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Vorig jaar kreeg h e t  be l e id  t e r  bes t r i j d ing  van de eu t ro f i e r fng  
nieuwe impulsen: e n e r z i j d s  werd de Fosfatennota aan de Kamer aan- 
geboden en anderzi jds  werden in t e rna t iona le  afspraken gemaakt voor 
reduktie van de fos faa tbe la s t ing  van Rijn en Noordzee, Het pers-  
pelctief op een vermindering van de fosfaa tvracht  van de Rijn 
p l a a t s t  de meeste waterbeheerders in een nieuwe beoordelingsposi- 
t i e  om - binnen he t  kader van de i n t e g r a l e  aanpak - t o t  defosfate- 
r i n g  van awzi's over te gaan. 

D i t  v o d 8  aanleiding t o t  h e t  formeren van de (ad hoc) Werkgroep 
Aktieplan Defosfateren (WAD) onder auspicien van de C l W O  met als 
hoofdtaak h e t  oatwiklrelen van defosfateringsscenarío's. Het voor- 
l iggende rapport  is h e t  resultaat van deze s tud iee  

D e  in het rapport  aangegeven kansr i jke  scenario's laveren welis- 
waar  goede pauspektieven op voor een daadwerkelijk h e r s t e l  van de 
watersyatemui, niaar voor v e e l  vateren zuilen de maatregelen nog 
niet toereikend z i j n  om de  algengroei terug te dringen. Verder- 
gaande sanering vau verontreinigende bronnen z a l  nodig zijn oa ook 
daar de gewenste waterkwaliteit te bereiken. Daarbi j  is, naast een 
brongerichte bextadaring, tevena een gebiedsger id i te  aanpak noodza- 
k e l i j k ,  an plbt "maatregelen op maat" ook voor de meest kwetsbare 
gebieden resultaat te bereiken. De i n t e g r a l e  aanpak vormt de 
kontekst  van he t  defosfa te ren  op mi's. Daaraaast zal een oplos- 
sing moeten worden gevonden voor h e t  ververken van het zuiverings- 
slib. 
Een sanering van fosfaatbronnen om de doe ls te l l ingen  van RAP en 
NAP t e  halen in 1995 vormt e m  belangri jke s t a p  in de  goede rich- 
t ing .  Voor een daadwerkeiijka verbeter ing van de waterkwaliteit 
zal de ingeslagen weg echter vervolgd w e t e n  worden; d i t  houdt in 
d a t  ook na 1995 op a d ' s  vardergaande fos faa tve rwi jde rhg  p l a a t s  
zal  weten vinden, Hierop z a l  he t  beleid nader moeten worden toe- 
gesp i  tst, 

De studie van de WAD werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met 
Besoutces Planning Consultauts B.V. D i t  bureau ontwikkelde h e t  
gebruikte  waterkualiteitsmodel en verzorgde voor een belangr i jk  
dee l  deze rapportage. D a a r n a a s t  zorgde het  Ingenieursbureau DEIV 
voor een c i j fe rmat ige  onderbouwing. 

Tens lo t te  hebben de leden van de werkgroep zich met v e e l  kreativi- 
t e i t  ingezet om het voorliggende rapport  inhoud te geven. Hoewel 
de  meningen niet a i t i j d  Fu elkaars verlengde lagen, ontstond door 
een konstruktief samenwerkingsverband een hecht "P-team". Zonder 
de deze 
vorm niet uitvoerbaar z i j n  geweest. 

akt ieve  bijdrage van alle betrokkenen zou he t  projekt in 
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RPC 
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VNG 
VROM 

V&W 
WAD 
WAD-gebied 
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afvalwater z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e  
biologisch zuurstofverbruik 
Mrectoraat-Generaal Milieubeheer (van VROM) 
C o d s s i e  Uitvoering Wet Verontreiniging 
ûppervlaktewateren 
Chemisch zuurstofverbruik 
DHV Raadgevend Ingenieursbureau B.V. 
Menst Binnenwateren/Rijksinstituut voor 
Zuivering van Afvalwateren 
inwoner equivalent 
In te rprovinc iaa l  Overleg 
In te rna t iona le  R i j n c o d s s i e  
Minísterie van Landbouw en Visserij 
Watarlrvaliteitsmodal, in opdracht 
van de WAD opgezet door RPC 
Noordzee Aictieprogramma 
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten 
fosfor  
Policy Analpsis  of Watetmanagemcnt 
in the Netherlands 
een van 77 ruimtelijke eedmien  d i e  worden onder- 
scheiden in he t  PAWN-projekt 
Rijn Aktieplan 
Resources Plannfng Consul tants  B.V. 
Unie van Waterschappen 
Vereniging Nederlandse Gemeenten 
Ministerie van Voíkshuisvesting, Ruimteli jke 
Ordening en Milieubeheer 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
c(IWv0 Ad hoc-werkgroep Aktieplan Defosfateren 
een van 6 gebieden voor de defosfateringsacenario's, 
ontstaan door de aggrega t ie  van PAW-distr ic ten 
P in wasmiddelen 
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In het kader van de uitwerking van het Rijn Aktieplan (RAP) en het 
Noordzee ktieprogramna (NAP) werd door de CIJWVO de Werkgroep 
Aktieplan Defosfateren (WAD) in het leven geroepen. De WAD presen- 
teert in het voorliggende rapport een aantal scenario's volgens 
welke de Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders in 1995 kunnen 
defosfateren om aan hun deel van de reduktiedoelstellingen van RAP 
en NAP (50% vermSndering van de fosfaatbelasting op Rijn en Noord- 
zee) te voldoen. Conform de taakopdracht van de WIID is daarbij 
hoofdzakelijk aandacht geschonken aan de kosten, de problematiek 
van het zuiveringsalib, het milieurendement en verschillende uit- 
voeringsaspekten. 

Voor de studie is uitgegaan van de volgende werkhypotheses voor 
het jaar 1995: 

a. fosfaatvrije wasmiddelen 
b. 
C. 

d. 

50% reduktie fosfaataanvoer via de Rijn 
50% reduktie van de fosfaatlozingen van de landbouw op 
op pervlalctèwa ter 
50% reduktie van de fosfaatlozingen van de industrie op 
oppervlaktewater 

N.B. Bij het bepalen van het referentieniveau (1985) van 50% P- 
reduktie uft effluenten van ami's is eveneens uitgegaan van fos- 
f aatvri je wasmiddelen. 

Tevens zij nog het volgende opgemerkt: 

Gemiddeld vindt op biologische zuiveringsinstallaties ten gevolge 
van het n o d e  proces ca. 40% P-verwijdering plaats. Uit een kor- 
te berekening blijkt dat de resterende 6OZ P in  het effluent ge- 
halveerd wordt als de defosfateringsgraad, b.v. door chemikalien- 
dosering, wordt opgevoerd tot 70%. 

Dit betekent dat voor het bereiken van de 50% reduktiedoelstelling 
van RAP en N U ,  indien men zich uitsluitend tot awzi 's beperkt, 
een defosfateringsniveau van 70% voldoende zou moeten zijn. Omdat 
in de taakstelling van de WAD echter'ook rekening wordt gehouden 
met direkte, ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater, 
moet op de awzi's gemiddeld ca. 75% gedefosfateerd norden om de 
vereiste 50% reduktie te verwezenlijken. 

De verschillende niveaus van P-verwi jdering in kommunale awzi ' s 
zijn in deze studie uitgedrukt in vemijderingsrendementen. Deze 
P-verwijderingsrendemementen kunnen gerelateerd worden aan gemiddel- 
de P-koncentraties in het effluent van awzi's. Voor fosfaatvrije 
wasmiddelen is deze relatie in onderstaande tabel weergegeven . 
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Vervijderingsrendementen en gemiddelde P-koncentraties in effluenten 

TYPE P- P-VERWIJDERING% GEMIDDEUIE P-EONCENTRATIE 
VERWIJDERING RENDEPENT IN HET AWZI-EFFLUENT 

A 40% 5.5 g/m' 
B 70% 2.5 g/m' 
C 85% 1.5 g/m: 
D 95% 0.5 g/m 

Legenda: type A: gemiddelde biologische zuivering 
type B: type A + chemikalien dosering 
type C: type A + verhoogde chemfkaliendosering 
type D: type C + effluent polishing 

Met scenario's worden programma's bedoeld volgens welke in Neder- 
land op awzi's gedefosfateerd kan gaan worden. Door de W A D  zijn 
drie soorten scenario's geformuleerd. 
Ten eerste de "geli jkheidsscenario's" waarin in alle beheersgebie- 
den gemiddeld even ver gedefosfateerd wordt, Een tweede soort 
scenario's betrof de zgn. "gebiedsgerichte scenario's" waarbij in 
bepaalde gebieden of watersystemen meer gedefosfateerd wordt dan 
in andere, Daarbij moet worden gedacht aan de kategorie I gebieden 
van de CUWVO, overige eutrofieringsgevoelige gebieden (zoals de 
meren in Holland), gebieden die direkt lozen op de Rijn of de 
IJssei en het Noorden en het Zuiden van het land. 
En ten derde de "50.000 i.e.-scenario's" waarin op alle awzi's met 
een kapaciteit van 50.000 i.e. of meer in het Rijnstroomgebied of 
het hele land defosfatering plaatsvindt. 

Teneinde de effekten van regionaal verschillende defosfateringsni- 
veau's te onderzoeken werd Nederland voor het opstellen van scena- 
rio's in zes zgn. WAD-gebieden verdeeld. Dit gebeurde door steeds 
een aantal PAW-districten a l s  volgt samen te trekken: 

WAPgebieden en hun aandeel in de te reduceren P-lozingen in 1985 
met P ia wasmiddelen (zie ook figuur 2 in bijlage 2) 

WAD- NAAM OM!XERIJVING AANDEEL IN DE 
GEBIEI) WAD-GEBIED WAD-GEBIED TOTALE P-LOZING 

1 GRONINGEN Noord-Nederland 5% 
2 ZUIDERZEE W O  kategorie I 25% 
3 IJSSEL IJsselstroomgebied 10% 
4 H O W  West-Nederland 20% 
5 R I J N  Ri jnstroomgebied 10% 
6 MâAS EN SCHaDE Zuid-Nederland 30% 
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Binnen deze drie soorten scenario's werden op basis van de ver- 
schillende P-verwijderingstendenten (U%, 70%, 85% en 95% defos- 
fateren) 21 scenario's samengesteld. 
ñiervan bleken tien kernscenario' s aan de 50% reduktiedoelstel- 
lingen van RAP en NAP te voldoen. De reduktiepercentages van deze 
10 kernscenario ' s zijn in onderstaande tabel samengevat. 
Kernscenario's en reduktiepercentages 

RENDEMENT PER NUMMER REDüKTIEPERCENTAGES SCENARIO 
WIIlU;zBIEDIN%- RIJN NOORDZEE 

NR. OMS(=BRWVZNG 1 2 3 4 5 6 WADZC5 WADlt/mó 

J 

2 
3 
4 
7 
10 
13 
16 
18 
19 
21 

Gelijkheid 75 75 75 75 75 75 75 

Gelijkheid 95 95 95 95 95 9s 95 
Gelijkheid 85 85 85 85 85 85 85 

CUWVO kategorie I 70 85 70 70 70 70 
RAP 70 70 85 70 85 70 
RAP+CiJWVO kateg. I 70 85 85 70 85 70 
Eutrofieringsgebieden 70 85 85 85 70 70 
Centraai Nederland 40 85 85 85 85 40 
Centraal Nederland 70 85 85 85 85 70 
50.000 Nederland awzi ' s 50; 000-85% r e s t a  

51%. 
69% 
83% 
45% 
69% 
69% 
56% 
69% 
69% 
49% 

50% i)  
67% 
81% 
50% 
47% 
52% 
54% 
45% 
57% 
51% 

i) In de plaats van het "standaardrendement" van 70% wordt hier 75% ge- 
hanteerd om de 50% doelstellingen voor RAP en NAP te verwezenlijken 

Vervolgens werden deze 10 kernscenario' s onderling vergeleken op 
de kriteria kosten, hoeveelheden zuiveringsslib en milieurendement. 

Een biologische awzi verwijdert onder normale omstandigheden ge- 
middeld voor ca. 40% P. Een defosfatering van 70% kan over het 
algemeen zonder ingrijpende maatregelen op awzi's en met klassieke 
chemische defosfatering worden bereikt. I n  deze studie is 85% als 
het tweede defosfateringsniveau genomen omdat dit rendement met de 
klassieke chemische defosfatering gerealiseerd kan worden zonder 
in de kostenprogressie terecht te komen die bij meer dan 85% 
defosfatering ontstaat. 
Voor een hoger rendement tot 95% moet thans een vierde trap ( f i l -  
tratie) worden toegepast. Met de 50% reduktiedoelstellingen van 
RAP en NAP was het niet nodig de toepassing van de vierde trap, 
die extra veel kost, in beschouwing te nemen. Uitsluitend ter 
vergelijking is een def osfateriagsniveau van 95% in verschillende 
tabellen opgenomen. In deze studie is geen rekening gehouden met 
geavanceerde nieuwe processen zoals biologische defosfatering, de 
korrelreaktor en magnetische separatie omdat deze processen nog in 
ontwikkeling zi ja. 
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Defosfatering betekent een toename van de hoeveelheid zuiverings- 
slib met maximaal 50% tot 70%. zuive- 
ringsslib wordt steeds problematischer, voord in mestoverschotge 
bieden. Met de aanscherping van de mestnormen zullen er weinig 
gebieden zuive- 
ringsslib venrerkt kan worden zonder dat ingrijpende maatregelen 
moeten worden genomen. Het is dan ook noodzakelijk de vereiste 
voorzieningen op korte termijn te realiseren, waarbij een verkor- 
ting van de procedures belangrijk kan zijn voor een tijdige be-  
schikbaarheid van de benodigde slibvenrerkingskapaciteiten. 

De afzet en verwerking van 

in Nederland zijn waar een grote toeriame van het 

De term "milieurendement" wordt hier gebruikt om de effekten van 
defosfateringsmaatregelen op de waterkwaliteit te beschrijven. Het 
milieurendement wordt uitgedrukt de reduktie van de P-vrachten 
op de Rijn en de Noordzee, de verlaging van P-koncentraties in 
oppervlaktewater en de afname van het het chlorofylgehdte. 

Het milieurendement binnen Nederland in termen van verbetering van 
de chlorofplkoncentrate blijkt in de allereerste plaats afhanke- 
lijk te zijn van de totale mate van inspanning en slechts in b e  
perkte mate van keuze van de WAD-gebieden uaar extra gedefosfa- 
teerd wordt. Bij een minimale inspanning waarbij de 50% reduktie- 
doelstelling van RAF' en NAP gehaald wordt is er nauwelijks sprake 
van vermindering van de algengroei. Bij 85% defosfatering in het 
hele land begint zich een zekere verbetering in de algehele eutr- 
fieringstoestand af te tekenen. Deze verbeteringen worden het 
eerst verwacht i n  enkele delen van het IJsselmeer, het Markermeer, 
de Veluwe Randmeren en enkele polderplassen in West-Nederland. 
Duidelijke verbeteringen kan men echter pas verwachten a ls  de 
bijdrage de landbouw en de in- 
dustrie nog verder wordt teruggebracht en als, met name bij 
lozingen op binnenwateren, de defosfateringsgraad tot 95% wordt 
verhoogd. 

beneden 
de basiskwaliteit wordt zowel op enkele plaatsen in het IJsselmeer- 
gebied ais ook in een beperkt aantal binnenwateren vernacht. 

van andere bronnen zoals de Rijn, 

' Rendement in termen van verlaging van fosfaatgehalten tot 

Voor wat betreft de Noordzee moet worden opgemerkt dat het niet 
mogelijk is betrouwbare voorspellingen te doen van de te verwach- 
ten verbetering van de eutrofieringsgraad. In dit gebied z a l  
sprake zijn van een verlaging van de P-koncentraties van 15 tot 
30% afhankelijk van de plaats en het uit te voeren programma. 
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Door DEN werd in het kader van de WAD een technische studie uitgcr 
voerd waarbij onder meer de defosfateringskosten inklusief slib- 
verwerking zijn geraad. Hieruit blijkt dat de kosten niet evenre- 
dig toenemen met de defosfateringsgraad. Tussen 85% en 95%.  is 
sprake van een knik in de kostenkurve, met een snelle toename van 
de kosten, doordat toepassing van aanvullende en verdergaande 
technieken nodig is. De maximaal te verwachten kosten voor defos- 
fatering met slibverwerking zijn voor de verschillende defosfate- 
ringspercentages in onderstaande tabel weergegeven. Bij de raming 
van deze kosten is uitgegaan van slibverbranding, hetgeen betekent 
dat andere alternatieven tot een verlaging van deze kosten zouden 
kunnen leiden. 

Defosfateringskosten, .uitgaande van slibverbranding 

JbARLIJgSE KOSTEN per i.e. 

40% 
70% 
85% 
95% 

f o ,-/i . e . 
f 10,50/i.e . 
f 13,70/i.e. 
f 25,70/i.e. 

~~ ~~ ~~ 

N.B. 
tabel 
per ton droge stof .  

Het aandeel van de slibverwerkingskosten is in bovenstaande 
40% tot 60% op basis van een venrerkingsprijs van f 1020,- 

Omdat chemische defosfatering de stikstofafbraak in awzi's kan 
remen, kan het noodzakelijk zijn extra investeringen te doen om 
de N-venrijdering op peil te houden. Hierdoor kunnen de jaarlijkse 
kosten met ca. f 0.80 per i.e. stijgen. 

Een vereist gemiddeld P-verwijderingsrendemement kan in een bepaald 
beheersgebied bereikt worden door op s o d g e  installaties net een 
hoger percentage te defosfateren dan op andere. Dit kan u i t  kos- 
tentechnische overwegingen aantrekkelijk zijn, waarbij faktoren 
zoals schaalvergroting, leeftijd van de awzi en uitbreidfngamoge- 
lijkheden een belangrijke rol spelen. 

Op basis van bovenstaande kosten per i .e. zijn de jaarlijkse 
maximale kosten van defosfatering vbor de tien kernscenario's 
berekend die aan de reduktiedoelsteilingen van RAP en NAP voldoen. 
Deze jaarlijkse kosten zijn saxml met de verwachte reduktiepercen- 
tages van de vrachten op de Rijn (RAP) en de Noordzee (HAP) weer- 
gegeven in onderstaande tabel. 
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Scenario's, reduktiepercentages RAP en NAP en j a a r l i j k s e  kosten 

SCENARIO REDUKTIEPERCENTAGES MAXIMALE JAAR- 

NR. OMSCäiUJVZNG WAD3+5 WAD lt/m6 (f miljoen) 
RIJN NOORDZEE LIJKSE KOSTEN 

2 
3 
4 
7 
10 
13 
16 

19 
21 

i a  

Gelijkheid 75 
Gelijkheid a5 
Gelijkheid 95 
CUWVO kategor ie  I 
RAP 
RAP+cLIwvO kateg. I 
Eutrofieringsgebieden 
Centraai Nederland 
Centraai Nederland 
50,000 Nederland 

51% 
69% 
83% 
45% 
69% 
69% 
56% 
69% 
69% 
49% 

50% 
67% 

50% 
47% 
52% 
54% 
454: 
57% 
51% 

81% 

200 
260 
490 
210 
220 
230 
230 
170 
240 
170 

I n  de p r a k t i j k  zal er nauwelijks voldoende m b t e  en t i j d  aanwezig 
z i j n  voor f a se r ing  in de u i tvoer ing  van he t  defosfateringspro- 
granma, Organisatorisch en procedureel zullen de  beheerders de 
t i j d  t o t  1995 hard nodig hebben, Er moet dan ook op zo k o r t  
mogelijke termijn worden begonnen met de voorbereiding en de 
uitvoering van de maatregelen die voor defos fa t e r ing  nodig z i j n ,  
Daarbij  moet bedacht worden d a t  beheerders eventueel  tege l i jker -  
t i j d  andere aanpassingen van awzi's zullen willen doorvoeren. De 
u i t v o e r h g  van defosfaterlngsmaatregelen d i e n t  door de beheerders 
in de waterkualiteits(beheers)plannen in samenhang te worden ge- 
presenteerd met alle andere saneringsmaatregelen en de f inanc ie l e  
konsekwenties. 

