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I N N E G E N G E M E E N T E N I N DE KOP VAN N O O R D - H O L L A N D

Gezamenlijke
monitoringvan
riooloverstorten
GemeentenwordenviadeWvo-vergunningverplichttemetenaandegemengderiooloverstorten.
Sommigegemeentenzienhetmonitorenalleenalseenbijkomendeverplichtingzonderzichterealiserenwelkevoordelenhetvoorhenzelfkanbieden.Anderzijdsishetbijdevergunningverlenerniet
geheelduidelijkwelkeeisenaandemeetresultatenwordengesteldenwateruiteindelijk meegebeurt.
Geziendegroteinvesteringeninspanningdiemonitoringvraagt,ishetvangrootbelangdatbeide
partijenzichgoed realiserenwatzeconcreetwillenbereikenalvorensmetmonitoring testarten.
IndenieuweWvo-vergunningendie
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verleentaandegemeenten iseen
bepalingopgenomen overhetmonitoren
vangemengderiooloverstorten.Degemeentedientnahetverlenenvande vergunning
eenmeetplanoptestelleneneenmonitoringprogramma testarten volgensCIW
spoor 1 metaanvullend neerslagmeting.Volgensditspoordienthet meetprogramma
eenbasaalinzicht tegeveninhet functionerenvande riooloverstorten.
Degemeentelijke rioleringsplannen zijn
gebaseerdopmodelmatige reeksberekeningenwaarvaninvelegevallen twijfelachtig is
inwelkematedezeresultaten corresponderenmethetfeitelijke systeemgedrag.De
meetverplichting indeWvo-vergunningis
bedoeldomdegemeenteaantesporenom
doormonitoring meerinzichttekrijgen in
hetfeitelijke systeemgedrag.Daarbij kiest
menineersteinstantie voorhetmeten van
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deoverstortfrequentie en-duur inrelatietot
deneerslag,metdemogelijkheid omdit
meetprogramma indetoekomstverderuit
tebreiden.
Denegengemeenten indezogeheten
noordkopvanNoord-Holland enhethoogheemraadschapzienmonitoringalseen
mogelijkheid ombinnenhetsamenwerkingsverband eeninvullingtegevenaan
dezeverplichting.Debelangrijke overwegingen hierbij zijn: kennisverhogingover
monitoringenhetuitwisselen vanervaring,
hetverkennen vanmogelijkhedenende
voordelen vangezamenlijke dataverwerking
dooréénpartijengezamenlijkeaanbestedingvan meetapparatuur.
Belangrijkste doelisdatallegemeenten
uiteindelijk toteen monitoringprogramma
komendatzinvolleinformatie oplevert(voor
zowelhethoogheemraadschap alsde
gemeente)endatmenachterafgeen spijt

HetHoogheemraadschap HollandsNoorderkwartierheeft eenstructurelesamenwerkingsovereenkomstgeslotenmetde
gemeenteninhetnoordelijke deelvan
Noord-Holland:Texel,DenHelder,Wieringen,Wieringermeer,Schagen,Niedorp,
AnnaPaulowna,HarenkarspelenZijpe.Het
doelvandesamenwerkingisominde
afvalwaterketen winstteboeken,niet
alleeninfinanciëlezin,maarookdooruitwisselingvankennisenervaring.Momenteeldraaientweewerkgroepen diezich
bezighoudenmetkennismanagementén
beheerenonderhoud.Inmiddelsiseenaantalprojecten afgerond,onderanderemet
betrekkingtotkennisontwikkelingover
afkoppelen, gezamenlijkeonderhoudscontractenvoorgemaalonderhoud enhetreinigeneninspecterenvanderiolering.Vorig
jaarisbegonnenmetdemonitoringvan
riooloverstorten.

