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dat deze toepassingen samen ongeveer
40procent vanhettotale huishoudelijke
waterverbruik vormen. Ineenlater stadium
van destudie isnogeenaanvullende variant
onderzocht, waarbij huishoudwater alleen
voor toiletspoeling wordt benut. Deze variant
wordt hier verder buiten beschouwing
gelaten.
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Naar aanleiding vanderesultaten van eeneerste verkenning uit ipp8 voerde Grontmij samen met
de gemeente Zoctermeer enhet Duinwaterbednjj Zuid-Holland voordeVINEX-locatie Oosterheem
eengedetailleerd haalbaarheidsonderzoek uit naar alle voor- ennadchnvan hetdistribueren en
gebruiken van huishoudwater in plaats van uitsluitend drinkwater. Belangrijk uitgangspunt voor
destudie washet terugdringen vanhet drinkwaterverbruik. Vanwege de maatschappelijke stimulans
die uitzon moetengaan van hergebruik vaneen lagere kwaliteit water was als randvoorwaarde
gesteld datdeprijs van huishoudwater met hoger mocht zijn dan deprijs vanhet drinkwater.
DegemeenteZoetermeer heeft opdit
moment ongeveer 110.000inwoners.Het
aantal woningen indestad bedraagt ongeveer
45.000.Inhetoostelijk deelvanZoetermeer
wordt deVINEX-locatieOosterheem meteen
omvang vancirca8.500woningen ontwikkeld.
Degemeente streeft voor Oosterheem naareen
duurzame inrichting vanhet stedelijk watersysteem.Toepassing vanhuishoudwater voor
laagwaardiggebruik past binnen deze filosofie
van duurzaamheid.
Uit een eerste verkenning door Grontmij
in 1998kwam naar voren datzowelhet
ruwwater uitdeBergambachtleiding (hierna:
BAL)alsoppervlaktewater uitdeZoetermeerse
Plaspotentiële bronnen voordeproductievan
huishoudwater vormen. Binnen de haalbaarheidsstudie zijn daarom drie varianten
uitgewerkt en afgewogen:
de nulvariant, waarbij alleen drinkwater
indenieuwbouwwijk wordt gedistribueerd.Voordeproductie van drinkwater
transporteert DZH voorgezuiverd Maaswater viadeBergambachtleidingen naar
deduinen. Inhetduingebied wordt het
water vervolgens geïnfiltreerd, opgepompt
en naeennazuiveringsstap tenslotte
gedistribueerd (zieafbeelding 1);
variant 1, waarbij 40procentvanhetdrinkwatervervangen zouworden door huishoudwater,datwordt geproduceerd uit
ruwwater uit deBAL. Hiervoor moet bij
Zoetermeer eenaftakking worden gemaakt;

variant 2,waarbij ook40procent vanhet
drinkwater vervangen zou worden door
huishoudwater, maar nugeproduceerd uit
oppervlaktewater vandeZoetermeerse
plas.Dieisongeveer 80hectare groot en
bevindt zich ten noorden vanZoetermeer.
Het water indeplas voldoet aandekwaliteitsnormen voor zwemwater.
Bijdevarianten 1en 2 iservanuit gegaan
dat hethuishoudwater wordt benut voorhet
toilet, dewasmachine endebuitenkraan en