Eventuele nieuwe eisen d i e  i n  he t  kader van RAP en N A P  aan stik- 
stoflozingen ges te ld  z u l l e n  worden, vragen mogelijk ook aanpassin- 
gen van de  awzi's. Over deze eisen d i e n t  zo snel mogelijk duide- 
l i j k h e i d  t e  komen, 

Er z i jn  verschillende mogelijkheden om de t e  stellen inspanning* 
e i sen  te  formuleren. Ten eerste d i e n t  gekozen te worden tussen een 
k o n c e n t r a t i w i s  of een redukt iepercentag+eis ,  ten tweede met 
vas tges te ld  worden of e i s e n  op na t ionaa l  niveau, p e r  beheersge- 
bied of p e r  awzi worden gesteld.  D e  wijze waarop de  eisen geforntu- 
l ee rd  worden houdt mede verband met de keuze van h e t  scenario. 
Een eis w a a r b i j  pe r  beheersgebied een bepaald gemiddeld reduktie- 
percentage wordt vas tges t e ld  is aant rekkel i jk  omdat d i t  d e  betref- 
fende beheerder de gelegenheid gee f t  om de gevraagde inspanning op 
zo e f f i c i e n t  mogelijke wijze u i t  t e  voeren, E r  bes t aa t  i n  dit 
geval een zekere keuzevrijheid t en  aanzien van de t o e  te passen 
technieken en d e  aan te  passen awzi's. 
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* 

* 

* 

* 

* 

De 50% redukt iedoels te l l ingen  van RAP en NAP z i j n  met kïassie- 
ke chemische defosfa te r ing  haalbaar. Om aan deze reduktiedoel- 
s t e l l i ngen  te voldoen zal  in a l le  beheersgebieden w e t e n  wor- 
den gedefosfateerd. 

De 50% redukt iedoels te l l ingen  van RAP en NAP kunnen op ver- 
sch i l lende  manieren worden ingevuld: 

- De redukt iedoels te l l ingen  kunnen worden gehaald ind ien  over 
he t  he le  land op alle awzi's gemiddeld 75% wordt g e d e f o s f a  
teerd . 

- De redukt iedoeis te l l ingen  z i j n  ook haalbaar via verschillen- 
de gebiedsgedffferentieerde defoafateringsinspanningen w a a r -  
bij in een dee l  van d e  WGgebieden 70% en i n  de  andere 85% 
wordt gedefosfateerd. 

- De redukt iedoels te l l ingen  kunnen ook worden ingevuld ind ien  
op alle ami's in  Nederland met een k a p a c i t e i t  van '1p 50.000 
i.e. voor ca. 85% wordt gedefosfateerd en op de overige 
awzi ' s geen def osf a t e r i n g  p laa tsv indt  . 

Geattendeerd wordt op d e  in t e rna t iona le  afspraken d i e  z i ch  in 
he t  kader van de IRC aftekenen (defosfateren t o t  een effluent- 
koncentratie van 2 gP/m') voor awzi's in het Rijnstroomgebied 
met een kapaciteit 3 50.000 i.e. Gekonstateerd wordt d a t  b i j  
scenario 's  die z o w d  de  RAP als de NAP r eduk t i edoe l s t e l l i ng  
halen, mogelijk een d i sk repan t i e  kan ontstaan met deze ontwik- 
kelingen. 

De 5û% redukt iedoels te l l ingen  van RAP en NAP worden beide niet 
gehaald als alieen op ami's in h e t  Rijnstroomgebied m e t  een 
kapaciteit van 3 50.000 i.e. t o t  de z i ch  i n  IRC-kader afteke- 
nende eis van 2 gP/m' wordt gedefosfateerd (overeenkomend met 
een P-reduktie van 80%) en op de overige avzi's geen defosfa- 
teringsinspanningen plaatsvinden. De re su l t e rende  redukt ies  
van de P-vrachten op R i j n  en Noordzee z i j n  i n  d i t  geval 45% 
resp. 9%. 

Verschillende mogelijkheden om de redukt iedoels te l l ingen  van 
RâP en NAP te verwezenlijken, z i j n  in t i e n  verschi l lende  de- 
fosfateringsprograma' s of zgn. kernscenario' s beschreven. 
Vijf van deze kernscenario 's  z i j n  door een kombinatie van 
fakcoren aan t r ekke l i jke r  dan de overige. 
I n  de WAD wordt thans het zgn. Gelijkheidsscenario 75 als h e t  
meest haalbare beschouwd. Dit houdt i n  d a t  in al le  beheersge- 
bieden de som van alle P-vrachten d i e  in 1995 op awzi's worden 
aangeboden, m e t  75% wordt gereduceerd. 
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* De totale jaarlijkse kosten van de verschillende kernscena- 
rio's liggen in een range tussen f 170 en f 260 miljoen (uit- 
gaande van slibverbranding en maximale ramingen). Hierbij is 
rekening gehouden met een opname van 40% van het fosfaat in 
het slib. Wellicht is bij lage P-koncentraties in het influent 
M invoering van fosfaatvrije wasmiddelen het opnamepercentage 
hoger. Dit kan een aanzienlijke vermindering van de exploita- 
tiekosten tot gevolg hebben. 
Ter vergelijking zij vermeld dat een landelijke defosfate- 
ringsinspanning van 95% (het zgn. Gelijkheidsscenario 95) met 
f 490 miljoen veel duurder is omdat de defosfateringskosten 
boven de 85% verhoudingsgewijs snel toenemen. 

* Defosfateren betekent een aanzienlijke toename van de hoeveel- 
heden zuiveringsslib die in de huidige situatie niet verwerkt 
kunnen worden. Er meten derhalve op korte termijn verwer- 
kingsmogelijkheden worden gerealiseerd om te voorkoaux dat dit 
een knelpunt wordt voor de realisatie van defoafatering. 

* Uit de studie blijkt dat alleen door een integrale aanpak van 
de eùtrofieringsproblematieic een signifikante verlaging van 
van het fosfaatgehalte bereikt kan worden. 
Dit betekent dat'naast de defosfatering vaa de effluenten van 
awzi's andere maatregelen zoals een reduktie van de P-mach- 
ten in de Rijn bij Lobith, een reduktie van de lozingen van de 
landbouw en de industrie en het fosfaatvrij maken van wasmid- 
delen, noodzakelijk zijn om effekten te bereiken. 

* Vanwege de grote invloed van andere P-bronnen op de waterkwa- 
liteit zijn de verschillen ten aanzien van het dlieurendement 
tussen de kernscenario's in de grotere oppervlaktewateren die 
mede door Rijnwater worden gevoed niet al te groot. In opper- 
vlaktewateren die hoof dzakeïijk door awzi's worden belast zijn 
duideiijleer verschillen tussen de afzonderlijke kernscenario's 
gekonstateerd wat betreft de effekten op de waterkwaliteit. 

* In alle kernscenario's kan een duidelijke verlaging van P- 
koncentratie in oppervlaktewater worden verwacht. Een milieu- 
rendement in termen van een lichte verlaging van de algenbio- 
massa in de Randmeren, het IJsselmeer en in enkele plassen 
elders kan bij een progrannna worden verwacht waarbij in het 
gehele land 85% wordt gedefosfateerd. 

* Met het bereiken van de reduktiedoelsteilingen van RAP en NAP 
wordt slechts een eerste stap gezet: voor een daaduerkelijke 
verbetering van de waterkwaliteit in de eutrofieringsgevoelige 
gebieden zijn verdergaande maatregelen vereist. Daarbij lijkt 
defosfatering tot 95% noodzakelijk met tegelijk ook een inte- 
grale aanpak van andere P-bronnen. 
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* Nieuwe technieken zoals b.v. biologische P-verwijdering, de 
korrelreaktor en magnetische separatie zijn nog niet zover 
ontwikkeld dat het beleid daarop nu reeds kan worden afgestemd. 

* Nieuwe eisen die eventueel in het kader van RAP en NAP aan de 
stikstoflozingen gesteld worden, vragen mogelijk ook aanpas- 
singen van de awzi's. Over deze eisen dient zo snel mogelijk 
duidelijkheid te komen. 

* Aanbevolen wordt om voor de uitvoering van een defosfaterings- 
programna voor effluenten van awzi's in elk geval te kiezen 
uit vijf kernacenario's die elk afzonderlijk de reduktiedoel- 
stellingen van RAP en NAP invuilen: - Gelijkheidsscenario 75 - Geiijkheidsscenario 85 
-UP 85/70 - Eutrofieringsgebieden 85/70 - 50.000 Nederland 

* Met name vanwege de inschatting van de bestuurlijke aspekten 
wordt Gelijk- 
heidsscenario 75, d.w.z. een defosfateriagsprograuuna waarbij 
in alle beheersgebieden de som van alle P-vrachten die in 1995 
op awzi's worden aangeboden, met 75% wordt gereduceerd. 

door de WAD aanbevolen te kiezen voor het zgn. 

* Uitgaande van het Gelijkheidsscenario 75, wordt aanbevolen om 
in de eutrofieringsgevoelige gebieden additionele defosfat- 
ringsmaatregelen te nemen tot een P-reduktie van mfastens 85%, 
teneinde te komen tot vermindering van de algengroei door 
fosfaatbeperking. 

* 

* 

* 

Aanbevolen 
op korte termijn van de problematiek van slibverwerking. 

wordt om hoge prioriteit te geven aan de oplossing 

Aanbevolen wordt een jaarlijkse rapportage op te stellen o i p  
trent de stand van zaken van defosfatering, slibverwerking en 
de toepassing van nieuwe defosfateringstechnieken. Daarnaast 
dient een visie te worden ontwikkeld voor het M L995 te voe- 
r en beleid. 

Aanbevolen wordt nadere studie te laten uitvoeren naar de in- 
vloed van de P-koncentratie in het influent op de defosfate- 
ringskosten tegen de achtergrond van eventuele andere opname- 
percentages van fosfaat in het zuiveringsslib. 
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2. 

R u i m  15 jaar wordt thans ia Nederland de diskussie gevoerd over 
eutrofieringsbestrijding. In de Fosfatennota van 1979 (lit. 1) 
werd een tweesporenbeleid voorgesteld, gericht op de reduktie van 
de fosfatenbelasting via de wasmiddelen en invoering van defosfa- 
teringsmaatregelen op ami ' s in eutrofieringsgevoeligc gebieden. 
Van de kant van met name de waterkwaiiteftsbeheerders is tegenover 
de - wat men zou kunnen noemen - "emissie-aanpak" - uit de Fosfa- 
tennota 1979 een mer "integrale aanpak" voor a d ' s  voorgesteld. 
Deze aanpak was er op gericht alleen dan tot defosfaterlng van 
effluenten van ad's over te gaan, indien dit onderdeel ui tauadct  
van een zodanig integraal pakket van maatregelen (fosfaatvervan- 
ging wasmiddelen, baggeren, aangepast kuantiteitsbehecr, riolering, 
reduktie landbunmissies e.d.) dat succes - in de zin van beper- 
king van algengroei - op voorhand kan worden verwacht (lit. 2). 

Ook naar aanhídlng van de tweede CUWVkquetc (Ut. 3) werd ge- 
konkludeerd dat afdoende resultaten alleen v ia  een breed gerichte 
integrale benadering kunnen worden bereikt. Daarbij werd mede ge- 
wezen op het belang van het terugdringen in internationaal verband 
van de fosfaatbelasting via de Rijn. 

De geschetste beleidsopvattingen van ensrzi jds de "emissie-aanpak" 
versus anderzijds de "waterkwaliteitsaanpak" vindt men terug ia de 
achtereenvolgende IMP's water. Het daarin ontvouwde beleid gaat 
van ernisaiegrenswaarden voor effluenten en aumimale koncentratiea 
v a  fosfaat in oppervlaktewater, naar een aanpak per watersysteem: 
van "konfelctie" naar "maatwerk" dua. 

Ter konieretisering en verdere onderbouwing van âeze aanpak werd in 
onderling overleg hissem de Rijksoverheid en de regionale wster- 
kvaliteitsbeheerders in het Bestuurlijk Overleg Eutrofierlng een 
10-tal proefprojekten voorbereid. Inmiddels is een viertal van 
deze projekten in uitvoering genomen. 

Achteraf kaa gelconstateerd worden dat beide benaderingen tekortk- 
mingen en verdiensten hebben, De waterkwaliteitsaanpak heeft er 
toe bijgedragen dat naast het wasndddelen- en effluentfosfaat ook 
de invloed van andere relevante fosfaatleveranciers (landbouw, 
kwel, gebiedsvreemd water, overstorten) in beeld is gebracht. 

Bij de edssiebenadering is het verminderen van de belasting van 
oppervlaktewater een doel op zichzelf hetgeen vroeg of laat z'n 
nut voor het milieu za l  hebben, Gerealiseerd moet worden dat zowel 
effekt- als brongericht beleid gezamenlijk de sleutel vormen voor 
een effektieve bestrijding van de eutrofiering. In deze zin zijn 
beide sporen complementair en onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

Eind vorig jaar kregen de onderhandeiingen met de Rijnoeverstaten 
en de landen aan de Noordzee hun beslag. In oktober 1987 werden op 
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de Rijn-Ministersconferentie afspraken gemaakt om tot een reduùtie 
te komen van verschillende verontreinigende stoffen, waaronder 
fosfaat (in de orde van grootte van 504). Kort daarna, in november 
1987, werden vergelijkbare voorstellen op de Noordze+Ministers- 
conferentie voor de Noordzee bekrachtigd. Als referentiejaar wordt 
bij deze internationale afspraken uitgegaan van 1985. 

Tegelijkertijd heeft door het RAP en het NAP de "waterkwaliteits- 
aanpak" een veel bredere strekking gekregen. Het gaat bij de 
eutrofieringsbestrijding niet langer om regionale beheersgebieden, 
maar nu de belasting van de Rijn, naar wij mogen verwachten, 
aanzienlijk zal afnemen, is de kans op daadwerkelijke beinvloeding 
van eutrofieringsgevoelige gebieden over bijna heel Nederland en 
de Noordzee voor het eerst reeel te noemen. Men wet de .invloed 
van de fosfaatlozingen en de effekten daarvan in een veel groter 
gebied bezien. De recente algenproblemen en vissterfte langs de 
Skandinavische kusten (medio Is=), die toegeschreven wordt aan de 
overbelasting van de Oostzee met meststoffen, bevestigen de nood- 
zaak van een dergelijke brede benadering nog eena. 

Op 2 maart jl. In de 
nota wordt vooral aandacht gegeven aan de direkte fosfaatbevatten- 
de lozingen en de maatregelen om deze lozingen te verminderen. 
Tevens wordt defosfaterin van afvalwater op termijn als gewone 

werd de Fosfatennota in de Kamer behandeld. 

bedrijfsvoering van de awzi 8 s gezien. 
Gelijktijdig met het aanbieden van de Fosfatennota werd door de 
ministers van VRûM en V&W met de Nederlandse Vereniging van Zeep- 
fabrikanten (NVZ) een convenant gesloten waarin werd overeengeko- 
men het marktaandeel van. fosfaatloze wasmiddelen eind 1988 te ver- 
groten tot 4û% a 50%. 

De internationale afspraken, de maatregelen zoals deze zijn aange 
geven in de Fosfatennota en het convenant vonnen een goede basis 
om de fosfaatbelasting van onze oppervlaktewateren te verminderen. 
Tesamen Bodembescher- 
adng en de Meststoffenwet om tot een gefaseerde afname te komen 
van de vermesting van de bodem en de daarmee samenhangende veront- 
reiniging van grond- en oppervlaktewater, alsmede de voorgenomen 
aanscherping van eisen in de lozingsvergunning voor afvalwater van 
de fosfaatertsverwerkende industrie om te komen tot een emissiere- 
duktie van tenminate 50% in 1995, wordt het perspektief op het 
bereiken van resultaten aanzienlijk vergroot. 

met de maatregelen in het kader van de Wet 

Aan de ad-hoc CûWVGWerkgroep Aktieplan Defosfateren (WAD) werd 
tegen de achtergrond van bovenstaande outnikkelingen opgedragen 
beleidsscenario's te ontwikkelen voor de defosfatering van efflu- 
enten van konmiunale awzi's, gericht op het bereiken van de doel- 
stellingen in het RAP en het NAP. Het voorliggende rapport bevat 
hiervan het resultaat . 
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In b i j l age  1 wordt de  volledige taakopdracht alsmede de samenstel- 
l i n g  van de  WAD weergegeven. Aanvullend werd door de werkgroep nog 
een aantal randvoorwaarden voor de ui tvoering van de opdracht 
vastgesteld ( b i j l a g e  1) . 
Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de werkgroep alsmede om 
een adequate onderbouwing t e  verkr i jgen,  werd een aantal a k t i v i -  
t e i t e n  ui tbesteed.  Hiertoe werd kontakt opgenomen met het  Raadge- 
vend Ingenieursibureau DEN en he t  adviesbureau Resources Planning 
Consultants B.V. (RPC). 

Door DHV werd een technische s t u d i e  uitgevoerd, afgerond met ver- 
slaglegging, w a a r b i j  voor verschi l lende verwi jderingsrendementen 
van f o s f a a t  op awzi's konsekuenties in kaart werden gebracht 
t.a.v. de kosten van defosfateren, de s l ibprodukt ie ,  de kosten van 
s l ibververk ing  en technische aspekten welke met defoafateren sa- 
menhangen ( l i t .  9). Daarbij  werd dankbaar gebruik gemaakt van de 
r e s u l t a t e n  van de s tud ie  d i e  d i t  bureau v e r r i c h t t e  naar de haal- 
baarheid en de konsekwenties van defosfa te ren  op a d ' s  in h e t  
stroomgebied van de IJssel (lit. 10). 

De opdracht aan RPC was drieledig.  Allereerst verzorgde d i t  bureau 
een inhoudel i jke begeleiding van de werkgroep, waardoor op basis 
van de ingebrachte  deskundigheid zonodig t i j d i g  kon worden bijge- 
stuurd. Daarnaast mest op basis van het "Nationaal Model Vermes -  
ting", d a t  in eerder  stadium in opdracht van VROM door RPC was 
ontwikkeld (lit. 7), een waterkvaliteitsmodel,  he t  Model WAD, 
worden opgezet en geoperationaliseerd.  Met dit model konden de 
redukties van de P-wachten van Rijn en Noordzee worden bepaald en 
ge toe t s t  op de redukt iedoels te l l ingen van RAP en NAP. Bovendien 
kon met  d i t  model globaal de relatie worden aangegeven tussen de 
in de scenario's voorgestelde maatregelen en de resul terende P- 
koncent ra t ies  in de oppervlaktewateren ( l i t .  8 ) .  Daardoor werd h e t  
mogelijk een i n d i k a t i e  t e  geven van de gevolgen van de scenar io ' s  
voor de algengroei.  Tenslot te  verzorgde RPC voor een be langr i jk  
d e e l  de voorliggende eindrapportage. 

Door de werkgroep werd tevens informatie  ingewonnen b i j  de techni- 
sche diensten van de waterbeheerders omtrent de te verwachten 
effekten van de subs tan t ie le  reduktienaatregelen ten  aanzien van 
de verschi l lende  bronnen, alsmede de e f fek ten  van het  pakket van 
maatregelen o p  de waterìcuaiiteit en de real iseerbaarheid daarvan. 
Mede omdat h e t  kennisniveau niet overal  g e l i j k  is en fosfaatbalan- 
sen niet even gedeta i l leerd  bekend z i j n ,  z i j n  de verschi l lende 
prognoses niet eenduidig. D e  betreffende vraags te l l ing  werd onder 
meer voorgelegd aan de Werkgroep Eut rof ie r ing  van de Unie van 
Waterschappen. De reak t i e s  z i j n  i n  de verslaglegging verwerkt. 
Tevens werd technische informatie ingewonnen over mogelijkheden 
van defosfa te r ing  t o t  P-verwijderingspercentages van 70% en 85% 
mede in samenhang met de te vervachten s l ibprodukt ie .  Hieruit 
ontstond een globaal b e e l d  dat b i j  d i t  vers lag is betrokken. 
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3, 

3.1 

W V û û m  VAN DE SCENARIO'S 

De 50% reduktiedoelstellingen van RAP en NAP voor de defosfatering 
van effluenten van aai's en de direkte lozingen van huishoudelijk 
afvalwater kunnen op uiteenlopende manieren worden ingevuld door 
de toepassing van bepaalde defosfateringsniveaus (70%. 85% of 
95%) in verschillende gebieden. 
Voor de vergelijking van de mogelijke programa's van defosfate- 
ring is een aantal scenario's samengesteld. De vergelijking van 
deze scenario's gebeurt in twee stappen. In een eerste ronde, de 
in dit hoofdstuk beschreven voorsclektie, vallen de scenario's af 
die niet aan de 50% reduktiedoelstellingen van RAP en NAP voldoen. 
De overgebleven kernscenario's worden vervolgens in hoofdstuk 4 
vergeleken om de beste defosfateringsprogra' s te identificeren. 