krijgt vandegekozen meetopstellingensystemenvoordataverwerking.Uiteraardzal
elkegemeenteeenmeetplan opstellen
gerichtopdeeigenspecifieke situatie.Veel
zakenkunnen degemeentenechtergezamenlijk uitwerken.
Omdatdoeltebereiken heefthet
samenwerkingsverband Witteveen+Bos
ingeschakeld voordeprocesbegeleiding.
Hoofdactiviteit indezebegeleidingwashet
organiseren vandrieworkshops.Indeze
workshopsisaandacht besteedaanalle
aspectenvanhetmeten.Bijzondere aandachtginguitnaarhethelderkrijgenvan
hetmeetdoel,heteventuelegebruikvan
telemetrieenhetverzamelenenverwerken
vandemeetdata.
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Tijdens hetproject bleekdat binnen
HollandsNoorderkwartier onduidelijkheid
bestondoverdeeisenindeWvo-vergun-

ning.Hiervoor iseenaparte vergadering
georganiseerd waarbij ookenkeleandere
waterschappen aanschoven.Toenisgesprokenoverdedoelendieeen watetschap
nastreeft metdeeiseninde lozingsvergunning.Hetsamenbrengen vandewaterschappen,maarookvandeverschillende takken
vandewaterschappen (handhaving, vergunningverleners,waterketen]zorgdevoordiscussieoverdezin(enonzin?)vandehuidige
eisen.Eenbelangrijke conclusievandit overlegisdatalleinvesteringendienu worden
gedaanweldienentepassenbinnen dedoelstellingen voordelangetermijn diede
gemeenten enhethoogheemraadschap nastreven,bijvoorbeeld hetopdenduur toevoegenvankwaliteitsmetingen aan het
bestaandemeetnetwerk.
Indeworkshopszijn zoweldegemeentenalshet hoogheemraadschap gestimuleerdomgezamenlijk zogoedmogelijk nate
denkenoverhet meten.Enkelezakenvielen
°p.Zoblekengroteverschillen tebestaan
tussendemeetdoelstellingvanhet hoogheemraadschap endegemeenten,maarook
tussendegemeenten en hoogheemraadschappenofwaterschappen onderlingen

~elfstussenverschillendemedewerkers binnendeorganisaties. Hoogheemraadschappenenwaterschappen hebbenveelkennis
overmeten (zuivering,gemalen),maarook
enkelegemeenten kunnen bogenopervaring.Anderegemeenten missendiekennis
echter.Degeschattetijdsbesteding voorhet
verwerkenenbeheersenvande datastromen
bleekveelgroterdandoordegemeenten
ingecalculeerd was.Indepraktijk blijkt dit
vaakeenhindernis.Tijdens deworkshops
wasbij sommigegemeenten eenomslag
zichtbaarvan'wemoetenmeten,duswe
doenhet'naar'het isonzebewuste keuze
omdittemeten'.Demogelijkheid tot het
gezamenlijk verzamelenenverwerkenvan
meetdataspreektaan,zowelbij hethoogheemraadschap alsbijdegemeenten.En
tenslottebleekdatvaakrelatiefweinigervaringbijdegemeenten aanwezigisoverhet
aanbesteden vanmeetprojecten. Dit houdt
risico'sinaangezienveelgemeenten worden
benaderd doorbedrijven diemeetapparatuur aanbieden.

Conclusies
Deworkshopshebbendegemeenten alle
benodigde informatie verschaft voorhet

opstellen vandemeetplannen. Opdit
moment wordendezeplannen geschreven.
Desamenwerkingzalditjaar worden voortgezetmet hetbekijken vandemogelijkhedentothetgezamenlijk aanbesteden vande
apparatuur eneventueeldedara-analyse.
Zowelbijdegemeenten alsbij het hoogheemraadschap wordtserieus nagedacht
overhetnut vanmeten.Ookzijn alledeelnemendegemeenten inmiddels concreetbezig
met hetopstellenvaneenmeetplan.Bijhet
hoogheemraadschap ishetmonitoren in het
kadervandeWvo-vergunningonderwerp
vandiscussiegeworden.Wantwordt welaan
demeetbehoefte voldaan metdehuidige
meetverplichting? Degrotemeerwaarde van
ditproject ligtindegezamenlijke aanpak
waarbij denegengemeenten enhet hoogheemraadschapopgelijkwaardigniveaudiscussierenoverhun belangenenhetgezamenlijke doeldatmen metelkaar nastreeft:
eengoeduitgangspunt vooreenverdere
samenwerking, f
RobinBos (Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier)
GuyHenckens (Witteveen+Bos)