Technische details
Dekwantitatieve uitgangspunten voorde
dimensionering vandehoofdleidingnetten en
dezuiveringsinstallaties zijn weergegeven in
tabel 1.Geziendestand vande ontwikkeling
van Oosterheem iservanuit gegaan dat7.500
woningen ophet huishoudwaternet worden
aangesloten. Voorhetverwachte waterverbruik isuitgegaan vande waterverbruikscijfers voor nieuwbouwwoningen uit hetIVAMrapport 'Energie-effecten vanAnder Water
systemen'.
In destudie isaangenomen datzekerstelling vandeleveringvanhuishoudwater wordt
verzorgd door een suppletievoorziening
vanuit het drinkwaternet.
Voordekwaliteitseisen waaraan het huishoudwater moet voldoen, isuitgegaan vande
RIVM-normen, aangevuld metdecorrectieop
blootstelling zoals aangegeven inhet Evaluatierapport Huishoudwater. Voor detoepassing vanhuishoudwater isinhet onderhavig
onderzoek uitgegaan vandemeest strenge
norm.
Op basis vandevastgestelde kwaliteitseisen zijn diverse zuiveringsmethodieken
onderzocht ophun toepasbaarheid. Geconcludeerd isdatdubbellaagsfiltratie ongeschikt is
voordebereiding van huishoudwater
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vanwege de lage retentie van micro-organismen.Bijgebruik van ruwwater uit de BAL
wordt micro-ofultrafiltratie (zie afbeelding 2),in combinatie met deelsttoomontharding en UV-desinfectie, als meest praktische
methodiek beschouwd.Bijgebruik van water
uit deZoetermeerse Plasmoet ook hyperfiltratie plaatsvinden.
Additionele aspecten
Naast een technische uitwerking is het
onderzoek eropgericht geweest diverse relevante additionele aspecten te inventariseren.
Uit een nadere analysevan dejuridische
aspecten en aspecten met bettekking tot de
maatschappelijke acceptatie van huishoudwater is het volgende naar voren gekomen:
Er liggen privaatrechtelijk mogelijkheden
om in aanvulling op diverse bouwverordeningen de aanleg van het huishoudwaternet te regelen door het opstellen van
een kwaliteitsdocument. Een dergelijk
document kan na vaststelling door de
gemeenteraad als leidraad dienen voor de
planuitwerking en de uitgifte van bouwgrond;
Erbestaat in potentie een groot draagvlak
voor het gebruik van huishoudwater, met
name wanneer huishoudwater tegen een
lagereprijs wordt aangeboden dan drinkwater. Vanuit het gegeven dat de acceptatie van een product afhankelijk isvan de
bekendheid, ispromotie en informatieverstrekking omtrent nut en noodzaak van
het gebruik van huishoudwater noodzakelijk.
Kosten
Voorde varianten 1 en 2 isde kostprijs van
huishoudwatet berekend. Hiervoor zijn alle
investeringskosten, die direct samenhangen
met deproductie en distributie van huishoudwater,geraamd. Dit betreft extta leidingwerk
(persleidingen, distributie- en aansluitleidingen),voorzieningen in de woningen (leidingen en watermeter) en de zuiveringsinstallatie.Op basis van dejaarlijkse kapitaalslasten
en operationele kosten is vervolgens de kostprijs van huishoudwater vastgesteld. De
kosten voor leveringszekerheid zijn daarbij
vooralsnog buiten beschouwing gelaten.Voor
deprijs van drinkwater is uitgegaan van de
vastgestelde integrale prijs van drinkwater die
geldt voor het gehele voorzieningengebied
van DZH.Het duinwaterbedrijf heeft aangegeven dat op de korte en middellange termijn
geen stijging van de prijs van drinkwater
wotdt verwacht. Deresultaten zijn weergegeven in tabel 2.In de laatste kolom zijn de
eenmalige aansluitkosten opgenomen, die een
nieuwe bewoner van Oosterheem moet betalen voor zijn aansluitleiding(en), binnenleidingwerk en watermeter(s).
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uitgangspunten

variant 0

vananten 1en 2

aantal aan te sluiten woningen
aantal personen per woning
totaalaantal personen
drinkwatergebruik per persoon per dag (liter)
huishoudwatergebruik per persoon per
dag (liter)
totaal drinkwatergebruik perjaar (in mi)
totaal huishoudwatergebruik (inm3)
totaal verwacht watergebruik (in rnî)
gemiddeld debiet huishoudwater (mJ/uur)
piekfactor gemiddeld debiet op maximale dag
piekfactor maximale uur op maximale dag
omvang bufferkelder huishoudwater (mï)
onderzochte zuiveringssystemen voor
huishoudwater