3.2 

&zien de mogelijke invalshoeken voor de samenstelling van de- 
fosfateringsprogra's kunnen drie soorten scenario's worden on- 
derscheiden: 

a, G e l i j k b i ~ o ' s  
In deze scenario's wordt in alle gebieden gemiddeld even ver 
gedefosfateerd, De defosfateringsinspanning kan daarbij per 
awzi verschillen. 

b, GeMcdsgcrichtc -0'3 
In deze scenario's wordt in bepaalde gebieden of watersystemen 
meer gedefosfateerd dan in andere, Daarbij moet worden gedacht 
aan een differentiatie tussen de categorie-I-gebieden van de 
CUWVO, overige eutrofieringsgevoelige gebieden zoals de meren 
in Holland, gebieden die direkt lozen op de Rijn of de IJssel, 
en het Noorden en het Zuiden van het land. 

I 

c, 50,oOO i,e,acmiarfo's i) 
In deze scenario's vindt op alle awzi's met een kapaciteit van 
5O.ûûû i.e. en meer in het Rijnstroomgebied of in het hele 
land defoafatering van 85% plaats. Op de overige awzi's wordt 
bij deze scenario's niet gedefosfateerd. 

Vooral binnen de gebiedsgerichte scenario' s zijn vele verschillen- 
de kombinaties van defosfateringsniveaus en gebieden mogelijk, Om 
alle scenario's systematisch te kunnen benaderen en modelmatig 
hanteerbaar te maken, is Nederland via een clustering van PAWN- 
districten onderverdeeld in zes zgn, Wegebieden (zie tabel i ) .  

i) Deze scenario's zijn ingegeven door de zich in het kader van 
de IRC aftekenende internationale afspraken, 
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Het Model W A D  dat onder meer gebruikt wordt om de effekten van de 
verschillende scenario's op de waterkwaliteit globaal te kwantifi- 
ceren is op het niveau van PAW-districten opgezet. De hoofdrede- 
nen voor de keuze van dit niveau van regionalisering waren: 

* 

* 

* 

De PAWN-districten geven een redelijke mate van detaillering 
en komen in grote lijnen overeen met hydrologische eenheden. 
Deze districten worden samen met knooppunten en takken in het 
waterverdelingsmodeï van PAWN gebruikt en z i j n  derhaive goed 
geschikt als basis voor het uaterbaliteitsmodel Model WAD. 

De PAWN-districten zijn het meest gedetailleerde niveau waar- 
voor niet alleen waterstaatkundige gegevens maar ook gegevens 
over P-bronnen beschikbaar zijn.  

Dc PAWNaistricten z i jn  klein genoeg om te kunnen worden ge= 
aggregeerd naar grotere eenheden zoals enerzijds de WAD-gebie- 
den en anderzijds de beheersgebieden van de waterbeheerders. 

Dit betekent dat de PAWNdistricten in het kader van deze studie 
ervoor dienen om de effekten van de defosfateringsscenario's op de 
waterkwaliteit te kwantificeren. i) 

Voor de samenstelling van de scenario's is door de werkgroep ge- 
kozen WAD-gebieden die door een 
clustering van PAWN-districten tot stand zijn gekomen (zie tabel 1 
en figuur 2, in bijlage 2). 

voor een indeling in de zes zgn. 

Tabel I: WAD-gebieden en hun aandeel in de te reduceren P-lozingen 
(situatie 1985 met P in wasmiddelen) 

~~- 

1 GRONINGEN Noord-Nederland 5% 
2 ZUIDERZEE CUWVO kategorie I 25% 
3 IJSSEL IJsselstroomgebied 10% 
4 HOLLAND West-Nederland 20% 
5 RIJN Ri jnstroomgebied 10% 
6 MAAS EN ScFIT;nE Zuid-Nederland 30% 

1) De volgende gebieden zijn niet opgenomen in de PAWN-indeling: 
de Waddeneilanden, de kuststrook, Rotterdam, Noord en Zuid Be- 
veland, Walcheren en Zeeuws Vlaanderen. Deze regio's zijn in 
het Model WAD aan de bestaande PAWN-indeling toegevoegd. 
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Bij de aggregatie van de 77 PAWN-districten (en de in het Model 
WAD toegevoegde 7 nieuwe districten) naar deze zes Wbgebieden is 
ervan uitgegaan dat bepaalde PAWN-gebieden overeenkomsten vertonen 
in termen van direkte eutrofieringsgevoeligheid of de toevoer van 
water naar eutrofieringsgevoelige gebieden. 

De in de verschillende scenario's vastgelegde defosfateringsmaat- 
regelen moeten uiteindelijk kunnen worden vertaald naar maatrege 
len die op het niveau van de waterkwaliteitsbeheerders moeten 
worden genomen. 
Voor de praktische uitvoering betekent dit dat de defosfaterings- 
maatregelen van het uiteindelijk gekozen scenario, via de sleutel 
in  de tabel in bijlage 2, vertaald kunnen worden van het niveau 
van de zes WAD-gebieden naar maatregelen op beheerdersniveau. 

3.2.2 -G VAN DE -0's 

Uitgaande van de reeds genoemde drie soorten van scenario's, de 
gelijkheidsscenarfo' s i  de gebiedsgerichte scenario's en de 5û.ûûû 
i.e.-scenario's zijn in tabel 2 in totaal 21 scenario's samenge- 
steld. In deze' tabel zijn de drie soorten scenario's verdeeld in 
afzonderlijke .scenario's met namen en nummers. Voor elk scenario 
zijn per WAD-gebied de defosfateringsrendementen aangegeven. 

Binnen de geli jkheidsacenario ' s worden vier verschillende def osf a- 
teringaniveaus gehanteerd, waarvan het 959scenario ter illustra- 
tie is toegevoegd om na te kunnen gaan wat de konaekwenties zijn 
van een scenario met verdergaande defosfatering. 

Bij de gebiedsgerichte scenario's worden vijf verschillende in- 
valshoeken gehanteerd voor de ruimtelijke verdeling van de ver- 
schillende defosfateringsniveau. 
Bij de 50.000 i.e.-scenario's wordt uitgegaan van twee mogelijke 
situaties. Bij de scenario's "Rijnstroomgebied" worden alleen de 
installaties binnen het Rijnstroomgebied met een kapaciteit van 
50.000 i.e. en meer verdergaand gedefosfateerd. Bij de scenario's 
"Nederland" geldt dit voor heel Nederland. 

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de invalshoeken die 
gebruikt zijn voor de samenstelling van de afzonderlijke scena- 
rio's wordt verwezen naar bijlage 3. 
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Tabel 2: Overzicht van de 21 scenario 's  

SCE- SOORT SCENARIO'S R E N D m  PER NUMMER 
NILBIO WAD-GEBIED I N  x - 
NR. Naam scenar io ' s  1 2 3 4 5 6  

1 Geli jkheidsscenario 70 
2 Geli jkheidsscenario 75 
3 Geli jkheidsscenario 85 
4 Gel i jkheidsscenario 95 

70 70 70 70 70 70 
75 75 75 75 75 75 
85 85 85 85 85 85 
95 95 95 95 9s 95 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

CUWVO kategor ie  I 70/40 
W O  kategor ie  I 85/40 
CUWVO ka tegor i e  I 85/70 
RAP 70/40 
BAP 85/40 
BAP 85/70 
RAP + CUWVO kategor ie  I 70/40 
RAP + cz1wvO kategor ie  I 85/40 
RAP + CUWVO kategor ie  I 85/70 
Eutrof ieringsgebieden 70/40 
Eutrof ieringsgebieden 85/40 
Eutrof ieringsgebieden 85/70 
Centrad Nederland 70/40 
Centraal Nederland 85/40 
Centraal Nederland 85/70 

40 
40 
70 
40 
40 
70 
40 
40 
70 
40 
40 
70 
40 
40 
70 

70 40 
85 40 
85 70 
40 70 

70 85 
70 70 

40 as 

85 85 
85 85 
70 70 
85 85 
85 85 
70 70 
85 85 
85 85 

40 
40 
70 
40 
40 
70 
40 
40 
70 
70 
85 
85 
70 
85 
85 

40 
40 
70 
70 
85 
85 
70 
85 
85 
40 
40 
70 
70 
85 
85 

40 
40 
70 
40 
40 
70 
40 
40 
70 
40 
40 
70 
40 
40 
70 

~~ 

50.000 1.e.SCENARIO'S 

20 
21 

5O.ûûû R i  jnstroomgebied 85/40 40 40 85 40 85 40 
50.000 Nederland 85/40 awzi's 5O,Oûb85%, r e s t a %  

lwELI(=BTING: 
1) B i j  de gebiedsgerichte  scenario 's  worden pe r  gebiedsindeling 

steeds d r i e  d e f o s f a t e r í n g s k o m b i t i e s  gehanteerd t e  weten: 
70/4û%, 85/40% en 85/70%. 

2) De rendemanten van 85% in het  Rijnstroomgebied (WAD3+5) hebben 
u i t s lu i t end  betrekking op awzi's met een kapaciteit van meer 
dan 50,000 i.e.: de awzi's i n  h e t  Rijnstroomgebied met iainder 
dan 50.000 i.e. en alle awzi's daarbuiten hebben b i j  d i t  sce- 
nario een P-vemíjderingsrendernent van 40%. 
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3-23 EN -- 
Bij de samenstelling van de 21 scenario's is uitgegaan van drie 
verschillende niveaus van defosfatering van 40%. 70%. 85%. Het de- 
f osf ateringsniveau vaa 95% is ter illustratie voor de gelijk- 
heidsscenario's toegevoegd. In tabel 3 is aangegeven welke typen 
P-venrijdering overeenkomen met deze defosfaterînganiveaus. 

Bij de vergelijking van verschillende niveaus van P-verwijdering 
in awzi's met overwegend huishoudelijk afvalwater worden twee 
benaderingen naast elkaar gehanteerd. Uitgaande van een gemiddelde 
P-koncentratie in het influent van awzi's van 9 g/m' (zonder P in 
wasmiddelen) wordt zowel naar de verwijderingstendementen als MEC 
P-(rest)koncentraties in de effluenten van ami's gekeken. In 
tabel 3 worden deze twee invalshoeken voor vier verschillende 
niveaus van P-verwijdering aan elkaar gerelateerd. 

Tabel 3: Vendjderingarendeten en korresponderende gemiddelde 
P-koncentraties in de effluenten van awzi's. 

GDEDDELDE TYPE P-VERWIJDE- -DELDE P-KONCW- 
P-KONCENTRATIE P-VERWIJ- RINGRENDE- TRATIE EFFLUENT AWZI 
-AWW DERING MENT AWZI Berekend Afgerond 

Legenda: type A: gemiddelde normale biologische zuivering 
type B: type A + chemikalien dosering 
type C: type A + verhoogde chemikzllien dosering 
type D: type C + effluent polishing 

Voor de berekening van de verschillende scenario's ia het Model 
WAD worden deze gemiddelde P-vervijderingsrendemeaten op het ni- 
veau van de PAWN-districten gebruikt. 
Met de bovenstaande tabel kunnen de kosten en slibhoeveelheden die 
door DHV (lit. 9) voor de gemiddelde P-effluenticoncentraties van 
2,5 @/ma,  1.5 gP/m' en 0.5 #/ma zijn berekend, aan de kernscena- 
r i o  ' s worden gekoppeld . 

i) Deze kombinatie van verwijderingsrendement en effluentkoncen- 
tratie is afkomstig van afspraken die zich in het kader van de 
IRC aftekenen. Deze getallen worden in de onderhavige studie 
verder niet gebruikt. 
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3.3 

3.3.1 

VûûR DE VM DE -0's 

Onder punt 3.1 wordt vermeld dat de vergelijking van de scenario's 
in twee stappen gebeurt. de in dit hoofdstuk 
beschreven voorselektie, vallen de scenario's af die niet aan de 
reduktiedoelstellingen van RAP en NAP voldoen. In de tweede stap 
worden de resterende 10 kernscenario's met elkaar vergeleken om de 
beste def osf ateringsprogramma' s te identificeren 
Deze twee stappen zijn ook terug te vinden in de berekeningen die 
met de scenario's worden uitgevoerd: 

In de eerste ronde, 

(hoofdstuk 4 )  , 

1. 

2, 

Berekacbg rqn de reduktiepaeentagsa van de 21 scenario's 
In deze eerste stap zijn voor de 21 scenario's de reduktie- 
percentages op de Rijn en de Noordzee berekend op basis van de 
P-vrachten in 1985 en de per scenario te verwachten P-vrachten 
in 1995. Daze bereke!ning dient er uitsluitend voor om de kern- 
scenario's te identificeren die aan de %% reduktiedoelstel- 
lingen van RAP en NAP voldoen. 

Bemkudq ran de tancratrzi+iea van P cp chlorofyl voor de 
10 kmmamr io 's  
In deze tweede stap zijn voor de kernscenario's met behulp van 
het Model WAD de P-koncentraties in een aantal knooppunten be- 
rekend, Deze P-koncentraties zijn gebruikt om de chlorofylkon- 
centraties te berekenen en de milieueffekten van de kernscena- 
rio's met elkaar te vergelijken. 

In het volgende worden de basisaannamen voor de scenarioberekenin- 
gen nader uitgewerkt, Mt gebeurt tegen de achtergrond van de 
taakstelling van de W A D .  Vervolgens worden de berekeningsgrondsla- 
gen voor de scenario's in  de vorm van drie referentiesituaties 
kwantitatief ingevuld. 

3,302 

De taakstelling van de WAD is beperkt tot het formuleren van voor- 
stellen voor maatregelen die betrekking hebben op een bepaald 
gedeelte van de P-stromen in Nederland: de P-vrachten in effluen- 
ten van a d ' s  en de direkte lozingen van huishoudelijk afvalwater 
op oppervlaktewater. Ais referentiebelasting voor 1985 geldt der- 
halve de som van de 

a. P-vrachten in de effluenten van awzi's die zowel huishoudelijk 
afvolwater ais het afvalwater van bedrijven zuiverden en d i e  
in 1985 onder het beheer stonden van de waterbeheerders. 

b, P-vrachten in de direkte lozingen op Oppervlaktewater die af- 
komstig zijn van huishoudelijk afvalwater. 
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e. Bij de beschouwingen m.b.t. de Noordzee wordt ervan uitgegaan 
dat alle Noordzeelanden hun fosfaatlozing op de Noordzee met 
50% reduceren, Dit geldt in het bijzonder voor Belgie waarvan 
de lozingen op Maas en Schelde iadirekt via ons land de Noord- 
zee bereiken. 

Als uitgangspunt voor de te stellen inspanningseisen op het niveau 
van waterbeheerders geldt dat de som van alle P-vrachten in de 
influenten van de awzi's, b,v. bij het geiijkheidsscenario 75, ge- 
middeld met 75% moet worden gereduceerd, Een en ander is schema- 
tisch in figuur 2 weergegeven: 

TOTAAL EFFLIm 
P-VRACEIEN IN 1995 

1 

Figuur 2: Schematische weergave van de struktuur van de inspan- 
ningseisen op het niveau van waterbeheerders. 
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3.303 

Voor de berekeningen zijn deze basisaannamen vertaald naar drie 
zgn. referentiesituaties. In  deze referentiesituaties zijn de u i t -  
gangspunten voor de scenarioberekeningen als volgt gedefinieerd: 

a. 

b- 

CO 

Bcferenticaitriatie 1985 met uaadddden  (+-WP) 
D e  
tie in 1985 inlilusief de P-belasting door wasmiddelen. 

gegevens van deze referentiesituatie beschrijven de situa- 

Bcferentiesituatie 1985 zolpder - ra idde la t  (4HP) 
Deze referentiesituatie beschrijft de situatie in 1985 waarbij 
de P-belasting door wasmiddelen op n u l  is gezet. 
Mt ia de situatie #uurec al ie  scenario's voor 1995 worden 
rcrgalekai a de reúdctîepercentages voor de Hjn at de N o o r d -  
zee te krckcnar, 

Befarar+icsitriatie 1995 
Op deze referentiesituatie (eveneens zonder wasmiddelen) zijn 
alle scenario's voor 1995 opgebowd. Ten opzichte van 1985 
zonder WMP zijn hierin b.v. verwerkt een bevolkingstoename van 
6X, een verhoging van het aansluitpercentage van huishoudens 
op awzi's van 82% naar 92%, een afname met 50% van de direkte 
lozingen van industrie/bedrijven en van agrarische uit- en 
afspoeling. De P-belasting van de Rijn bij Lobith is t.o.v. 
1985 m e t  50% gereduceerd. 

In tabel 4 zijn de meest belangrijke verschillen tussen deze drie 
referentiesituaties samengevat. Voor een schematische.weergave van 
de P-balansen en een nadere beschrijving van de referentiesitua- 
ties wordt verwezen naar bijlage 4 .  

Tabel 4:  Basisgegevens van de referentiesituaties 

REFWENTZESITUATIES 

1985cwMp 1985-WMP 1995-WMP 

Bevolwng 14.520.000 
P-produktie door wasmiddelen 7 -410 
Aanslui tingsper centage 
huishoudens aan awzi's 82% 

P-produktie bedrijven 7 . 7 0 0  
Lozingen van bedrijven op awzi ' s 4.700 
Direkte lozingen bedrijven 3.000 
Direkte lozingen 
kunstmestindustrie 12,000 

dgrarisdi run-off 1 , 420 

14.520.000 
O 

82% 
7 , 7 0 0  
4.700 
3.000 

12,000 
1.420 

15 , 320,000 
O 

9% 
6 . 200 
4.700 
1 ,500 

6 . O00 
630 

~ 

P-produktie, P-lozingen en run-off uitgedrukt in ton P/jaar 
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3.4 -: VAN SCENARIO'S N u t  KEwSmwIO'S 

Berekenin8 vau de P-reddctie(percmtages) iet het Model WAD 
Voor elk van de 21 in he t  vorige hoofdstuk gedefinieerde scena r io ' s  
z i j n  vervolgens met behulp van h e t  Model WAD de redukt ies  van de 
P-vrachten op de Rijn (overeedcomand met WAD3+5) en de Noordzee 
(WAD1+2+3+4+5+6) t.o,v. de r e f e r e n t i e s i t u a t i e  1985-WMP berekend. 

De r e s u l t a t e n  van deze berekeningen z i j n ,  m e t  een overzicht  van d e  
verdel ing van de rendementen over de 6 WAD-gebieden, samengevat i n  
b i j l a g e  5. 

De -0's 
In de mest rechtse kolom van de t a b e l  in b i j l a g e  5 z i j n  de 10 
kernscenario's aangegeven d i e  zowel voor de Rijn als ook voor d e  
Noordzee minstens 50% redukt ie  van de P-vrachten t o t  stand brengen 
of d i e  een van de twee doe l s t e l l i ngen  boven de 50% r e a l i s e r e n  en 
t e g e l i j k  b i j  de tweede d o e l s t e l l i n g  boven de 45% uitkomur, De 
metst belangr i jke  gegevens van deze kernscenario' s zijn samengevat 
in tabe l  5 :  

Tabel  5 : Overzicht gegevens kernscenario '  s: def osf a ter iagsnioeaus  
in. de WAD-gebieden en reduktiepercentages t.o.v. de refe- 
r e n t i e s i t u a t i e  198uJMp 

~ 

2 75 75 75 75 75 75 

4 95 95 95 95 95 9s 
7 70 85 70 70 70 70 
10 70 70 85 70 85 70 
13 70 85 85 70 85 70 

ia 40 85 85 85 85 40 
19 70 85 85 85 85 70 
21 awzi' s 50 . OO045% r e s t d %  

3 as 85 8s as 8s a5 

16 70 85 85 a5 70 70 

51% 
69% 
83% 
45% 
69% 
69% 
S6X 
69% 
69% 
49% 

50% 
67% 
81% 
50% 
4 n  
52% 
54x 
45% 
57% 
51% 
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4. -G VM DE -0's 

In het vorige hoofdstuk zijn in een eerste berekeningsstap 10 
kernscenario's geselekteerd die aan de reduktiedoelstellingen van 
zowel RAP als NAP voldoen, In dit hoofdstuk worden deze kernscena- 
rio's met elkaar vergeleken om tot aanbevelingen te komen over de 
meest gunstige van deze scenario's. 

