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De situatie

66 panden in buitengebied w.o. 27 agr.
bestemming;
65 panden in kern w.o. 1 agr. bestemming.
Persleiding
:
Minigemalen :
Hoofdgemalen :

12
38
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km
st (buitengebied)
st (kern)

De opgave

Na te gaan op welke wijze in de toekomst het
afvalwater van Blankenham en omgeving
duurzaam en effectief kan worden ingezameld
en verwerkt.
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De aanpak

– Proces in fases:

o Verkenning (fase 1):

o Voorkeur voor variant met voorbezinking (VST) met
helofytenfilter / wilgenfilter per kern / cluster
o Groot berekend kostenvoordeel (tot 50%)
o Landbouw en bewoners gereserveerd tot licht positief

o Uitwerking (fase 2): Onderzoek naar
o
o
o
o

effecten op waterkwaliteit,
juridische aspecten,
duurzaamheidsanalyse en
kosten-baten analyse op basis LCC

De vergeleken scenario’s

Drukriolering:

Decentraal:

Alle woningen
aangesloten op een
centraal drukriool

Per cluster van woningen:
o vrijverval en deels drukriool
o aanleg van een VST als
voorbezinktank,
o aanleg van een helofytenfilter,
o bij Blankenham aanleg van een
wilgenfilter
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De aanpak

– Betrokkenheid burgers en agrariërs
o Informatie via:

o bijeenkomsten in dorpshuis,
o dijkkrant en
o excursie

o Zoeken naar win – win situaties:

o realisatie fietspad,
o mee verwerken van erfspoelwater,
o betrekken nabij wonende boeren / bewoners bij beheer
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Conclusies na fase 2

1. Gekeken naar de totale levensduur (LCC) zijn de
kosten van beide systemen vergelijkbaar:
1. De aanleg kosten zijn aanvankelijk hoger
2. De beheer kosten op termijn lager

2. Het decentrale systeem voldoet aan de
lozingsnormen en zal naar verwachting pathogenen
en microverontreinigingen beter verwijderen dan een
conventionele RWZI
3. Het decentrale systeem kan binnen de huidige weten regelgeving worden aangelegd

Conclusies na fase 2

4. Het decentrale systeem is meer duurzaam vanwege
1.
2.
3.
4.

Een lager energieverbruik (zuivering en pompen)
Betere verwijdering micro-verontreinigingen
De mogelijkheden grondstoffen (biomassa) te hergebruiken
De mogelijkheid tot een lokale betrokkenheid burgers /
boeren en agrarisch medegebruik

5. Er zijn nog de nodige vragen met betrekking tot
volks- en veterinaire gezondheid zowel wat betreft
de huidige situatie als hoe die kan veranderen
6. Er is draagvlak bij de bewoners (dorpsbelang) voor
de aanleg van het decentrale systeem
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Echter:

Er is op dit moment noch bij het
waterschap, noch bij de gemeente voldoende budget
om de noodzakelijke meerkosten van de decentrale
voorzieningen op de korte termijn te dekken.

De stuurgroep heeft derhalve moeten besluiten de
gemeente te adviseren alsnog de optie drukriolering
uit te voeren.

Terugkijkend

Er komt nog een evaluatie maar als schoten voor de
boeg:

•
•

•

Met de reeds gedane investeringen in o.a. de RWZI’s is het in veel
gevallen lastig met decentrale systemen tot een daadwerkelijke
kostenreductie te komen.
In het begin van het project zijn randvoorwaarden geformuleerd die
van grote invloed zijn geweest op de hoogte van de kosten; op het
eind van het project was er niet meer de ruimte om de hardheid van
de randvoorwaarden te toetsen en om na te gaan of er varianten
denkbaar zijn die wel binnen het beschikbare budget zouden vallen.
De al dan niet gegronde angst voor volks- en diergezondheidseffecten
is steeds een belangrijk issue geweest, het was gemakkelijker
geweest als we hadden kunnen putten uit landelijke
onderzoeksresultaten.
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