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Verdelingvankosten
inde afvalwaterketen
Ondergetekendenwillenhierbijgraageentoevoegingplaatsenophetartikel'Helft vankostenafvalwaterketen voorrekeningvanhemdwater'uitnummer6van25maartjl.. Indit
artikelwordthetlandelijkekostenaandeelvoor
afvoerenverwerkingvanhemelwaterinde
afvaiwaterketen bepaaldopongeveerdehelft
vandetotalekostenvoorinzameling,transport
enzuiveringvanafvalwater.
Bijdeuitgangspunten voorhet maken
vandekostenverdeling wordtgesteld dat
toetredingvangrondwater inderiolering
(rioolvreemd water)uitsluitend consequentiesheeft voordeoperationele (pomp)kosten.
Deaangegevenreden hiervoorisdatbijde
dimensionering vaneenrioolstelselniet met
lekkagerekeningwordtgehouden. Daarna
wordtgestelddatdeoperationele kosten
voordeafvoer enverwerkingvangrondwaterslechtsenkeleprocenten bedragenvan
detotalejaarlijkse kostenendat daarmee
hetkostenaandeel vangrondwater (rioolvreemdwater)laagis.Vervolgenswordtin
ditartikelgeenaandachtmeerbesteedaan
hetaspectvanrioolvreemd water.Hoewel
binnendegehanteerdeuitgangspunten de
resultaten logischzijn,brengtdezebenaderingswijze hetgevaarmetzichmeedat
omvangengevolgenwordenonderschaten
datrioolvreemd waterbijdiscussiesover
waterketen enwatersysteem onderbelicht
blijft.

waterinNederlandwordt behandeld.De
conclusieluiddedatinNederland gemiddeldopongeveer60procent rioolvreemd
wateropjaarbasis tenopzichtevandetheoretischeDWA-dagsomgerekend moet worden.Grondwater,viainfiltratie danwel
bewust aangesloten drainagemiddelen,
vormteenbelangrijke bron,maar tevens
zijn lozingenvanuit bronneringen en instromingen vanuitoppervlaktewater waargenomen.
Devolledigeresultatenvandezestudie
endegevolgenvanrioolvreemd waterophet
functioneren vandeafvalwaterketen zijn
beschreven inSTOWA-rapportnr.2005.09
'Vervolgonderzoek Rioolvreemd water,
resultaten DWAAS-deelonderzoeken'.Voor
hetmilieutechnisch functioneren van
gemengderioolstelselsdieaandebasisinspanningvoldoenmiddels randvoorzieningen,bleekrioolvreemd water slechts
marginalegevolgen tehebbenvoordevuilemissie.Tengevolgevandehogeredwa met
60procent rioolvreemdwaterzaldevuilemissievanoverstortingenuit gemengde
stelselsmetongeveerzevenprocent toenemen.
Andersligthetvoordevuilvracht ten
gevolgevandeeffluentlozingen van afvalwaterzuiveringen.Terillustratieisinde
tabelvoorheelNederland een inschatting
gegeven vandeCZV-vuilvrachtentengevolgevanoverstortingen en effluentlozingen.
Deeffluentlozingen zijn onderverdeeld naar
deaandelenDWA, hemelwaterenrioolvreemd water.

Conclusies
•

MetdeDWAAS-methodiekuitdeSTOWA-studienr.2003.08'Rioolvreemd water,
onderzoeknaarhoeveelheden en oorsprong
afvalwater' ishetgemiddelde aandeelrioolvreemdwater bepaaldvoordeverzorgingsgebiedenvan23 afvalwaterzuiveringen, waar
twaalfprocent vanhettotalegeloosde afval-

DeCZV-vuilvrachten van effluentlozingenvanawzi'snemengemiddeld in
Nederland metongeveer40procent toe
tengevolgevanhetrioolvreemde water;
• DeextraCZV-vuilvrachtvan effluentlozingenvanawzi'stengevolgevanhet
rioolvreemd waterliggenin dezelfde
ordevangroottealsdeextra vuilvracht

VergdijhngvuilvrachtenopjaarbasisvoorNederland.
volume
(in miljard
ms/jaar)
overstortingen verbeterdgemengdestelsels
effluent awziperaandeel:
effluent awzi'stheoretischeDWA
effluent awzi'shemelwater
effluent awzi'srioolvreemdwater
totaaleffluent awzi's
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CZV
(in miljoen
kg/jaar)

0,03

4

0,91

36

o,49

19

0,55

22

1,95

77

tengevolgevandeaanvoervanhemelwater;
• DeCZV-vuilvracht van effluentlozingen
vanawzi'stengevolgevanhetrioolvreemdwaterisopjaarbasis tot vijfmaal
groterdandevuilvracht tengevolgevan
overstortingen.
Degevolgenvanrioolvreemd waterop
hetfunctioneren vandeafvalwaterketen zijn
veelgroterdanmisschien totvoorkort werd
gerealiseerd:vuilvrachten opoppervlaktewatervanuitoverstorten en afvalwaterzuiveringenwordensubstantieel hoger. Indien
volgensdeKRWaande waterkwaliteitsdoelstellingen voorhetoppervlaktewater moet
wordenvoldaan,danbrengtdeafvoer en
verwerkingvanrioolvreemd waterweldegelijkaanzienlijke kostenmetzichmee.De
geloosdevuilvrachtendienen immers te
wordengereduceerdtotdatdegewenste
waterkwalireitsdoelstellingen(MTR)in het
oppervlaktewater wordenbereikt. 1{
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Weerwoord
DeinopdrachtvanRIZAenCIWuitgevoerdestudierichtzichophet(kosten)aandeelvanhemelwater en rioolvreemd
waterindekostenvandebestaande afvalwaterketen totaanhetlozingspunt; het
effect vanrioolvreemd waterindetotale
kostenvandeafvalwaterketen blijkt uit
onderzoekrelatiefbeperkt.
Wijzijn hetmetderespondenten eens
datdaarnaastdeaanvoervan rioolvreemd
waterdeeffluentvracht vandiversecomponenten kanverhogen.Bijde implementatie
vannabehandelingstechnieken (dieoverwegendgedimensioneerd worden ophydraulischeaanvoer)achterbestaande rwzi's,om
aandeKRW-eisentevoldoen,zalrioolvreemdwater,netalshemelwater,zeker tot
hogerekostenleiden.Bijde dimensionering
enhettebereiken verwijderingsrendement
vandezeextrazuiveringsstappen zalde bijdragevanhet rioolvreemd water immers
moeten worden ingecalculeerd.
Ditisbinnen hetonderzoekookmiddels
eengevoeligheidsanalyse vastgesteld,enzou
nadrukkelijker aangegeven moeten
worden,ff
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