Ten behoeve van deze vergelijking is een aantal beoordelingsaspek- 
ten gedefinieerd die vervolgens gebruikt zijn om de meest gunstige 
kernscenario's te identificeren, Deze beoordelingsaspekten vormen 
g e d i j k  de basis voor de verdere besluitvorming ten aanzien 
van de defosfateringsmaatregelen en hebben betrekking op de vol- 
gende invalshoeken: 

a, 
b, Afzetproblematiek van zuiveringsslib 
C. 
d, Milieurendement 
e. Kosten 
f ,  Slibproduktie 

Techniek en neveneffekten van defosfatering 

Fasering en uitvoering van defosfateringsmaatregelen 

De punten a. t/m c, betreffen algemene, in dit stadium van de be- 
sluitvorming nog niet kwantificeerbare aspekten die vooral betrek- 
king hebben op aandachtspunten voor en mogelijke knelpunten bij de 
uitvoering van de defosfateringsmaatregelen, Gedacht kan hierbij 
worden aan b.v. de mogelijke vermindering van stikstofverwijdering 
t , g , v , def osf ateringsmaatregelen op a d '  s, de verwerking van 
zuiveringsslib en de relatief korte tijd die beschikbaar is om 
eventuele problemen in de besluitvorming, voorbereiding en uitvoé- 
ring van de defosfateringsmaatregelen op te lossen, 

Deze algemene aspekten zijn dan ook in sterke mate bepalend voor 
de bestuurlijke haalbaarheid van de ver schillende kernscenario ' s 
en de praktische uitvoerbaarheid van de verschillende defosfate- 
ringsmaatr egelen , 

De punten d, t/m f, hebben betrekking op beoordelingsaspekten die 
door berekeningen en schattingen gekwantificeerd kunnen worden. 
Deze aspekten kunnen derhalve worden gebruikt om de verschillende 
kernscenario's naast elkaar te plaatsen en onderling te vergelij- 
ken, Deze vergelijking levert in eerste instantie gegevens aan 
over het milieurendement, de kosten en de slibproduktie t.b.v. een 
ondersteuning van de besluitvorming en de keuze van de meest 
gunstige kernscenario's en de daarin voorgestelde defosfatetings- 
maatregelen. 
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4.2 

Gemiddeld vindt op biologische awzi's ten gevolge van het normale 
zuiveringsproces 40% P-verwijdering plaats. De resterende 60% P 
wordt dus gehalveerd als de defosfateringsgraad opgevoerd wordt 
tot 70%. Op een klein aantal awzi's wordt al enige tijd aktief 
gedefoafateerd door het toevoegen van chemikalien (in het totaal 
betreft dit ca. 800,000 i.e.). Hierdoor ligt het fosfaatverwijde- 
ringsrendement landelijk gezien iets hoger dan de genoemde 40%. 

De meest gangbare manier van defosfateren bestaat uit het toevoe- 
gen van demikalien tijdens het miveringsproces waardoor fosfaten 
door middel van precipitatie worden verwijderd. De chemikalien 
worden- meeatal in de aeratietank of voor de nabezinktank toege= 
voegd. Via de precipitatiexuethode zijn koncentraties van 1 a 1,s 
gP/m' De in het rapport ge- 
hanteerde 85 % reduktie komt overeen met ca, 1,s gP/m' in het 
effluent, Door minder chemikalien toe te voegen neemt het rende- 
ment af, Voor hogere rendementen dan 85 % moet het effluent een 
nafiltratie (meestal over zandfilters) ondergaan. 

in het effluent van awzi's haaibaar. 

Op meerdere fronten uordt thans gezocht naar alternatieve technie- 
ken. Gedoeld uordt op processen als biologisch defosfatefen, de- 
fosfateren m,b,v, da korrelreaktor en de magnetische separatie. 
Deze technieken verkeren echter allen nog in een experimenteel 
stadium; begin 1988 is in Weaterbork met de bouw van een eerste 
proefopstelling in kmbinatie met een oxidatiealoot op praktijk- 
schaal (lO.Oo0 i.e.) een aanvang genmakt. De door de minister van 
VROM ingestelde Technische Comnissie Korrelreaktor adviseerde eind 
mei 1988 om zo snel mogelijk twee extra reaktoren te bouwen. 
Voor magnetische separatie zullen op korte termijn enkele proef- 
projekten op semi-praktijkschaal worden gestart. Ondanks deze ont- 
wikkelingen zullen de benodigde defoafateringsinspanningen op 
korte termijn via de chemische weg moeten worden gerealiseerd. 

Defosfatering blijkt neveneffekten te hebben op de werking 'van 
rioolwaterzuiveringsinstallaties en mede daardoor op de samenstel- 
ling van het effluent en op de hoeveelheid en samenstelling van 
het zuiveringsslib. Te noemen zijn: - 
- 
- - Vermindering van de stikstofafbraak; - - Mogelijke verstopping van beluchtingselementen; - pH-daling in het effluent. 

Extra zoutbelasting van het effluent door chloride en sulfaat 

Af- van de koncentraties van mikroveront5einigingen in het 
effluent ; 
Afname van CZV en BZV in het effluent; 

Toename van de produktie van zuiveringsslib (lit. 9); 

(lit. 9); 

Ver g e l i  jk ing  van de kernscenario ' s Pagina 23 



Een en ander leidt tot de konklusie dat chemisch defosfateren 
weliswaar een eenvoudig toepasbaar proces is, maar dat definitieve 
invoering van geval tot geval zorgvuldig voorbereid en gevolgd 
moet worden. 
Het belangrijkste knelpunt lijkt te liggen bij de afname van de 
stikstofafbraak, Zeker als in het kader van RAP en NAP extra eisen 
aan de stikstofafbraak worden gesteld, kan het al gauw noodzake- 
lijk zijn extra beluchtingskapaciteit in te bouwen. 

Alternatieve technologieen, die verdergaand defosfateren mogelijk 
maken en minder neveneffekten opleveren, verkeren op dit moment 
nog in een experimenteel stadium. 

Defosfatering betekent een toename van de hoeveelheid zuiverings- 
slib. De vendjdering van deze extra hoeveelheden zal een knelpunt 
vormen d a t  de verwijdering van zuiveringsslib reeds in de huidi- 
ge situatie in toenemende mate een punt van zorg is, 

Met name in gebieden waar sprake is van overschotten aan dierlijke 
mest is afzet van zuiveringsslib als meststof in de landbouw nage- 
noeg niet meer mogelijk, Daarnaast wordt momenteel vorm gegeven 
aan het beleid met betrekking tot de organische meststoffen 
(AMvB's gebruik en kwaliteit overige organische meststoffen ex, 
Wet bodembescherming respektievelijk Meststoffenwet). Deze regel- 
geving zal voorzien in een gefaseerde aanscherping van de gebruiks- 
en kwaliteitsnormen van op de bodem toe te passen meststoffen. 
Er dient rekening m e  te worden gehouden dat ten gevolge van deze 
regelgeving de afzet van zuiveringsslib in de landbouw sterk zal 
afnemen en op relatief korte termijn (begin jaren negentig) wel- 
licht onmogelijk za l  zijn. Ook voor het alternatfef van zwarte 
grond c.q. compostbereiding zullen genoemde AMvB's restrikties 
geven. Daarnaast zal de markt voor dit soort produkten in geen 
verhoudiag staan tot het aanbod zodat dit alternatief geen per- 
spektief zal bieden. 

De hierboven geschetste ontwikkelingen leiden ertoe dat op korte 
termijn op grote schaal alternatieven moeten worden gevonden. 
Gedacht moet daarbij worden aan storten alsook aan verbranding van 
slib. Gekonstateerd moet echter worden dat het ontbreken van 
voldoende stortkapaciteit nu al in Gelderland, Friesland en delen 
van Overijssel een probleem vormt, Ook in delen van de provincie 
Noord-Brabant hebben zich in deze reeds problemen aangekondigd. 

De beschikbare verbrandingskapaciteit is thans nog zeer beperkt. 
Ook de huidige plannen op dit gebied zullen niet afdoende zijn om 
de hoeveelheid s l i b  die nu nog naar de landbouw alsook voor de 
zwarte grond c.q. kompostbereiding wordt gebruikt op te vangen, 
Het op grote schaal invoeren van defosfateren zal er toe leiden dat 
deze problemen zich in versterkte mate zullen manifesteren. 
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Het rea l i s e ren  van de benodigde i n f r a s t r u k t u u r  voor de vend jde -  
r ing  van niet meer in de landbouw af t e  z e t t e n  zu iver ingss l ib  
d i en t  p l a a t s  te vinden v i a  de b i j  AMvB op grond van art. 26 van de 
Afvalstoffenwet door de provincies op te s t e l l e n  z u i v e r i n g s s l i b  
plannen , 

Gekonatateerd moet worden d a t  met ui tzondering van de provincies 
Groningen, Utrecht en Noord-Brabant deze plannen niet voorhanden 
z i jn .  Overigens voorz i e t  geen van de genoemde plannen in oplossin- 
gen defosfa te r ing  
geproduceerde hoeveelheid s l i b .  

Verder moet worden gekoastateerd d a t  vanwege h e t  MER-plichtig z i j n  
van deze plannen het naar verwachting nog jaren zal  duren voordat 
alle plannen vas tges t e ld  zu i len  z i jn .  Daarnaast zal ook de fe i te -  
lijke realisatie van de benodigde i n f r a a t m k t u u t  (vergunning pro- 
cedures, bouwtijd etc.) j a r en  vergen. 

ûverigena v a l t  t e  verwachten d a t  een doelmatige inf raa t ruktuur  een 
bovenprovinciaal karakter z a l  kr i jgen ,  D i t  b l i j k t  ondenneer u i t  
he t  i n t e rp rov inc iaa l  overleg terzake tussen Noord-Holland, Utrecht 
en Zuid-Holland. 
Tal van initiatieven z i j n  in de afgelopen periode ontplooid, waar- 
b i j  gewezen kan worden op de opgestelde en in voorbereiding z i jnde  
provinciale afvalstoffenplannen, he t  Zuidhollandse s l ibberaad,  en 
door h e t  DBWIRIZA en verschillende waterschappen uitgevoerde en in 
uitvoering genomen s tudies .  Ook ten aanzien van ververkingstech- 
nieken z i j n  tal van onderzoeken uitgevoerd en in uitvoering geno- 
men. Momteel bestaat echter onzekerheid, in hoeverre de ver- 
sch i l lende  i n i t i a t i e v e n  t i j d i g  zullen l e i d e n  t o t  een afgewogen 
v e r w i j d e r i a g s a t u u r ,  Het ontbreken van voldoende slibverwijde- 
ringsmogeiijkheden kan een knelpunt worden b i j  de uitvoering van 
he t  defosfateringsprogranma. 

voor de e x t r a  t e n  gevolge van de invoering van 

Koordinatie van de  i n i t i a t i e v e n  wordt derhalve dringend gewenst 
geacht. Daarom ia in overleg tussen de ministeries van VROM en V&W 
en de Unie van Waterschappen besloten, d a t  een sfniktuurplan voor 
de venr i jder ing  .van zu iver ingss l ib  op zo kort mogelijke termijn 
zal worden opgesteld. 
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4.4. 

Beheerders d i e  gehouden z i j n  om in hun gebied op gro tere  schaal 
defosfateringsmaatregelen t e  t r e f f e n  zu l l en  nauwelijks voldoende 
t i j d  hebben om een f a s e r i n g  aan t e  brengen, Zelfs al behoeven we i -  
n ig  bijkomende maatregelen te worden ge t ro f f en  dan z a l  het  organi- 
sa tor i sch  en procedureel zaak z i j n  op ko r t e  t e rmi jn  een aanvang t e  
maken mt  de voorbereiding en ui tvoering van defosfater ing om 
t i j d i g  de beoogde doe l s t e l l i ngen  te  kunnen halen. 

Daar waar t.b.v, het  defosfateren de be t re f fende  i n s t a l l a t i e  min 
of neer ingri jpend moet worden aangepast z a l  de  beheerder i n  v e e l  
gevallen t e g e l i j k e r t i j d  andere noodzakelijke wijzigingen (meestal 
uitbreidingen) v i l l e n  uitvoeren, D e  hiervoor  benodigde planvor- 
mfng, voorbereiding en uitvoering vraagt dan vee l  meer t i j d  dan 
voor def osf a t e r i n g  a l l e e n  noodzakelijk is . 
Formeel is de juiste weg een uitvoesingsprogramma uit te werken 
via de waterlcwaliteitsbeheersplannen d i e  op d i t  punt  moeten worden 
aangevuld. Elke beheerder kan daarin aangeven op welke wijze 
technisch, organisa tor i sch  en f inanc iee l  inhoud aan he t  programma 
z a l  worden gegeven. Ook moet hieruit b l i j ken  i n  hoeverre he t  nood- 
zake l i jk  is andere dan in de waterkwaliteitsplannen voorgenomen 
maatregelen te temporiseren, Een en ander z a l  uiter l i jk  p e r  1995 
moeten worden gedragen door aangepaste provinc ia le  waterkwali- 
te i tsplannen . 
Aanpassing van de verschi l lende plannen h o e f t  op z ich  niet veel  
t i j d  te kosten ervan uitgaande d a t  over h e t  gekozen scenario tus- 
sen Rijk, provincies  en waterbeheerders consensw bere ik t  kan 
worden. Het is w e l  noodzakelijk d a t  d i t  z o r g d d i g  gebeur t  waar de 
f inanc ie le  kouselwenties t o t  enkele t i e n t a l l e n  procenten van he t  
heffingsbedrag kunnen oplopen en w e l l i c h t  andere noodzakelijke 
maatregelen u i t g e s t e l d  moeten worden. 

Konkrete afspraken om t e  komen t o t  de voorgenomen minimale P- 
reduktie in het  e f f l u e n t  van konnmuiale awzi 's  kunnen worden vast- 
gelegd in een bestuursovereenkomst tussen Rijk, Provincie en de 
waterbeheerders. Ook kan een we t t e l i j ke  r ege l ing  worden overwogen. 

Het verdient aanbeveling om de f e i t e l i j k e  voortgang van de  defos- 
f a t e r ing  te volgen. Te denken v a l t  h i e r b i j  aan een jaarlijkse 
rapportage omtrent de stand van zaken. 
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De defosfatering van effluenten van awzi ' s levert een bijdrage aan 
de verbetering van het milieu. Het milieurendement van de ver- 
schillende kernscenario's kan worden uitgedrukt door de reduktie 
van de P-vrachten op Rijn en Noordzee, en de P-koncentraties en 
chlorofylkoncentraties in verschillende oppervlaktewateren. 

De W A D  beschikte over drie mogelijkheden om het milieurendement van 
de verschillende kernscenario ' s te beoordelen: 
& 

bo 

co 

De 
in 

HetmddyaD 
Door RPC is in opdracht van de WAD een waterkwaliteitsmodel 
opgezet dat de redukties van de P-vrachten op de Rijn en de 
Noordzee bepaalt en voor de versdiillende kernscenario's de P- 
koncentraties in de PAWN-knooppunten berekent. In dit mdei 
worden ook grotere oppervlaktewateren door punten gerepresen- 
teerd waardoor plaatselijke effekten van defosfateringsmaatre 
gelen minder nauwkeurig immen worden bepaald. 

u a ~ t d ~ e n  
Voor de Friese Boezem en Rijnland zijn door het Waterloopkun- 
dig Laboratorium modellen opgezet, waarmee de plaatselijke 
effekten van defosfaterlngsmaatregelen op de waterkwaliteit 
h e n  worden voorspeld. 

RegitYnaleP-baanridn 
Voor meren in Rijnland, Friesland, Noord-IIolland, Drenthe, 
Noord-West Overijssel en Deltagebied alsmede het IJsselmeerge- 
bied is aan de hand van P-balansen een globale relatie afge- 
leid van de P-belasting naar gemiddelde P-koncentraties en 
n m l r m d  te vervachten chlorofylkoncentraties. 

watcrkwaliteitsmodellen en de P-balansen geven vooral inzicht 
hoeverre de sanering van verschillende P-bronnen van invloed is 
de plaatselijke waterkwaliteit. Daardoor wordt de in het Model OP 

WAD gehanteerde waterkwaliteitsbenadering op het niveau van het 
PAWN-netwerk op plaatselijk niveau verder ingevuld. 

Door een vergelijking van de resultaten van deze drie benaderingen 
is tevens een kontrole mogelijk van de resultaten die verder in de 
besluitvorming worden verwerkt. 
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Het milieurendement van de  t i e n  kernscenario 's  kan met behulp van 
h e t  Model WAD op d r i e  manieren kwanti ta t ief  worden ui tgednikt :  

a. ik reduktie van de P - d t e n  t.o.v. 1985 

De redukt ie  van P-vrachten wordt i n  tP/a u i tgedrukt  en gee f t  
aan welke hoeveelheid P in 1995 udnder op een watersysteem 
wordt geloosd dan i n  1985. Gezien de redukt iedoels te l l ingen  
van RAP en NAP z i j n  op d i t  niveau van milieurendement de  
redukties van de P-vrachten op de Rijn en naar de Noordzee be- 
schikbaar. Deze p e r  kernscenario met h e t  Model WAD berekende 
ge ta l len  di- 
rekt worden afgelezen, 

kunnen u i t  de  t a b e l  van r e s u l t a t e n  in b i j l a g e  5 

U i t  onderstaand overz ich t  b l i j k t  d a t  de reduktie van de P-vrachten 
op de  Rijn zich in de  range tussen 727 en 1,024 tP/a beweegt (he t  
Gelijkheidsscenario 95, nr. 4 ,  wordt bui ten beschouwing gelaten).  

Reduktie van P-vrachten op de Rijn t,o.v, h e t  niveau van 1,474 tP/a  
in de referentiesituatie 1985 zonder wasmiddelen. 

~ ~~~~ 

NR, I[ERN- 
SCENARIO' s 2 3 4 7 10 13 16 18 19 21 

U i t  onderstaand overz ich t  b l i j k t  dat d e  reduktie van de P-vrachten 
op de Noordzee zich in de range tussen 4.134 en 5,909 tP/a  beweegt 
(he t  Geiijkheidsscenario 95, nr. 4,  wordt bu i ten  beschouwing gela- 
ten-). De rehktie vau de P-vrachten op d e N o o r d z e e  Iran als een 
direkte indikatie uordcn gezien mor het d l i e u r a u í ~ t  van de 
-0's mor de Noordzee, Hieruit b l i j k t  dat nr. 3, h e t  Ge- 
l i jkhe idsscenar io  85 h e t  hoogste milieurendement voor d e  Noordzee 
heef t ,  gevolgd door nr. 19, Centraal Nederland 85/70%, 

Reduktie van P-vrachten op de Noordzee t.o.v. h e t  niveau van 8.820 tP/a 
in de r e f e r e n t i e s i t u a t i e  1985 zonder wasdddelen 

m. KERN- 
SrnARIO' s 2 3 4 7 10 13 16 18 19 21 

P-VRACETEN 
(@/a> 4404 5909 7185 4217 4134 4601 4806 3830 5021 4458 

In t abe l  9 zijn zowel voor de Rijn als d e  Noordzee d e  redukt ie  van 
de P-vrachten in tP/a  en i n  procenten samen m e t  andere c i j f e r s  
voor de  vergel i jking van  d e  kernscenario 's  weesgegeven. 

