
AlsueenbijdragewiltleverenaanH 2 0,
danmoetdezeminimaal tweewekenvoor
eventueleplaatsingopderedactiebinnen
zijn.Dekopijsluiting vooreenvolgend
nummer isdusaltijd opdedagdatH20
uitkomt.Foto'senandergrafisch materiaal
bijeenartikels.v.p.perpostopsturen!