7.500

7.500

3,3
24.750
112,5

3,3
24.750

-

45
circa 610.000 (60%)
circa407.000 (40%)
circa1.017.000

Tabel1:

circa1.017.000

circa1.017.000

-

67,5

46,5
i,5
i,7
400
- ontharding
- UV-desinfectie, in
combinatie met één van
de volgende technieken:
- dubbellaagsfiltratie
- microfiltratie
- ultrafiltratie
- hyperfiltratie

Overzichtuitgangspunten.

soort water

kapitaals
lasten

operationele
kosten

totale
kosten

eenmalige
aansluitkosten
consument

drinkwater
variant 1:huishoudwater
(bron: Bergambachtleiding)
variant 2: huishoudwater
(bron:Zoetermeerse Plas)
Tabel2:

1,70

1,80

3.50

850

2,40

1,15

3,55

1700

2,15

i,35

3,50

1700

Overzichtvandeprijzenvandrinkwaterenhuishoudwater(inguidaisper.geleverdekuub),indusiejeenmaligeaansluitkosten(in^juldcnsperaansluiting).

Uit degegevens blijkt dat de kostprijs van
huishoudwater ongeveer gelijk is aan die van
drinkwater. Hierbij moet opgemetkt worden
dat dedrinkwaterprijs en deberekende kostprijs voot huishoudwater op een essentieel
punt van elkaar verschillen:deprijs voor
drinkwater geldt voor het totale voorzieningengebied van DZH en niet specifiek voot het
dtinkwatet dat in Oosterheem wordt geleverd.
Het schaalvoordeel en het gebruik van al afgeschreven produktiemiddelen reduceren de
prijs van het drinkwater significant.
Wanneer echter naast de kostptijzen
tevens deeenmalige aansluitkosten in
beschouwing worden genomen, dan luidt de
conclusie dat de aanleg van een huishoudwatetnet leidt tot maatschappelijke meerkosten in de otde van gtootte van 850gulden per
woning. Wanneer ervoor wordt gekozen dat
deze meerkosten niet dooi de toekomstige

bewoner hoeven te wotden betaald, is een
externe financiering ofsubsidiëring noodzakelijk om een rendabele exploitatie mogelijk te
maken. Indestudie zijn diverse mogelijkheden onderzocht.
Uit een gevoeligheidsanalyse van de kostprijsberekeningen isgebleken dat de hoogte
van de kostprijs van huishoudwater in belangrijke mate wordt beïnvloed doot de aangenomen verbruikscijfers, de verwachte bezettingsgraad van de woningen, de gehanteerde
afschrijvingstermijnen (technisch danwel
economisch) en degekozen toepassingen van
huishoudwater en de daarbij behorende kwaliteitseisen.
Met name de laatstgenoemde kwaliteitseisen en de daarmee samenhangende vereiste
zuivering, hebben een significante invloed op
de hoogte van de kostprijs van huishoudwater.
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Hetmilieurendement vandeintroductie
vanhuishoudwater inOosterheem islaagin
vergelijking metandere milieumaatregelen.
Eventueleecologischeeffecten kunnenonvoldoendewordenonderbouwd.Wanneer wordt
gekekennaardepotentiële energiebesparing
levertdetoepassingvanbijvoorbeeld extra
dakisolatie,zonneboilersofhot-fill wasmachinesvoorOosterheem eenaanzienlijk hoger
milieurendement pergeïnvesteerdegulden
dan huishoudwatet.

Ajb. 2:

Installatie mcmbraanzuiveririg.