Vergelijking van de kernscenario ' s Pagina 33 



Deze koncentrat ies  z i j n  m e t  he t  Model WAD voor de t i e n  kern- 
scenario 's  voor alle 99 PAWN-knooppunten berekend. B i j  de 
berekening van de P-koncentraties is rekening gehouden met 
r e t e n t i e  van P i n  de  PAWN-districten. Om de verge l i jk ing  met 
de u i tgangss i tua t i e  mogelijk t e  maken z i j n  de P-koncentraties 
ook berekend voor de  in hoofstuk 3.3.3 gedefinieerde referen- 
t i e s i t u a t i e s  ( z i e  b i j l a g e  6). 

U i t  deze 99 punten z i j n  vervolgens door de WAD 35 knooppunten 
geselekteerd die u i t  he t  oogpunt van eutrofieringsgevoeligheid 
of wateraanvoer naar eutrof ier ingsgevoel ige gebieden belang- 
rijk zijn. Een overz ich t  van de P-koncentraties in deze punten 
voor de &ie referentiesituaties en de tien kernscenario 's  is 
in tabel. 6 weergegeven. 

U i t  deze t a b e l  kan worden afgelezen in welke kernscenario 's  en 
in welke PAWN-knooppunten 

* de aïs bas i skwa l i t e i t  vastgestelde koncent ra t le  van 0.15 

* de als zgn. natuurvaarde aanbevolen koncent ra t le  van 0.08 

* De P-koncentrat ie  van 0.07 #/ma onderschreden wordt waar- 

U i t  tabel 6 b l i j k t  d a t  al i n  de r e f e r e n t i e s i t u a t i e  1995 zonder 
P in wasmiddelen sprake is van een s i g n i f i k a n t e  verbetering 
van de waterkwaliteit. Deze verbetering t.o.v. de re feren t ie -  
situatie van 1 9 8 W  komt t o t  stand door een verhoging van 
het aanafuit ingspercentage van huishoudens aan a m i ' s  en de 
halvering van de lozingen van i n d u s t r i e  en landbouv alsmede de 
halvering van de P-import via de Rijn, 
De redukt ie  van de P-belasting van de Rijn h e e f t  vooral grote  
invloed op de kvaliteít van h e t  Nederlandse oppervlaktewater 
in het  Usselmeergebied en h e t  Noordelijk Deltabekken. 

B i j  de i n t e r p r e t a t i e  van de met h e t  Model WAD berekende P- 
koncentraties moet rekening worden gehouden met he t  f e i t  d a t  
dit model op he t  PAW-netwerk gebaseerd is. Ook grotere  opper- 
vlaktewateren zoals b,v. he t  IJsselmeer worden in d i t  netwerk 
door een PAWN-knooppunt gerepresenteerd. D i t  betekent d a t  h e t  
Hodel W A D  een goed inzicht geef t  in de l a n d e l i j k e  verdeling 
van d e  P-koncentraties. Voor een kwantif icer ing van de effek- 
ten van defosfateringsmaatregeien op p l a a t s e l i j k  niveau, is 
het echter  minder goed geschikt. 

gP/m' b e r e i k t  of onderachreden wordt: 

#/na bere ik t  of onderschreden wordt: 

b i j  nog blauwalgendominantie is waargenomn. 
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c. cblorof~ucowentraties in 13 geslekteerde PAUìUcncmppunten 

D e  derde d e r  waarop h e t  milieurendement van de  verschillen- 
de kernscenario 's  kan worden benaderd, is de eventuele  afname 
van d e  algengroei in eut rof ie r ingsgevoel ige  wateren. Om een 
globale indruk van h e t  milieurendement van de kernscenario 's  
in termen van een r e d u k t i e  van algengroei t e  verkr i jgen ,  z i j n  
door de WAD u i t  de 35 genoemde PAWN-knooppunten 13 punten 
geselekteerd d i e  s t agnan te  en eu t rof ie r ingsgevoel ige  wateren 
1: epr esenteren , 

Voor deze i3 punten is op basis van de met h e t  Model WAD be- 
rekende gemiddelde P-koncentraties (z ie  t a b e l  6 en b i j l a g e  6 )  
en onder toepassing van de  zgn. CUWVO-relatie een globale 
berekening uitgevoerd naar d e  te  verwachten amximale zomerge- 
middelde ch lorofp lkoncent ra t ies  in mg chlorofyl/m' (Ut, 11) , 
De r e s u l t a t e n  van deze berekening z i j n  in t a b e l  7 weergegeven, 

U i t  deze t a b e l  wordt d u i d e l i j k  d a t  de nonnen van de  basiskva- 
l i t e i t  voor d o r o f y i k o n c e n t r a t i e s  van 100 =/ma b i j  &e 
kernscenario 's  op tal van PAWN-knooppunten wordt onderschre- 
den, Een verlaging van de  algenkoncentratie t.o.v. h e t  huidige 
niveau zal echter over h e t  algemeen niet plaatsvinden, 
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Tabel 6: Met het Model WàD voor de  r e f e r e n t i e s i t u a t i e s  en de kern- 
berekende P-koncentraties fa geselekteerde 35 scenario's 

PAWN-hooppUtW 

o. 51 
0.51 
0.40 
0.31 
0.63 
0.02 
0.3 
0.28 
0.2l 
0.3s 
0.01 
0.38 
0.27 
0.49 
0.39 
0.24 
0.24 
O. 17 
0.13 
O. 17 
0.44 
0.63 
0.22 
0.23 
0.30 
o. 10 
0.23 
o. 19 
0.42 
0.23 
0.76 
1.46 
0.60 
1.09 

031 
0.51 
0.39 
0.29 
0.63 
0.41 
0.33 
O. 27 
0.21 
0.31 
0.02 
O. 37 
0.20 
0.47 
0.37 
O. 23 
0.23 
0.16 
0.10 
O: 13 
0.30 
0.05 
0.16 
o. 23 
0.24 
0.08 
o. 18 
O. l b  
0.31 
o. 20 
0.S3 
0.97 
0.W 
0.74 

O. 26 
O. 2s 
0.21 
O. 17 
0.63 
O. 26 
0.21 
0.17 
O. 13 
O. 22 
0.01 
0.20 
0.17 
O. 2s 
0.Z 
O. 13 
0.13 
o. 10 
0.08 
0.08 
0.28 
0.42 
0.1s 
o. 15 
o. 19 
0.06 
0.1s 
0.12 
0.28 
o. 19 
0.64 
o. 94 
0.39 
O. 73 

0.26 
0.U 
0.20 
o. 16 
0.63 
0.2.5 
0.20 
0.17 
0.13 
0.18 
0.01 
O. 18 
o. 10 
O. 24 
0.19 
o. 12 
o. 12 
0.08 
0.05 
0.08 o. 14 
0.21 
0.08 
O. 13 
o. 14 
0.0s 
o. 11 
0.08 
o. 18 
0.16 
0.20 
0.48 
0.24 
0.27 

0.26 
O. 2s 
0.20 
O. 15 
o. 62 
0.Y 
0.20 
0.16 
o. 12 
O. 17 
0.01 
O. 18 
0.08 
0.23 
0.18 
o. 11 
0.11 
0.08 
0.05 
0.07 
0.10 
O. 17 
0.06 
o. 12 
0.13 
0.04 
0.09 
0.06 
o. 15 
o. 15 
0.1s 
0.35 
0.19 
0.21 

0.26 
0.25 
0.20 
O. 15 
0.62 
o. 20 
0.19 
0.16 
0.12 
0.16 
0.01 
0.18 
0.06 
0.23 
0.17 
o. 11 
0.11 
0.07 
0.00 
0.04 
0.06 
0.12 
0.04 
o. 11 
0.11 
0.04 
0.08 
0.05 
0.11 
0.14 
0.09 
o. 21 
0.14 
o. 14 

0.26 
0.U 
0.21 
0.16 
0.63 
0.B 
0.20 
O. 17 
0.13 
o. 19 
0.01 
o. 19 
0.11 
0.24 
0.19 
0.11 
0.11 
0.08 
0.05 
0.07 
0.10 
0.24 
0.08 
O. 13 
0.13 
0.04 
0.10 
0.08 
0.15 
o. 15 
0.1s 
0.3 
0.27 
0.31 

0.26 
O. 2s 
0.20 
0.16 
0.63 
0.2S 
0.20 
O. 17 
0.13 
0.19 
0.01 
0.19 
0.11 
0.23 
0.19 
0.12 
0.12 
0.08 
0.M 
0.08 
0.16 
0.24 
0.08 
O. 13 
0.U 
0.0s 
o. 11 
0.09 
0.20 
O. 16 
0.23 
o. 55 
0.27 
0.31 

0.26 
O. 2s 
o. 20 
o. 16 
0.63 
0.25 
0.20 
O. 17 
0.13 
o. 19 
0.01 
o. 19 
0.11 
O. 23 
o. 18 
0.11 
o. 11 
0.08 
0.05 
0.07 
o. 10 
0.24 
0.08 
0.13 
O. 13 
0.04 
0.10 
0.08 
0.15 
O. 15 
o. 15 
0.35 
0.27 
0.31 

0.26 
0.25 
0.21 
O. 16 
0.63 
0 . Z  
0.20 
0.17 
O. 13 
o. 19 
0.01 
o. 18 
0.08 
O. 23 
0.18 
0.11 
0.11 
0.08 
0.05 
0.07 
o. 10 
O. 17 
0.06 
o. 12 
O. 13 
0.04 
o. 10 
0.08 
0.15 
O. 15 
0.1s 

0.19 
0.21 

, 0.35 

0.26 
0.25 
0.20 
O. 16 
0.63 
0.26 
0.21 
O. 17 
0.13 
0.22 
0.01 
o. 18 
0.08 
0.23 
0.18 
0.11 
0.11 
0.08 
0.05 
0.07 
0.10 
0.17 
0.06 
o. 12 
O. 13 
0.04 
0.12 
o. 10 
o. 15 
o. 1s 
0.15 
0.35 
0.19 
0.21 

0.26 
0.25 
0.20 
0.15 
0.63 
0.2s 
0.20 
O. 17 
0.13 
o. 19 
0.01 
o. 18 
0.08 
O. 23 
0.18 
0.11 
0.11 
0.08 
0.05 
0.07 
0.10 
0.17 
0.06 
0.12 
O. 13 
0.06 
o. 10 
0.08 
0.15 
O. 15 
0.15 
0.35 
0.19 
0.21 

0.26 
0.25 
0.20 
O. 16 
0.63 
0.25 
0.20 
0.17 .- 

0.13 
o. 19 
0.01 
o. 19 
o. 10 
0.24 
0.19 
o. 12 
0.12 
0.08 
0.06 
0.07 
0.15 
0.20 
0.07 
0.12 
0.19 
0.06 
o. ia  
0.09 
o. 18 
O. 16 
0.21 
0.52 
0.20 
0.31 
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Tabel 7: Maximale zomergemiddelde chlorofylkoncentraties in 
13 geselekteerde PAWN-knooppunten (mg/m' ) 
(Berekend op basis van de P-koncentraties in tabel 6 en 
de CUWVO=telatie) 

~~ ~ ~~~ ~ 

ILeFEBENTIzsITUATIES gzBNs(=ENABIO'S 
. KN KNOOP- - 

Niì NAAM 1985 1985 1995 2 3 4 7 10 13 16 18 19 
(-1 (-W) 

27 Moerdijk 
28 W i l l m t a d  
29 Hellevoets 
UI Stellendam 
31 +ommeer 

62 Zwartemeer 
45 IJsselmeer 
46 A f s l u i t d i j  

47 Markermeor 
48 Lher  
49 Veluvmeer 
50 Goo-er 

56 huvenneer 

264 256 163 157 155 
211 205 131 126 124 
175 170 108 104 102 
133 129 82 79 78 
22û 193 136 115 106 

152 
122 
100 
76 
98 

158 158 158 158 163 138 1: 
127 127 127 127 13û 127 1: 
105 104 104 105 107 104 %( 
80 79 79 80 82 79 , 

119 118 118 119 136 118 $1 

265 194 176 113 92 
152 141 82 73 69 
152 141 82 73 69 

109 100 61 51 48 
78 64 49 33 28 

109 79 52 52 42 
276 187 177 89 64 

145 114 92 66 57 

72 
66 
66 

46 
24 
26 
40 

48 

92 124 92 92 92 92 11 
72 72 70 69 69 69 1 

72 72 70 69 69 69 1 

51 51 49 48 48 48 
29 34 29 28 28 28 
42 52 42 42 42 42 1 
64 101 64 64 64 6.4 5 

64 70 64 64 77 64 E 

I 
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Door het Waterloopkundig Laboratorium is voor Rijnland en voor de 
Friese boezem een model ontwikkeld, waarmee effekten van verschil- 
lende saneringsmaatregelen op de waterkwaliteit globaal kunnen 
worden voorspeld. Voor Friesland is alleen het boezematelsel geme 
delleerd (daar lozen imPers ook vrijwel alle ami's hun effluent); 
Voor Rijnland zijn ook de polderpiassen meegenomen. 

Uit de berekeningen mat deze modellen bleek dat een integrale aan- 
paic alle P-bronnen en de achtergrondbelasting door de Rijn 
noodzakelijk is en dat een vergaande P-venrijdering van 90% op 
alle awzi's als enige maatregel geen effekt heeft op de algenbio- 
massa in Rijnland's boezem (lit. 12). 
Alleen in de ReeuviJkse plassen leverde 90% defosfatering van de 
effluenten Uit een in mhi i988 uitge- 
voerd modelonderzoek naar de mogelijke sanering van de fosfaatbcl 
lasting van de Westeinderplassen in Rijnland bleek dat een halve- 
ring van de algenbiomassa i n  de Westeinderplassen alleen bereikt 
kaa worden door dcfosfateriag tot 90% op amf 's ,  reduktie van de 
fosfaatkoncentratie in het ingelaten Rijnwater tot 0.2 #/ut' en 
50% reduktie van de fosfaatvracht uit polders (landbow)(lit. 13). 

van a m i  s enig effekt op. 

Ook voor de Frieze Boezem voorspelt eon 90% reduktie van de P- 
vracht in de effluenten van awzf's als enige maatregel geen enkel 
gunstig effekt voor de algenbiomassa of de algenaamenstelling 
(lit. 14). 

Samcnpatknd kan gesteld worden dat een 50% reduktie via de efflu- 
enten van ad's in 1995 onvoldoende is om tot een merkbare reduk- 
tie van de algenbiomassa te konm. Dit betekent dat: 

naast de effluenten van awzi's ook andere bronnen nillen moe- 
ten worden aangepakt, 

na 1995 een verdere reduktie van P-émissies nodig is om uit- 
eindelijk het gestelde doel van waterkwatiteitsverbetering in 
terman van reduktie van algenkoncentratie te bereiken, 

in oppervlaktewateren waar 70% defosfatering geen en 90% d e  
fosfatering w e i  effekt heeft in de eerste fase tot 1995, ai op 
korte termijn te kiezen voor maatregelen met een niveau van 
90% defosfaterfng. 

Gekonkludeerd 
men met de resultaten van de berekeningen met het Model WAD. 

kan worden dat deze bevindingen redelijk overeenk- 
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Voor meren in Rijnland, Friesland, Noord-Holland, Drenthe en het 
IJsseimeergebied is aan de hand van P-balansen een direkte verta- 
l ing uitgevoerd van de P-belasting naar "gemiddelde" P-koncentra- 
ties. Deze koncentraties zijn via de CüWVO-telaties (lit. 11) ver- 
taald naar voorspellingen van de (maximaal) te verwachten gemid- 
delde zomerchlorofplkoncentraties. 

Hierbij is aangenomen dat een verminderde P-belasting direkt leidt 
tot lagere P-koncentraties, zonder rekening te houden met eventu- 
ele nalevering en interne recirculatie van P en andere processen. 

Op deze wijze zijn in overleg met de Werkgroep Eutrofiering van de 
UvW voor de verschillende gebieden twee aannamen getroffen over 
mogelijke defosfateringsmaatregelen. Deze nannamen zijn: 

1: Defosfatering 70% (effluentkoncentratie ca. 2,5 gP/ni'); 
de wasmiddelen zijn P-vrij; de in 1985 bestaande onge- 
zuiverde lozingen zijn b 1995 verminderd met 30% en de 
P-belasting via de Rijn wordt gehalveerd. De bijdrage 
uit de overige bronnen blijft ongewijzigd; 

ilamrru 2: Defosfatering 90% (effluentkoncentratie ca. 1.5 gP/m') : 
tevens is de landbouwbijdrage gehalveerd. Overigens als 
bij aannamel. 

Deze aannamen komen niet volledig overeen met de uitgangspunten 
die door de WAD voor de kernscenario's zijn vastgelegd, maar lig- 
gen echter dicht genoeg bij deze uitgangspunten om een vergeïij- 
king van resultaten zinvol te maken. In t a b e l  9 zijn de resultaten 
samengevat van de berekeningen die met de bovengenoemde aannamen 
zijn uitgevoerd. 
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Tabel 8: Globale indikatie van de effekten van t w e e  niveaus van 
maatregelen op d e  koncentraties van P en chlorofyl i n  een 
aantal Nederlandse oppenlaktewateren. 

~~ 

GEBIED/ AANNAME 1 MAME 2 
WATERSYSTZPM (Def osf atering 70%) (Def osf atering 90%) 

P chlorof y1 P chlorof y1 

IJSS-IED 
K e t h e r  
IJsselmeer Zuid 
Usaalmcer Noord 
Markermeer 
IJmer 
Voascmaer 
Gooimcer 
E- 
Zwartemcer 
Veluwemaer 

DELTAGEBIED 
Haringvliet 
zooameer 

RIJMBND 
' Rijnlands boezem 

Nieuvkoopse p lassen  
LangeraarSe plassen 
Reeuvijkau plassen 
Amstelveense poel 

UITWATERENDE SLUIZEN 
Schermerboezein 
Alkumardermeer 

Vinkeveense plassen 
Loodrechtse plassen 

Friese boezem 

Zuidlaardermeer 
Afstroming Drenthe 

NûûRILWEST OVERIJSSEL 
Beuiakervi jde 
Overi jsseïse Vecht 
Salland 
Schipbeek 
Zwartewater 

OTBECBr 

FRIESLBND 

DREFiTRE 

NOORDZE/WADDENZEE 

+ 
+ 
U + + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
t 
+ 

o 

minus 
o-15% 

+ 
+ 
U 
+ 
+ 
+ 
U 
i+ 
U 
U 

+ 
i+ 

U 
cc 

U 
U 

U 
U 

U 
U 

U 

U 
+t 

U 
+ 
U 
i+ 
+ 

minus 
14135% 

o 

I 

o 

+ 
+ 
+ 
o 

o 

+ 
i+ 
o 

o - 
+ 
U - 
I 

o 

o 

o 

o 

U 

+ 
+ 

U 

~~ ~~ ~ 

LEGENDA: - - geen effekt; + = weinig, i+ = duidelijk effekt 
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U i t  deze t a b e l  kunnen een a a n t a l  bevindingen worden afge le id  d i e  
in he t  volgende z i j n  samengevat: 

I J a s e h e e r g e b i e d  
Kenmerkend voor .he t  IJsselmeergebied is de  g ro te  invloed van de 
IJssel. Keteimeer en IJsselmeer worden voor ca. 70% gevoed door de 
be las t ing  B i j  he t  Markermeer is 
d i t  percenmge ca 50%. Halvering van de  bui ten landse  be l a s t ing  van 
de Rijn zal  de kwaliteit van deze meren s t e r k  verbeteren t o t  
bas i skwal i te i t sn iveau  (Ketelmeer, IJsselmeer), danwel een hogere 
kwaliteit (Markermeer). De invloed van defosfa te ren  is i n  deze 
meren ger ing,  maar kan i n  de toekomst bi jdragen aan h e t  verminde- 
ren  van de dan P-gelimiteerde algengroei. In de Randmeren inklu- 
sief h e t  IJmeer, neemt de invloed van de  IJssel s t e r k  af, en daar- 
mee h e t  rendement van defosfateren s t e r k  toe. Maatregelen t o t  1995 
verlagen in h e t  Umeer de P-koncentratie, maar verlagen de algen- 
biomassa niet. Defosfateren met een rendement van 70% t o t  90% 
ver laagt  vervolgena de algenbiomassa t o t  een niveau rond 25 mg/m'. 

vanu i t  de  IJssel en dus de Rijn. 

I n  he t  Gooimeer werkt defosfa te ren  effektief. Vanwege de huidige 
be l a s t ing  is een hoog P-verwi jder ingsrendent  v e r e i s t  (90%) voor 
een effektieve ver lag ing  van de algenbiomassa t o t  een niveau van 
cirka de b a s i s k w a i i t e i t  (0,15 $/ma; 100 -/ma chlorofyl) .  De de- 
fosfateringsinspanning langs  h e t  Veluwemeer is momenteel al aan- 
zienlijk. B i j  h e t  i n s t e l l e n  van 90% P-vendjder ing b i j  a a i ' s  zal, 
in kombinatie met andere maatregelen, de algenbiomassa nog verder 
kunnen dalen (orde g roo t t e  30 mg/m'). Het Zwartemeer  voldoet mo- 
menteel niet aan de  eisen voor de bas i skwa i i t e i t .  Defosfateren t o t  
90% ver l aag t  weliswaar de be las t ing  maar is nog onvoldoende om de 
algengroei beneden de  grenzen voor de  basiskwaliteit t e  brengen. 
D i t  hangt samen met de nog g ro te  r e s t b e l a s t i n g  u i t  h e t  achterland 
(Vollenhover Kanaai, Overi jsselsche V e c h t  , Ketelmeer) . 
DellZBgeMed 
Het Hollands M e p  en h e t  Haringvliet  s t a a n  vooral onder invloed 
van de Rijn. ' I n  1995 mag daar een aanzienlijke daling van de P- 
koncent ra t ie  verwacht worden. De invloed van defosfateren is hier 
relatief ger ing  voor he t  gebied ze l f .  D e  zeer lage  algenbiomassa 
in deze wateren wordt momenteel veroorzaakt door l ichtbeperking en 
v e r b l i j f t i j d .  

I n  he t  Zoonmieer is de invloed van de Rijn veliawaar groot, maar P- 
venr i jder ing  op een niveau van  90% kan hier helpen de basiskwali- 
t e i t  te realiseren. 

Frim boezem 
Voor de F r i e s e  boezemmeren kan g e s t e l d  worden d a t  70% defosfateren 
een onvoldoende effekt z a l  opleveren en minimaal 90% defosfateren 
noodzakelijk z a l  z i j n .  Daarnaast z a l  m e t  name d e  bijdrage u i t  de 
landbouw moeten worden gereduceerd. 
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overlge gebieden 
Het Zuidlaardermeer komt alleen met 90% defosfateren in de buurt 
van de basiskwaliteit. Aanvullende maatregelen in de landbouwsfeer 
zullen een verdergaand effekt kunnen bewerkstelligen. 

In de Beulakerwijde is een duidelijk effekt te verwachten bij 90% 
defosfateren. Overigens is het voorspelde effekt sterk afhankelijk 
van welke W O - l i j n  mag worden toegepast, d.w.z. wanneer de 
omslag zal  plaatsvinden van draadvormige blauwwieren naar een 
andere aigenpopulatie. 

De algenhoeveelheid in de Vinkeveense plassen is nu reeds vrij 
gering, waarschijnlijk als gevolg van de grote diepte van deze 
plassen. Defosfateringsinspanningen op zuiveringsinstallaties 
zullen hier weinig effekt hebben. 

Voor de Loosdrechtse plassen zal defosfateren tot 70% waarschijn- 
ï i j k  een gering en defosfateren tot 90% een behoorlijk effekt 
hebben. Overigens wordt op dit moment het inlaatwater van deze 
piassen reeds gcdefosfateerd. 

Voor de in Wjnlands boezem gelegen meren zal 70% defosfateren 
waarschijnlijk helemaal geen effekt en 90% defosfateren nauwelijks 
effekt opleveren. Verdergaande maatregelen. zoals de reduktie van 
de fosfaatbelasting uit polders (landbouw) en de verdere reduktie 
van het in te laten Rijnwater zuilen noodzakelijk zijn om de 
boezenmeren fosfaatbeperkt te maken. 

In de Nieuwkoopse plassen wordt, met name in het noordelijke 
gedeelte, vel effekt verwacht van defosfateringsmaatregelen. OV- 
rigens zijn ook voor deze plassen integrale defosfateringsmaatre- 
gelen in voorbereiding. 

In de Langeraarse plassen wordt geen effekt verwacht van defosfa- 
teringsmaatregelen, d a t  de interne belasting vanuit de waterbo- 
dem verreweg de grootste fosfaatbron vormt. Sanering van de water- 
bodems dient dan ook deel uit te maken van een integrale sane- 
ringsaanpak van deze plassen. 

Van de Reeuwijkse plassen wordt zelfs bij 90% defosfateren geen of 
een zeer beperkt effekt verwacht, omdat de overige bronnen in het 
gebied (landbouw en ongezuiverde lozingen) nog te groot zijn. 

In de Schermerboezem en het Alkmaardeneeer zijn de fosfaatgehalten 
dermate hoog dat zelfs 90% defosfateren en een halvering van de 
landbouwbijdrage niet zal leiden tot fosfaatlimitatie. Verdergaan- 
de maatregelen zullen nodig zijn om de puntbronnen en diffuse 
bronnen in het gebied te reduceren. 
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4.6 -m VOOB DE NooBDaEE 

Het milieurendement van de af zonderli jke kernscenario' s voor de 
Noordzee wordt bepaald door de vermindering van de P-vrachten op 
de Noordzee. De vraag rest vervolgens of de uitvoering van een van 
deze kernscenario's afdoende z a l  leiden tot bestrijding van het 
eutrofieringsprobleem voor de zoute wateren. 

De Noordzee en met name de Nederlandse kust en de Duitse Bocht 
worden aanzienlijk belast met nutrienten, vooral via de grote ri- 
vieren, De P-gehalten zijn t.o.v. 1930 (natuurlijke waarden) onge- 
veer vervijfvoudigd, Een reduktie van 50% van alle P-lozingen 
betekent voor de Nederlandse kust ongeveer een vermindering van 
1535% voor de P-koncentratie; een reduktie van 50% voor het 
anthropogene aandeel betekent een vermindering van 0-152, Voor de 
Duitse Bocht en de Waddenzee zal deze daling nog beperkter zijn, 

De relatie tussen defosfateringsmaatragelen en te vennachten effek- 
ten is voor de Noordzee moaflijk aan te geven. Dat er sprake is 

de excessieve algengroei in de Oostzee, die van de Zweedse kust 
was uitgewaaierd naar de Zuidnoorse kustgebieden. In korte tijd 
veroorzaakte een aigenveld van tweehonderd kilomcter lang en tien 
kilometer breed een massale vissterfte. De algengroei wordt 
meestal door een van de volgende faktoren gelimiteerd: 

van een eutrofieringsprobleem werd onlangs nog eena aangetoond met 

* inatrating van zonlicht; * verbli jfti jd; * nutrienten. 

Bij een groot nutrientenaanbod d l e n  instraling en verblijftijd 
de limiterende faktoren zijn, De toestand van het ecosysteem is 
dan schijnbaar stabiel en van'een overmatige algenbloei is nauw- 
ïijks sprake, Wijzigingen in de klimatologische en hydraulische 
omstandigheden kunnen de randvoorwaarden waaraan de algengroei 
gebonden is, verleggen, Vermindering van de nutrientenbelasting 
doet de afhankelijkheid van hydrologische en klimatologische oak 
standigheden verminderen, Over het kritieke niveau waarboven zich 
onbeheersbare processen voordoen I s  nog onvoldoende bekend. 

Konkluderend kan worden gesteld dat onder de beschreven omstandig- 
heden de verlaging van de nutrientenbelasting de meest voor de 
hand liggende maatregel is om de processen beheersbaar te maken 
die de eutrofieringsverschijnselen veroorzaken. In het Nederlandse 
kustvater komt zowel P- als N-limitatie voor blijkens onderzoek 
door de Dienst Getijdewateren van Rijkswaterstaat. Verlaging van 
de nutrientenbelasting zal daarmee direkt van invloed zijn op 
vermindering van de biomassa. 
De 50% reduktiedoelstellingen van RAP en NAP,  bezien tegen de ach- 
tergrond van 1930 (sindsdien heeft zich een 5-voudige nutrienten- 
belasting ontwikkeld), moeten dan ook worden gezien als een tus- 
senstap voor verdere reduktie. 

Ver geli jking van de kernscenario ' s Pagina 43 



Bij de kostenaspekten van defosfatering worden twee aspekten on- 
derscheiden, nl. de investeringen die gepleegd moeten worden om de 
defosfateringsprogra's te implementeren en de jaarlijkse kosten. 
N.B.: In alle overzichten is scenario nr. 4, het Gelijkheidscena- 

rio 95, uitsluitend meegenomen als vergelijking voor ver- 
dergaande defosfaterfng. Mt scenario wordt echter niet bij 
de keuze van tot 1995 te realiseren defosfateringsmaatrege- 
len betrokken. 

De. 

a, 

b. 

In 

totde investeringskosten zijn samengesteld uit: 

op de auzí's 
investeringen voor doSetthrichthgen, bouwkundige aanpassin- 
gen (bij P-venrijderingsrendementen van 70% en 85%) en efflu- 
entfilters (bij een rendemant van 95%). 
De investeringskoaten op de awzi's zijn uit gegevens per PAWN- 
district berekend die door DW als aanvulUng op de voor de 
WAD.uitgevoerde studie (lit. 9) beschikbaar z i jn  gesteld. In 
bijlage 7, tabel A, zijn de investeringskostcri voor de doseer- 
inrichtingen en de effluentfilters voor de defosfateringsni- 
veau's van 70, 85% en 95% per WAlLgebied weergegeven. 

voor de d i h e i  
DEnr'veddt in zijn studie (lit. 9) dat de investerfngskosten 
voor verbranden van slib ca f 3.500/(t ds/a) bedragen. De in- 
vestering voor mechanische ontwatering t.b.v. het storten van 
slib worden in deze studie geschat op ca. f 2.500/(t ds/a). 
Voor de berekening van de investeringskosten van de slibver- 
werking is hier uitgegaan van slibverbranding. 

onderstaand overzicht zijn met deze gegevens per kernscenario 
drie parameters berekend: * 
* de investeringen voor de siibverwerking, waarbij is uitgegaan 

* 

de investeringen op de awzi's; 

van slibverbranding; 
de totale investeringskosten als som van deze twee parameters. 

KERNSCENABIO'S 
INVESTLRINGW 

2 3 4 7 10 13 16 18 19 21 

Op awzi's 155 155 1323 155 155 155 155 100 155 100 
slibverwerking 1370 1500 1650 1400 1400 1440 1440 1300 1450 1330 

Totaal 1525 1655 2973 1555 1555 1590 1590 1400 1605 1430 
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Hieruit blijkt dat de investeringskosten varieren tussen f 1.400 
miljoen voor het scenario Centraal Nederland 85/40 en f 1.655 m i l -  
joen voor het Gelijkheidsscenario 85. Het scenario 50.000 Neder- 
land is met f 1.430 miljoen weinig duurder dan het goedkoopste 
scenario . 
Het Gelijkheidsscenario 95 dat ter vergelijking voor vergaande de- 
fosfatering is meegenomen, is met f 2.973 miljoen meer dan twee 
keer zo duur dan het goedkoopste scenario. 

Bij de berekening van de jaarlijkse kosten van de verschillende 
scenario's is uitgegegaan van de in bijlage 7 opgenomen tabellen 
B, C en D. In deze tabellen zijn per WBD-gebied de jaarlijkse 
kosten samengevat van zowel de defosfatering op de ami's als ook 
de kosten van de slibververicing. Samen mct de gegevens uit tabel 5 
kunnen vervolgens de jaarlijkse kosten van de verschillende kern- 
scenario ' s worden berekend . 
In onderstaand overzicht zijn met deze gegevens per kernscenario 
twee parameters voor de jaariijkse kosten berekend: * de totale jaarlijkse kosten; * de gemiddelde j ~ l i j k s e  kosten per i.e. 

Bij de berekening van deze getallen is uitgegaan van de kosten per 
i.e. die vermenigvuldigd zijn met 19,l miljoen i.e. volgens de ge- 
gevens in de DHV-studie (lit. 9). 

JABBLIJnsE KEzzNscwABIo ' s 
KOSTEN 
t.o.v. 1985 2 3 4 7 . 10 13 16 18 19 21 

Totaai (miij. f) 200 260 490 210 220 230 230 170 240 170 
Gemiddeld 
(f /i.e.) 10.5 13,7 25,7 11.1 11.6 12,l 12,l 9,l 12,7 9.1 

Ook uit dit kostenoverzicht van de jaarlijkse kosten blijkt dat de 
stenarto's 18 (Centraal Nederland 85/40) en 21 (50.000 Nederland) 
met scena- 
rio's zijn. Het duurste scenario is het Gelijkheidsscenario 85 met 
jaarlijkse kosten van f 260 miljoen. 
Het Gelijkheidsscenario 95, dat ter vergeiijking voor vergaande 
defosfatering is meegenomen, kost f 490 miljoen. 

jaarlijkse kosten van f 170 miljoen de meest goedkope 

Tevens wordt het volgende opgemerkt: over het effekt van een la- 
gere influent P-koncentratie door fosfaatvrije wasmiddelen op de 
opname van P in slib is nog weinig bekend. Er zijn aanwijzingen 
dat de P-vracht die v ia  het slib afgevoerd wordt, konstant blijft. 
In deze rapportage is uitgegaan van een gelijkblijvend opnameper- 
centage van 40%. (zie lit. 9, pagina 9). 
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Blijft de P-vracht die door het slib wordt afgevoerd ook bij la- 
gere P-koncentraties van het influent gelijk, dan zal het P-ver- 
wijderingsrendement in een dergelijke situatie toenemen. De er- 
ploitatiekosten kunnen hierdoor aanzienlijk afnemen. Met dit mogé- 
lijke effekt is in de voorgaande kostenopzet echter geen rekening 
gehouden; geadviseerd wordt hiernaar nader onderzoek te verrichten. 

4-8 

Voor de berekening van de ten gevolge van defosfatering te ver- 
wachten slibhoeveelheden ia uitgegaan van de in bijlage 7 opgmo- 
men tabel E. In deze tabel zijn per WAD-gebied de slibhoeveelheden 
aangegeven die voor de versdiillende defosfateringsniveaus t e  
verwachten zijn. 

In kombinatle met de gegevens uit de tabellen 3 en 5 (of de meer 
uitgebreide tabel van resultaten in bijlage 5) kunnen vervolgena 
voor de verschillende kernscenario's de slibhoeveelheden worden 
berekemd. In onderstaand overzicht zijn drie parameters als resul- 
taten van deze berekeningen weergegeven: 

* de totale slibproduktie in kt ds/a * de toenam t.o.v. de huidige slibproduktie in kt ds/a * de procentuele stijging van de slibproduktie t.o.v. 1985. 

~~ 

EEBNSCENGRIO' s 
SLZB- 
PROD- 2 3 4 7 10 13 16 18 19 21 

~ 

In 1995 
(kiloton ds/a) 390 430 470 400 400 410 410 370 415 380 

Toename t.o.v. 
250 kt &/a 
in i985 140 180 220 150 150 160 160 120 165 130 
Toename in X 56% 72% 88% 60% 60% 64% 64% 48% 66% 52% 

Uit dit overzicht blijkt dat de scenario's 18 (Centraal Nederland 
.85/40) en 21 (50.000 Nederland) de scenario's met de laagste slib- 
produktie zijn. Ook h i e r  heeft het Gelijldieidsscenario 85 de 
hoogste slibproduktie van de kernscenario' s . 
Het Gelijkheidsscenario 95 dat ais vergelijking voor vergaande 
defosfatering is meegenomen, staat ook hier met de slibproduktie 
aan de top. 

Een overzicht van de hautitatiwe beoordelingsaspekten voor de 
afzonderlijke kernscenario's is in tabel 9 samengesteld. 
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Tabel 9: Overzicht van de kwantitatieve beoordelingsaspekten voor de 
afzonderlijke kernscenario ' s . 
N.B.: Het Gedijkheidsscenario 95 (nr. 4) is uitsluitend als 
vergelijking voor verdergaande defosfatering in deze tabel 
opgenomen, Mt scenario wordt echter niet bij de keuze van 
tot 1995 te realiseren defosfateringsmaatregelen betrokken. 

KWANTITATIEVE 
BEOORDELING 
AsPEKmN 

KEmscENARIo's 
2 3 4 7 10 13 16 18 19 21 

RIJNSTROMGEBIED 
Reduktie P-vrachten 
t.o.v. 1985 
in tP/a 750 1024 1225 660 1024 1024 826 1024 1024 927 
in% SU 69% 133% 45% 69% 69% 56% 69% 69% 49% 

~ 

NOORDZEE 
Reduktie P-vrachten 
t.o.v. 1985 
in tP/a 4404 5909 7185 4217 4134 460L 4806 3830 5021 4458 
in% 50% 67% 8XZ 48% 47% 52% 54% 45% 57% 51X 

KOSTEN 

INVESTERINGW 

Op ani's 155 155 1323 155 155 155 155 100 155 100 
Voor slibverwerking 1370 1500 1650 1400 1400 1440 1440 1300 1450 1330 

(miljoen f) 

~ -~ 

Totaai investeringen 1525 1655 2973 1555 1555 1590 1590 1400 1605 1430 

JAARLIJKSE KOSTEN 
t.o.v. 1985 
Totaal (mi1joen.f) 200 260 490 210 220 230 230 170 240 170 
Gemiddeld (f/i.e.) 10.5 13,7 25,7 11,l 11,6 12.1 12,l 9,l 12,7 9,O 

-~ 

Slibproduktie 
(kiloton ds/a) 
in 1995 390 430 470 400 400 410 410 370 415 380 

Toestame t . o. v. 
250 kt ds/a in  1985 i40 180 220 150 150 160 160 i20 165 130 
Toename in X 56% 72% 88% 60% 609; 64% 64% 48% 66% 5% 
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4.9 VmEmUmG V U  DX l I n m m m U O ' S  

Van de tien in tabel 9 gepresenteerde kernscenario's zijn de vol- 
gende vijf kernscenario's door een kombinatie van verschillende 
faktoren aantrekkelijker dan de overige. 

SCñNARïO NR, NAAM SCENARIO'S R I J N  NOORDZE 

2 Gelijkheidsscenario 75 51% 50% 

10 UP 85/70 69% 47% 
16 Eutrofieringsgebieden 85/70 56% 54% 
21 5O.ûûû Nederland 49% 51% 

3 Geli jkheidsscenario 85 69% 67% 

-~ ~ ~ 

Voor een beschrijving van deze scenario's zie bijlage 3. 

In de vergelijking van deze vijf kernscenario's worden de meest 
belangrijke algemene en kwantitatieve aspekten van deze kernscena- 
rio's belicht en kort mat eikaar vergeleken, Deze aspekten worden 
vervolgens rechtstreeka vertaald naar de konklusies en aanbeve- 
lingen in het volgende hoofdstuk-' 

Voor een uitvoerig overzicht van de kwantitatieve beoordelingsas- 
pekten van de kernscenario's wordt verwezen naar tabel 9. 

Er zijn uits lu i tend scenario's bij deze laatste vergelijking be+ 
trokken waar in het hele land een minimum inspanning van 70% P- 
verwijdering wot. defosfateriag za l  plaatsvinden. Daardoor valt 
kernscenario 18, Centraal Nederland 85/44), ondanks de relatief 
gunstige kosten hier af. 

De twee gelijkheidsscenario's zijn voor een nadere vergelijking 
gekozen omdat in de WAD bleek dat een landelijk uniforme defosfa- 
teringsinspanning bestuurlijk bepaalde voordelen kan bieden. Een 
en ander ondanks het feit  dat het Gelijkheidsscenario 85 op minder 
acceptatie kan rekenen dan het Gelijkheidsscenario 75. 