Zoweldoor hetRIVMalsdoordewaterleidingsectorzelfisonderzoekverrichtnaardepotentiëlerisico'svoordevolksgezondheid vande
toepassingvanhuishoudwater. Opbasisvan
deonderzoeksresultaten zijnvooralsnoggeen
eenduidigeconclusiestetrekken.Medeomdie
reden bestaannoggeeneenduidige kwaliteitsnormen voor huishoudwater.
Wanneerhuishoudwater nietwordt
gebruikt voordebuitenkraan daaltdekostprijs vanhuishoudwater, omdat kanworden
volstaanmeteenminder uitgebreidezuivering:membraanfiltratie isindatgevalniet
nodig.Datzelfde geldtwanneer ervoorwordt
gekozenominplaatsvandeRIVM-normen
uit tegaan vandenormen uithetblootstcllingsonderzoek.
Milieuanalyse
Insamenwerking metKiwaOnderzoeken
Adviesiseeneenvoudigemilieuanalyse uitgevoerd,waarbij devarianten metelkaarzijn
vergeleken opbasisvanenergie-,chemicaliënenmatetiaalverbruikvoordeleidingenen
spoelwatetproductte.Bijdeuitvoering vande
analyseisgebruikgemaakt vandekennisen
ervaringdieineerderestudiesisopgedaan.
Gebleken isdatdetotale milieubelasting
vandehuishoudwatervarianten ongeveer
20procentlagerligtdandemilieubelasting in
dereferentiesituatie metalleen drinkwater.
Hetverschilinmilieubelasting wordt hoofdzakelijk bepaalddooihetenergieverbruik dat
bijdevarianten 1 en2ongeveer 150.000 kWh
lagerligtdan voordereferentiesituatie. Dit
komtovereenmeteenenergiewinst vanonge-

veer20kWhperwoning.Ditmagalseen
geringemilieuwinst worden beschouwd.Ter
vergelijking:hetgemiddeldejaarlijkse elektriciteitsverbruik vaneengezinbedraagt nu nog
ongeveer 2.500 kWhperjaar.
Naastbovengenoemdemilieuanalyseis
gekeken naarhetmilieurendement vanhet
gebruik vanhuishoudwater opbasisvaneen
verwachtereductievandeecologische effecten
vandedrinkwaterbereiding indeduinen.Deze
effecten blekenechterzeermoeilijk kwantificeerbaar.
Bovendien heeft deprovincieZuidHollandaangegevendatdehuidige(ecologische)situatieinhetduingebiedgeenterugdringingvandehoeveelheid oppervlakkige
infiltratie vanrivierwater noodzakelijk maakt.
Conclusies
Voordeproductievanhuishoudwater
verdient hetgebruik vanruwwater uitde
Bergambachrleiding devoorkeur bovenhet
gebruik vanwateruitdeZoetermeersePlas.
Voornaamsteredenenhiervoorzijndeonzekerheid metbetrekkingtotdekwaliteit (jaarrond)endemogelijk ongewenste kwantitatieveeffecten, wanneergebruikwordt
gemaaktvanwateruitdeZoetermeersePlas.

Aanbevelingen
Omeengoedeafweging tekunnen maken
vandehaalbaarheid vandeleveringvan
'anderewatertypen'doorwaterleidingbedrijven ishetvangrootbelangdatereen
beterinzicht komtindebestaande kostenstructuur bijwaterleidingbedrijven. Inde
door Kiwaverzorgdeworkshop'Helderheid in
kostenhuishoudwater' (december 1999) bleek
dardirinzicht inveelgevallenonvolledigis.
DeActivityBasedCosting-methodiek,dieeen
directelinklegttussen kostenendoorwaterleidingbedrijven geleverdedienstenen
producten,kaneenbelangrijke sleutelzijn
vooreentransparante afweging.
Vanuithetoogpuntvankosten ishetvan
grootbelangdatderijksoverheid zosnel
mogelijk duidelijkheid verschaft overdete
hanteren kwaliteitsnormen voorhuishoudwater.Ondanksdevoortschrijdende zuiveringstechniek (membraanfiltratie) endaling
vandezuiveringskosten hebbendekwaliteitsnormen nogsteedseengroteinvloedopde
hoogtevandekostprijs.
Deindezestudiegebruikte IVAM-cijfers
voorhethuishoudelijk waterverbruik betreffengeëxtrapoleerdecijfers opbasisvangegevens(entrends)diedeelsvanuit bestaande
bouwendeelsvanuit nieuwbouw afkomstig
zijn.Mogelijk isersprakevaneenonderschattingvanhetvoorspelde huishoudwaterverbruikvoorOosterheem.Hetisvangroot
belangomopkorteteimijn aandehandvan
pilotprojecten temonitoren hoehet verbruik
vanhuishoudwater endrinkwater erinpraktijk uitgaatzien. f
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