Het scenario RAP 85/70 is gekozen omdat het goed aansluit bij de 
zich in het kader van de IXC aftekenende afspraken over het defos- 
fateren tot een effïuentkoncentratie van 2 $/ma voor awzi's een 
kapadteit van 3 50.000 i.e. in het Rijnstroomgebied, 

Het scenario Eutrofieringsgebieden 85/70 is gekozen omdat het, on- 
danks  relatief kieine verschillen, de beste oplossing kan bieden 
voor een gerichte verbetering van de waterkwaliteit, 

Het scenario 50.000 Nederland is gekozen omdat het financieel aan- 
trekkelijk is en bovendien goed aansluit bij de zich in het kader 
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van de IRC aftekenende afspraken over het defosfateren tot een 
effluentkoncentratie van 2 gP/m' voor awzi's 3 50.000 i.e. in het 
Rijnstroomgebied. 

Gekonstateerd wordt dat de integrale benadering waarbij alle bron- 
nen gelijktijdig worden aangepakt leidt tot een aanzienlijke ver- 
betering van de waterkwaliteit in Nederlandse oppervlaktewateren. 
De onderlinge verschillen tussen de kernscenario's m.b.t. de bij- 
drage aan een verbetering van de waterkwaliteit zijn derhalve, 
afgezien van plaatselijke verschillen, niet ai te groot. Alleen 
bij scenario 16, Eutrofieringsgebieden 85/70, tekenen zich plaat- 
selijk betere perspektieven af dan bij de overige scenario's. 

in dit kernscenario wordt landelijk een gelijke inspanning van 
alle waterbeheerders gevraagd, d.w.z. dat in alle beheersgebieden 
de som van de P-vrachten die op alle awzi's wordt aangeboden, met 
75% wordt gereduceerd. 

Rekening houdend met technische, organisatorische, financiele en 
bestuurlijke aspekten biedt het Gelfjkheidsscenario 75 naar het 
oordeel van de WAD de beste mogelijkheden om de 50% reduktiedoel- 
stellingen voor RAP en NAP voor 1995 optimaai te realiseren. 

Daar staat tegenover dat de W A D  vooralsnog geen mogelijkheden ziet 
om het gelijkheidsscenario in een wettelijke regeling te veranke- 
ren; een convenant ligt hier meer voor de hand. 

De jaarlijkse kosten worden geschat op f 200 iniljoen met een 
landelijk goed gespreide toename van de slibproddctie met 160 
kiloton/a t.o.v. 1985. 

Dit kernscenario is identiek aan het vorige, alleen de landelijke 
defosfateringsinspanning wordt verhoogd tot 85%. Dit betekent dat 
de individuele waterbeheerders minder keuzevrijheid zuilen hebben 
om de gevraagde P-venrijderingskapaciteit op verschillende awzi's 
in hun beheersgebied te realiserem. Verwacht kan worden dat de 
konsensusbereidheid van de waterbeheerders daardoor afneemt. 

De jaarlijkse kosten zullen t.o.v. het Gelijkheidsscenario 75 met 
f 260 miljoen ca. 30% hoger komen te liggen net een toename van de 
slibproduktie met 180 kilotoda t.o.v. 1985. Ook hier z a l  de 
slibproduktie landelijk relatief goed gespreid zijn. 

Ten aanzien van de waterkwaliteit kan gekonstateerd worden dat dit 
scenario t.o.v. het Gelijkheidsscenario 75 een lichte overall 
verbetering betekent, 
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Bij dit scenario wordt in het Nederlandse Rijnstroomgebied (de 
WAbgebieden 3 en 5) op alle awzi's in een beheersgebied gemiddeld 
85% gedefosfateerd; in de rest van het land wordt op alle awzi's 
in een beheersgebied gemiddeld 70% gedef osfateerd. 

Dit kernacenario sluit goed aan bij de zich in het kader van de 
IRC aftekenende afspraken (defosfateren tot een effluentkoncentra- 
tie van 2 gP/m' voor mi's a 50.000 i,e.in het Rijnstroomgebied) 
Dit scenario is moeilijk in een wettelijke regeling vast te leggen 
en laat weinig keuzevrijheid aan de waterbeheerders in het Rijn- 
stroomgebied. Varvacht kan worden dat de konsensusbereidheid van 
de waterbeheerders daardoor afneemt. 

De JaarUJkSe kosten van dit scenario worden geraamd op f 220 mil- 
joen m e t  een toeriame van de slibproduktie met 150 kiloton/a t.o.v. 
1985. In het Rijnstroomgabied zal de toename van de slib relatief 
hoger zijn dan in de rest van het land. 
Ten aanzien van de waterkwaliteit is dit scenario vergelijkbaar 
met het gelijkheidsacenario 75. 

In dit scenario wordt in de Wasebieden 2, 3 en 4 met daarin de 
meeste eutrofieringsgevoelige wateren op alle ami's in een b e  
heersgebied gemiddeld 85% gedefosfateerd. In  de resterende gebie- 
den wordt 70% gedefosfateerd, 

Ook voor dit scenario geldt dat het vanwege de gebiedsgerichtheid 
moeil i jk in een wettelijke regeling vast te leggen is en weinig 
keuzevrijheid laat aan de waterbeheerders in de WAD gebieden 2, 3 
en 4. Daar staat tegenover dat dit scenario het hoogste milieuren- 
dement van de vijf beschouwde kernscenario's heeft in termen van 
verbetering van de waterkvaliteit in eutrofieringsgevoelige opper- 
vlaktewater en. 

De jaarlijkse kosten van dit scenario worden geraamd op f 240 m i l -  
joen met een toename van de slibproduktie met 165 kiloton/a t.o.v. 
1985. In de Wogebieden 2, 3 en 4 zal de toename van de slib re- 
latief hoger z i j n  dan in de rest van het land. 
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Bij 
i.e. 
fosfateringsmaatregelen genom. 

dit scenario wordt op alle awzi's i n  Nederland met a 50.000 
voor 85% gedefosfateerd; in de andere awzi's 'worden geen de- 

Mt kernscenario sluit goed aan bij de zich in het kader van de 
IRC aftekenende afspraken (defosfateren tot een effluentkoncentra- 
tie van 2 gP/m' voor =i's 3 50.000 i,e.in het Rijnstroomgebied). 
Dit scenario is makkelijk in een wettelijke regeling vast te 
leggen; het laat echter geen keuzevrijheid aan de waterbeheerders- 

De awzi's met een kapaciteit van 50.000 i.e. zijn relatief ou- 
gelijkmatig verdeeld over de verschillende beheersgebieden waar- 
door bij doorvoering van dit scenario zeer uiteenlopende defosfa- 
teringsinspanningen door de waterbeheerders moeten worden geleverd, 

De jaariijkse kosten van dit scenario worden geraamd op f 170 mil- 
joen nmt een toename van de slibproduktie met 130 kfloton/a t.o.v. 
1985, De slibproduktie zal op relatief weinig lokaties gekoncen- 
treerd plaatsvinden, Mt scenario heeft het hoogste financiele 
rendement van de vijf beschouwde kernscenario's. 
Ten aanzien van de waterkwaliteit is dit scenario vergelijkbaar 
met het scenario RAP 85/70. 
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5. 

5.1 

* 

* 

* 

* 

De 50% reduktiedodstellingen van RAP en NAP z i j n  met klassie- 
ke chemische defosfatering haalbaar. Om aan deze reduktiedoel- 
stellingen te voldoen za l  in alle beheersgebieden moeten vor- 
den gedefosfateerd. 

De 50% reduktiedoelstellingen van RAP en NAP kunnen op ver- 
schillende manieren worden ingedd: 

- De reduktiedoeistellingen kunnen worden gehaald indien over 
gedefosfa- het hele land op a U e  awzi's gemiddeld 75% wordt 

teerd. 

- De reduktiedoelstellingen zijn ook haalbaar via verschillen- 
de gebiedsgedifferentleeirde defoafateringsinspanningen waar- 
b i j  in een deel van de WAILgebieden 70% en in de andere 85% 
wordt gedef osfateerd. 

I 

- De reduktiedoelstellingen kunnen ook worden ingevuld indien 
op alle a d ' s  in Nederland met een kapaciteit van 3 50.ûûû 
i.e. voor. .ca. 85% wordt gedefosfateerd en op de overige 
awzi ' s geen def osf aterîng plaatsvindt. 

Geattendeerd wordt op de internationale afspraken die zich in 
het kader van de IRC aftekenen (defosfateren tot een effluent- 
koncentratie van 2 @/ma) voor awzi's in het Rijnatroomgebied 
met een kapaciteit b 50,oOO i.e. Gekonstateerd wordt dat bij 
sccinario's die z o d  de RAP als de NAP reduktiedoelstelling 
halen, mogeïijk een diskrepantie kan ontstaan met deze ontuik- 
k e l i n g ~ .  

Da 50% reduktiedoelstellingen van RAP en NAP worden beide niet 
gehaald aïs alleen op a d ' s  in het Rijnstroomgebied met een 
kapaciteit van 3 50.000 i.e. tot de zich in IRGkader afteke- 
nende els van 2 @/m' wordt gedefosfateerd (overeenkomend met 
een P-reduktie van 80%) en op de overige awzi's geen defosfa- 
teringsinspanningen plaatsvfnden. De resulterende redukties 
van de P-vrachten op Rijn en Noordzee zijn in dit geval 45% 
resp. 9%. 

Verschillende mogelijkheden om de reduktiedoelsteilingen van 
RAP en NU te verwezenlijken, zijn in tien verschillende de- 
fosfateringsprogra's of zgn. kernscenario's beschreven. 
Vijf van deze kernscenario's zijn door een kombinatie van 
f a t o r e n  aantrekkelijker dan de overige. 
I n  de WAD wordt thans het zgn. Geïijkheidsscenario 75 aïs het 
meest haalbare beschouwd. Dit houdt in dat in alle beheersge- 
bieden de som van alle P-vrachten die in 1995 op awzi 's  worden 
aangeboden, met 75% wordt gereduceerd. 
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* De totale jaarlijkse kosten van de verschillende kernscena- 
rio's liggen in een range tussen f 170 en f 260 miljoen (uit- 
gaande van slibverbranding en maximale ramingen). Hierbij is 
rekening gehouden met een opname van 40% van het fosfaat in 
het slib. Wellicht is bij lage P-koncentraties in  het influent 
na invoering van fosfaatvrije wasmiddelen het opnamepercentage 
hoger. Dit kan een aanzienlijke vermindering van de exploita- 
tiekosten tot gevolg hebben. 
Ter vergelijking zij vermeld dat een landelijke defosfate- 
ringsinspanning van 95% (het zgn. Geiijkheidsscenario 95) met 
f 490 miljoen veel duurder is omdat de defosfateringskosten 
boven de 85% verhoudingsgewijs snel toenemen. 

* Defosfateren betekent een aanzienlijke toename van de hoeveel- 
heden zuiveringsslib die in de huidige situatie niet verwerkt 
kunnen worden, Er moeten derhalve op korte termijn verwer- 
kingamogelijkheden worden gerealiseerd om te voorkomen dat dit 
een knelpunt wordt voor de realisatie van defosfatering. 

* Uit de studie blijkt dat alleen door een integraie aanpak van 
de eutrofieringsproblematiek een signifikante verlaging van 
van het fosfaatgehalte bereikt kan worden, 
M t  betekent dat naast de defosfatering van de effluenten van 
awzi's andere maatregelen zoals een reduktie van de P-vrach- 
ten in de Rijn bij Lobith, een reduktie van de lozingen van de 
landbouw en de industrie en het fosfaatvrij maken van wasmid- 
delen, noodzakelijk zijn om effekten te bereiken. 

* Vanwege de grote invloed van andere P-bronnen op de waterkwa- 
liteit zijn de verschillen ten aanzien van het milieurendement 
tussen de kernscenario's in de grotere oppervlaktewateren die 
made door Rijnwater worden gevoed niet al te groot, In opper- 
vlaktewateren die hoof dzakeii jk door a d  ' s worden belast zijn 
duidelijker verschillen tussen de afzonderlijke kernscenario ' s 
gekonstateerd wat betreft de effekten op de waterkwaliteit. 

* In alle kernscenario's kan een duidelijke verlaging van P- 
koncentratie in oppervlaktewater worden verwacht. Een adlieu- 
rendement ia termen van een lichte verlaging van de algenbio- 
massa in de Randmeren, het IJsselmeer en in enkele plassen 
elders kan bij een programna worden verwacht waarbij in het 
gehele land 05% wordt gedefosfateerd, 

* Met het bereiken van de reduktiedoelstellingen van RAP en NAP 
wordt slechts een eerste stap gezet: voor een daadwerkelijke 
verbetering van de waterkwaliteit in de eutrofieringsgevoeïige 
gebieden zijn verdergaande maatregelen vereist. Daarbij lijkt 
defosfatering tot 95% noodzakelijk met tegelijk ook een inte 
grale aanpak van andere P-bronnen, 
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* Nieuwe technieken zoals b.v. biologische P-vewijdering, de 
kor re l reaktor  en magnetische s e p a r a t i e  z i j n  nog niet zover 
ontwiklceld d a t  h e t  beleid daarop nu reeds kan worden afgestemd. 

* Nieuwe eisen d i e  eventueel in het kader van RAP en NAP aan de 
s t ik s to f loz ingen  ges te ld  worden, vragen mogelijk ook aanpas- 
singen van de  awzi's. Over deze eisen d i e n t  zo snel mogelijk 
duidel i jkheid te komen. 

* Aanbevolen wordt om voor de ui tvoering van een defosfateriags- 
programme voor eff luenten van awzi's in elk geval te kiezen 
u i t  vijf k c e n a r i o ' s  die elk a fzonde r l i j k  de reduktiedoel- 
s t e l l i ngen  van RAP en NAP invullen: - Geli jkheidsscenario 75 - Gel i jkhddsscena r io  85 
-BBP 85/70 - Eutrof ier ingsgebieâen 85/70 - 50.000 Nederland 

* Met name vanwege de inscha t t ing  van de bes tuu r l i j ke  aspekten 
wordt door de WAD aanbevolen te kiezen voor he t  zgn. Geiijk- 
heidsscenario 75, d.w.z. een defosfater ingsprograma waarbij  
in alle beheersgebieden de som van alle P-vrachten d i e  in 1995 
op auzf'a worden aangeboden, met 75% wordt gereduceerd. 

* Uitgaande van h e t  Geiijkheidsscenario 75,  wordt aanbevolen om 
in de euuof ie r ingsgevoeï ige  gebieden addi t ione le  defosfate- 
rlngsmaatregelen te nemen t o t  emn P-reduktie van minstens 8SX, 
teneinde te komen t o t  vermindering van de algengroei door 
f osf aatbcperking, 

* Aanbevolen wordt om hoge p r i o r i t e i t  te geven aan de oplossing 
op korte t e rmi jn  van de problematiek van slibverwerking. 

* Aanbevolen wordt een j a a r l i j k s e  rapportage op te s t e l l e n  om- 
t r en t  de stand van zaken van defosfater íng,  slibverwerking en 
d e  toepassing van nieuwe defosfateringstehnieken. Daarnaast 
d ien t  een visie t e  worden ontwikkeld voor h e t  na 1995 te. voe- 
ren beleid . 

* Aanbevolen wordt nadere s tud ie  t e  laten uitvoeren riaar de in- 
vloed van de P-koncentratie in h e t  i n f l u e n t  op de defosfate- 
r ingskosten tegen de achtergrond van eventuele andere opnam+ 
percentages van fos faa t  i n  h e t  zuiveringsslib. 
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la cxlxmrr 
Zoals is aangegeven in de notitie "Fosfaatbeperkende Maatregelen 
Nederlandse Oppervlaktewateren", welke recent door de minister van 
VROM, mede namena de minister van VW aan de Tweede K a m e s  (Tweede 
Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20.342 rus. 1-2) is aangeboden, is 
het Nederlandse beleid gericht op vergaande reduktie van foafaat- 
emfsaies uit a U e  bronnen. 
Hierin ia onder mear aangegeven dat op termijn in de regel defoa- 
fatering van het effluent van rioolwaterzniveringsinstallatiea tot 
de normale bedrijf moering wordt gerekend. 

Mt beleid geeft ondermeer uitvoering aan afspraken genmakt in de 
conferentie van ndnisters van de Rijnoeverstaten (1 oktober 1987) 
en in het kader van de Noordzecminiaterconferentle (24,  25 nov- 
ber 1987). om voor 1995 fosfaateudssias met circa 5ox te verminde 
ren. 

2, TAAK 

De WAD heaft tot taak het ontwikkalen van scenario's voor de aan- 
pak van defosfatming van het effluent van awzi's. uitgaande van 
de werkhypothese dat de P-lozing met het effluent van a d ' s  voor 
1995 in totaal m e t  tenndnste 50% is teruggebracht, De werkgroep 
z a l  daarbij per gebied een ruwe schets geven van het ndiieurende 
ment van defoafatering mede in relatie tot de aanpak van andere 
fosfaatbronnen. Tevens za l  de werkgroep aangeven wat de konaeicuen- 
ties zijn van dergelijke mastregelen (kosten defosfateren, afzet/ 
verwerking zuiverìngsslib) . 
Bij het bovenstaande za l  de werkgroep in eerste instantie uitgaan 
van de werkhypothese dat de P-òelasting door andere bronnen (land- 
bom, induatriele lozingen) eveneens met tenndnste 50% wordt ver- 
a4nderdvoor 1995. Voor de wasmiddelen worden de afspraken welke 
zijn vastgelegd in het convenant als randvoorvaarde gehanteerd. 

De WAD zal bovendien een vfaie geven op de m.bot, fosfaat te stel- 
len effluenteisen (verwi jderiagsrendemant of koncentratie-eis) . De 
mogelijkheid van de invoering van geleidelijk aangescheqte eisen 
als faseringsinstrunent z a i  ook worden onderzocht. 

Ondermeer b r  
oordelen of en in hoeverre eerstgenoemde werkhypothese bijstelling 
behoeft teneinde de in eerdergenoemd internationaal overleg over- 
eengekomen doelstelling te realiseren. Aansluitend kan de CUWVO de 
WAD opdragen een plan van aanpak op te stellen voor verdergaand 
defosfateren van het effluent van awzi's. 

op basis van de rapportage van de WAD zal de ClJWvO 
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Op 2 mei 1988 zal de WAD een tu s sen t i jd se  rapportage uitbrengen 
aan de m 0 .  Tussent i jds  zal h e t  Bes tuur l i jk  Overleg Eutrof ie-  
r ingsbes t r i jd ing  door de WAD over de voortgang in de berkgroep 
worden geinformeerd, hetgeen kan l e iden  t o t  een t u s s e n t i j d s  advies 
van het Bestuur l i jk  Overleg aan de CIIWIIO. 

Begin augustus 1988 zal de WAD haar eindrapportage uitbrengen aan 
de CZMVO. Tege l i jke r t i j d  z a l  deze eindrapportage voor advies wor- 
den voorgelegd aan h e t  Bes tuu r l í j k  Overleg Eut rof ie r ingsbes t r i f -  
d i n g o  De eindrapportage z a l  tesamen met het advies van het Bestuur- 
Ujk Overleg op 5 september 1988 worden besproken in de W O  
manu de CUWVO advies uitbrengt aan de ministers van VW en VROM. 

Hierna wordt bestuurlijk overleg geveerd tuaean Rijk en betrokken 
w a t e r l r w a l i t e i t s b e r d e r s  teneinde t o t  konkrete afspraken te komen 
in de vorm v a ,  een beatuursovereedcoast. 

Voorzitter: a~r.ing, P.H.K. Berends Hoofddirectie 
van de Waterstaat 

Secretar is :  ing. J.E. Buisûof DBW/IUZA 
drs, E, Ja- DBW/RIZi 
H.R. van Otterloo DQ4, (MinisterieVROM) 
ir. Go Martijnse M, (Ministerie VRW) 
ir. E.J. v.d. Kaa Directie Zuiderzeewerken, 

Rijkswaterstaat 
dr, T.H.L. claasaan Provincie Fr ies land  

Oostelijk Geiderland 

van Rijnland 
Unie van Waterschappen 
IPO (proo. Noord-Brabant) 

Amsterdam) 

tants B.V. (ad hoc) 

drs. E.B. Mngmwia zuiverlngsschap 

ing. Do Wouda zuivctingsschap Veluwe 
d r .  S.P. Kïapwijk HOOghaemt--P 

ir. J.M.J. h e n  
ir. K.J. Provoost 
ir. L.P. savclkoul  VNG, (Openbare Werken 

dr.ir. H.F. Kaitenbrunner Resources Planning Consul- 
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N a a s t  de taakopdracht bakende de WAD een a a n t a l  aspekten nader af. 
M t  betrof: 

* Uitgegaan wordt van een reduktiepercentage van 50% van de P- 
vrachten op Rijn en Noordzee, te bereiken voor 1995. De bc- 
schouwde lozingen z i j n  h e t  t o t a a l  van de lozingen van COPIWJ- 
d e  a d ' s  en ongezuiverde lozingen van huishoudel i jk  afval- 
water. Als r e f e r e n t i e j a a r  dient 1985 waarbi j  wordt uitgegaan 
van f o s f a a t v r i j e  wasmiddelen. 

* In de s t u d i e  wordt uitgegaan van de klassieke ch#ri.rsche defos- 
fa ter ing.  Alternat ieven voor chemische defoafa te r ing  worden 
dechts globaal  genoemd: vee l  van deze nieuwe technieken staan 
nog in de kinderschoenen, terwijl onderzoek hiernaar binnen 
andere kaders wordt uitgevoerd. Vermdersteid wordt d a t  deze 
technieken z i ch  in de loop van de ui tvoering van h e t  defoafa- 
teringspsograumm zullen "invoegen" . 

* Aileen de kosten samenhangend met defosfateringsmaategelen 
behorend b i j  de aangegeven scenario's werden b i j  de s t u d i e  
betrokken. N i e t  nader werd i n g e m  op de f inanc ie r ing  door de  
baheerders. 

* Vooralsnog werd voorb i j  gegaan aan ontuiklralingen in het  kader 
van nader internationaal overleg. Bekend was d a t  ten t i j d e  van 
de totstandkoming van deze verslaglegging met name door de BRD 
voors te l len  werden gedaan om t o t  invoesing te komen van defoe- 
f a t e r i n g  op awzi's g r o t e r  dan 50.000 i.e.t gelegen in h e t  
Rijnstroomgebied t o t  een emissiewaarde k l e i n s  dan 2 gP/m'. 
Afgaande op de afspraken hierover  tijdena de Kamerbehandeling 
van de Fosfatennota hee f t  de WAD zich de v r i j h e i d  voorbehouden 
een breder kader te sche tsen  van mogelijkheden om aan de ver- 
eiste redukt iedoels te l l ingen  van Rap en NAP t e  voldoen. D e r g e  
l i jke  scenario's z i j n  n a t u u r l i j k  wel b i j  de s t u d i e  betrokken. 
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figuur 1: Indeling van Nederland in PAWN4istrtcten 
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figuur 2: Indeling van Nederland in  W e g e b i e d e n  

U 

Bijlagen 

Gebied 1 
Gebied 2 
Gebied 3 
Gebied 4 
Gebied 5 
Gebied 6 
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figuur 3: Indeling van Nederland in beheersgebieden van de 
waterbeheerders 

c -  T- - 
Waterkwaiiteitsbeheerders per 1 - 4 - 1987 
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S m  VOOR DE KOPPELING TUSSEN DE 
VM HEII MODEL, W A D  W DE ZES W A D = G E B m  RESP- DE 
BEXEXSGEBIEDEN VAN DE WA-m 

m A :  B1 = beheerder d i e  de  fraktie F1 van het PAWN district 

PAWN-DISTRICTW 

in z i jn  beheersgebied heeft  

* PAWN-DISTRICT WAD= BEBEERDEBS ('8) EN FRAK- 
GEBIED TIES (F) VAN DE PAWN-DISTRICTW NB, NAAM NR, B 1  Fl B 2  F2 B 3 F 3  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
U) 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

39 
40 

38 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
8 

7 
7 
7 
7 

8 
6 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
10 
10 

a 

a 

33% 

50% 

50% 

50% 
50% 

50% 

1 67% 

3 50% 

4 5 0 %  

8 50% 
10 50% 

13 50% 

50% 11 50% 
50% 11 50% 
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Voortzetting 

PAWN-DISTRICT WAD- BEHEERDERS NüMERS (B) EN FRAK- 
TIES (F) VAN DE PAWN-DISTRICTEN 

NR, NAAM . H B O  B1 Fi B2 F2 B3 F3 
GEBm 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

. 57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
101 
102 
120 
121 
122 
123 
124 

2 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

10 
10 
14 
10 
17 
16 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
25 
17 
9 
9 
9 
9 
9 
29 
29 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
27 
27 
27 
25 
25 
25 
25 
18 
1 
13 
20 
21 
22 
23 
24 

50% 26 
33% 9 
33% 26 

50% 30 

33% 27 

50% 19 

5% 2 
10% 15 

50% 
67% 
33% 27 33% 

50% 

67% 

35% 17 15% 

44% 12 51% 
50% 16 4ûX 
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Bij de gelijkheidsscenario's wordt ervan uitgegaan dat voor heel 
Nederland op het niveau van de afzonderlijke waterbeheerders d e  
zelfde inspanningen worden geleverd ofwel dat alle waterbeheerders 
in hun gebieden een bepaald gemiddeld P-verwijderingsrendement 
realiseren. Mt betekent dat de waterbeheerders in principe zelf 
kunnen bepalen hoe zij de vereiste gemSddelde verwijderingsrende- 
menten binnen hun beheersgebied invulling geven. Binnen de ge- 
li jkheidsscenario ' s kunnen met verschillende gemiddelde P-verwi j- 
deringarendementen de volgende vier scenarfo '9  worden gegenereerd: 

SQBURXO 1: 70% P-verwijderingstendement voor alle 6 WAbgebieden 

SQüUBïO 2: 75% P-verwijderingsrendement voor alle 6 WbD-gebieden 
Het vemdjdeuingsrendeumt van 75% ligt tussen de on- 
der punt 3.2.3 genoemde niveaus van P-vdjderlng. De 
waarde van 75% fs gekozen om de 50% doelstelïing zo 
dicht mogelijk z w e l  voor de Rijn als  de Noordzee te 
benaderen. 

-0 3: 85% P-vuwijderingsrendemcnt voos alle 6 WbD-gebieden 

-0 4: 95% P-vervijderingsrendet voor a l l e  6 WAD-gebieden 

Binnen de gebiedsgerichte scenario's worden vijf verschillende in- 
valshoeken gehanteerd voor een regionale differentiatie van ver- 
schillende defosf ateringsniveaw. 

Door de CWVO worden een aantal gebieden als eutrofieringsgevoelig 
aagegeven. Het WAD-gebied 2 benadert deze CIJWVOlkategorie l-ge- 
bieden. Een hoger P-verwijderingsrendet voor deze gebieden dan 
voor de rest van Nederland betekent dat deze eutrofieringsgevoe- 
lige gebieden in hoofdscenario 2 extra worden beschermd. Binnen 
dit hoofdscenario kunnen 3 acenario's worden gegenereerd. 

-. 

WAD-gebied 2 70% 85% asx 
WAD-gebieden 1,3,4,5,6 40% 40% 70% 
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In h e t  kader van d e  i n d l i n g  van h e t  Rijn Aktieprogranana is het  
stroomgebied van de  Rijn in Nederland nader gedefinieerd door een 
aantal PAWN-districten d i e  in de WAD-gebieden 3 en 5 z i j n  samenge 
vat, Een en ander betekent d a t  de v e r e i s t e  50% P-reduktie van de 
lozingen op de Rijn bere ik t  moet worden via 50% reduktie van de 
lozingen in de WBD-gebieden 3 en 5. Deze gebieden moeten samen met 
de Wmgebieden 1,2,4 en 6 (de rest van Nederland) vervolgens aan 
het  tweede kr i te r ium voldoen, de 50% reduktie van de lozingen op 
de Noordzee. 

~~ 

WAD-gebieden 3,5 70% 85% 85% 
WAD-gebieden 1,2,4,6 4a 40% 70% 

Deze scenario's ontstaan door een kombinatie van de invalshoek RâP 
en de invalshoek CUWVO kategorie I. 

WâD=gebied 2.3.5 
WAD-gebieden 1,4,6 

70% 85% 85% 
40% 40% 70% 

Deze scenario's beoogen een ui tgebre ide  bescherming van eutro- 
fieringsgevoelige gebieden en hebben derhalve betrekking op z w e l  
de CUWVCbkategorle. 1-gebieden als h e t  WAD-gebied 2. Een globale 
inscha t t ing  van d e  eutrofiaringsgevoeligheid van oppervlaktevate- 
ren l e i d t  tot de konklusie d a t  ook in de  WAD-gebieden 3 en 4 
overvegend eu t rof ie r ingsgevoel ige  wateren liggen, Dit resulteert 

' i n  de invalshoek "eutrofieringsgbieden" die betrekking hee f t  op 
extra bescherming van de WAbgebieden 2, 3 en 4. 

WAD-gebied . 2,3,4 
WAD-gebieden 1,5,6 

70% 8% 85% 
40% 40% 70% 
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Deze invalshoek kombineert het uitvoeren van maatregelen in het 
Rijnstroomgebied aaet maatregelen in de eutrofieringagevoelige ge- 
bieden. 

GEBIEDEN -0 17 -0 18 -0 19 

WAD-gebieden 2,3,4,5 70% 85% 85% 
WAD-gebied 1,6 40% 40% 70% 

Dit scenario is opgestehl om rekening te houden mat de afspraken 
die zich in het kader van de IBC aftekenen. Deze afspraken gaan 
ervan uit dat de effluenten van awzi'a in het Rijnetroomgebied met 
een kapaciteit van a %.O00 i.e. gedefosfateerd worden tot een P- 
koncentratie van 2 gP/m', hetgeen overeaakomt met ca. 80% P-ver- 
wijderingarendement. Op de atd's in het Rijnatroomgebied met 
minder dan 50.000 i.e. en alle installaties daarbuiten wordt in 
dit geval niet extra gedefosfateerd. 
Tegen de achtergrond van de in deze studie getroffen srannanun 
wordt voor de awzi's a 50. o00 i.e. een rendement van 85% aangehou- 
den. Voor alle overige aud's wordt in dit scenario een gemiddeld 
P-vend jderiagsrendement van 40% gehanteerd. 

~~ ~ ~ 

WAD-gebied 3,5 
WAD-gebieden 1,2,4,6 

85% 
40% 

Ook d i t  scenario houdt rekening met de in het kader van de IRC 
gemaakte afspraken. Dit scenario is opgezet omdat ai in een eerste 
berekeningaronde bleek dat het "5û.000 scenario Rijnstroomgebied", 
toegepast op de Nederlandse situatie, niet de 50% reduktiedoel- 
stellingen RAP en NAP tegelijk kan vervezenlijken. 

-0 21: Alle awzi's met een kapadteit )50.000 i.e. defosfa- 
OP de overige awzi's worden geen defosfa- teren 85%, 

teringsmaatregelen toegepast. 
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Figuur A: Pijlendiagram P-balans referentiesituatie 1985+WMP 
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Figuur B: Pijlendiagram P-balans referentiesituatie 1985-WMP 
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Figuur C: Pijlendiagram P-halans referentiesituatie 1995 (-WMP) 
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De pijlendiagrammen op de voorgaande pagina's verduidel i jken p e r  
r e f e r e n t i e s i t u a t i e  kwantitatief de herkomst van de P-belasting van 
h e t  oppervlaktewater voor Nederland ais geheel. 

Voor de P-hnlwna is aansluiting gezocht b i j  de cijfers d i e  in  d e  
s t u d i e  van DñV(i.it, 9) z i j n  genoemd. Om enerzijds de P-balans 
s l u i t e n d  op te zetten, anderz i jds  echter ook de  P-koncentraties 
van h e t  Model WAD voor de referentisituatie 1985twMp t e  kunnen 
val ideren,  is een k a l i b r a t i e  van h e t  Model WAD uitgevoerd. Als 
resuitaat daarvan vertonen een paar cijfers in de P-balans een 
afwijking t o t  muimaai 5-n van de door DW gehanteerde cijfers. 

Als gemiddeld P - v e n i i j d e r i n g s r e n d e t  voor de Nederlandse awzi's 
is 43,4% berekend en voor de scenarioberekenIngen aangehouden. 
Gezien h e t  f e i t  dat in Nederland op s d g e  installaties reeds 
wordt gedefosfateerd, en voor normale biologische w z i ' s  een ren- 
demmt van 4û% wordt aangehouden (lit. 9) is d i t  g e t a l  aïs reaîis- 
tisch te beschouwen. 

Figuur A ( r e f e r e n t i e s i t u a t i e  1985cwMp) gee f t  de situatie voor 
1985, figuur B eveneens die voor 1985, waarbij  h e t  P-gehalte in 
w a d d d e l e n  g e l i j k  aan nul is ges te ld  ( r e f e r e n t i e s i t u a t i e  1983- 
WMP), terwijl f iguur  C de u i tgangss i tua t i e  voor de scenar io ' s  voor 
1995 beschrijft ( r e f e r e n t i e s i t u a t i e  1995-WMP). 

D e  re feren t iescenar io  199í-WMP v e r s c h i l t  van 1984WMp. doordat in 
1995 de bevolking 6% hoger ia, voorts h e t  huishoudelijk aansluit- 
percentage is toegenomen van 82% t o t  92% en t e n s l o t t e  doordat de 
direkte lozingen van de bedrijven, i n d u s t r i e  en kunstmest industr ie  
in 1995 z i j n  gehalveerd ten opzichte  van 1985, 

Eur pijlendiagram toont  de P - b a l s  voor h e t  Nederlandse opper- 
vlaktewater, overeenkomend m e t  h e t  Model WAD. Ten opzichte  van h e t  
model WAD zijn de waarden in de  diagrammen afgerond, 

Elk pijlendiagram is, in verband m e t  de overzichtel i jkheid,  ge- 
s p l i t s t  in een aantal d u i d e l i j k  herkenbare pijlengroepen. Hier- 
binnen loopt  de P-stroom van ïinks naar rechts. De betekais van 
elke p i j l  en z i j n  waarde (in ton P/ jaar ,  tenuf anders vermeld) 
z i j n  e r b i j  genoteerd, Elk diagram bes taa t  uit vijf pijlengroepen: 

a, D e  bovenste piflengroep b e s c h i j f t  de P-pruduktie van de bevol- 
king. Deze wordt b e p d d  door de bevolkingsomvang en de speci- 
f i e k e  P-produktie per hoofd, onderscheiden naar de mens zelf 
en naar de gebruikte wasmiddelen, 

b, De tweede pij lengroep g e e f t  de produktie door bedrijven en in- 
d u s t r i e .  Alleen d e  bedrijven lozen gedee l t e l i j k  via de awzi's. 
D e  i ndus t r i e  l o o s t  d i r e k t ,  danweí zuivert zelf. De i n d u s t r i e l e  
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C. 

d, 

e, 

f .  

lozingen moeten worden ge in te rpre teerd  als ne t to  lozingen, 
eventuele  i n d u s t r i e l e  zuivering. 

na 

De derde groep o w a t  de d i f f u s e  bronnen: 
verharde oppervlakten en agrarische run-off. 

Kwel ,  a fs t roadng van 

De v ie rde  groep b e s c h r i j f t  de  P-stroom door de auzi's, De in- 
voerz i jde  van deze groep b e s t a a t  uit de awzi-uitvoerzijden van 
d e  eerste t w e e  pijlengroepen. Aangezien de p i j l t j e s d i a g r a m e n  
d e  si tuaties weergeven voorafgaand aan de extra P-verwijdering 
die in h e t  Ri jn  Aktieplan wordt beoogd, is he t  mi- rendement  
in alle diagrammen g e l i j k  aan de gemiddelde uaardc voor 1985, 
nl. 43,4%. M t  bepaa l t  zowal de awzi-lozing ( e f f l u e n t  a d )  
als de  daarmee samenhangende s l ibprodukt ie ,  

De v i j f d e  pij lengroep voegt de  d i r e k t e  lozingen uit de eerste 
twee groepen samen, voegt daaraan vervolgena h e t  t o t a l e  awzi- 
effluent uit de v i e r d e  pi j lengroep aan t oe  en voegt deze twee 
P-stromen die uit puntlozingen afkomstig zijn,  aamen met h e t  
t o t a a l  van de diffuse P-belasting uit pij lengroep 3 ,  

De zesde groep g e e f t  een overz ich t  van de t o t a l e  lozingen 
volgens de in figuur 1 schematisch weergegeven uitgangspunten, 

De totale P+roduktie inclusief de diffuse bronnen, eindigen uit- 
e i n d e l i j k  in twee stromen, namelijk de  stroom "totaal" in de  r i b  
ting van h e t  oppervlaktewater en de stroom "slib" afkomstig uit de 
awzi's. 
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S-ATTING VAN DE RESULTATEN VAN DE B m G D l  VAN DE P - R Z D m  
(in tP/a en in percentages) VOOR DE 21 SCENARIO'S 

SC& RENDmPERNuMMEB REDuKTn t.o.v. REDUgTIz t.o.v. mui-- 
NABIO W A W X B I E D  IN X - 1984WMP (tP/a) 1) 198- ( X )  SCE- 
NR. 1 2  3 4 5 6 Rijn N-2- Rijn N-zee NARIO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

19 
20 
2 l  

a 

ia 

~ 

70 70 70 70 70 70 
7s 7s 7s 75 75 75 
a5 as as a5 as 85 
95 95 95 95 95 9s 

2) 4 0 7 0 4 O 4 O 4 O 4 O  
2) 4 0 8 5 4 0 4 O 4 O 4 O  

70 85 70 70 70 70 
40 4û 70 4O 70 60 
40 40 a5 40 a5 40 
70 70 85 70 85 70 
40 70 70 4O 70 4O 
40 a5 a5 40 a5 40 
70 85 85 70 85 70 
60 70 70 70 4O 40 
40 85 as as 40 40 
70 a5 as a5 70 70 

40 a5 as a5 a5 40 
70 a5 as as as 70 

3) 60 40 a5 40 a5 40 

40 70 70 70 70 60 

a d ' s  Sû.000185x rest&% 

660 
750 

1 . 024 
1.225 

9 
9 

660 
660 

1,024 
1.024 
660 

1,024 
1,024 
226 
405 

660 
1.024 
1 .O24 
749 
727 

a26 

3.750 
4.404 
5.909 

846 
1,313 
4.217 
706 

1.090 
4,134 
1,484 
2,335 
4,601 
2.108 
3.164 
4.806 
2,529 
3.830 
5 . 021 

7. ia5 

a= 
4.458 

45 
51 
69 
83 
1 
1 
45 
45 
69 
69 
45 
69 ' 

69 
15 
27 
56 
45 
69 
69 
51 
49 

43 
50 
67 

10 
15 
50 

12 
47 
17 
26 
52 
24 
36 
54 
29 
45 
57 
9 
51 

ai 

a 

# 
# 
#rl 

# 

# 

# 

# 

TOELICETING: - Deze kernscenario's voldoen aan d e  50% redukt iedoels te l l ing  van Bag en 
' NAP zoals deze in de WAD z i j n  geinterpreteerd:  Een zgn. kernscenario 

voldoet aan een van de. twee doe l s t e l l i ngen  minstena met 45% en tegelijk 
aan de  andere doe l s t e l l i ng  minstens m e t  50%. 
Deze redukties z i j n  t.o.v. de r e f e r e n t i e s i t u a t i e  1984wMp en de volgen- 
de lozingen : Rijnstroomgebied - 1.474 tP/a en Noordzee = 8.820 -/a. 
B i j  de  scenario's 5 en 6 worden in het Rijnstroomgebied (WAD3+S) geen 
maatregelen getroffen. Door de verhoging van h e t  aanslui t íngspercentage 
van huishoudens van 8 Z  in 1985 naar 92% in 1995 treedt echter, ondanks 
een bevolkingsgroei van 6%. een reduktie van 9 tP/a op. 
De rendementen van 85% in h e t  Rijnstroomgebied (WAD3+5) hebben uitslui- 
tend betrekking op de  a d ' s  m e t  een kapaciteit 
awzi's in h e t  Rijnstroomgebied met minder dan 50.000 i.e. en de awzi's 
daarbui ten hebben b i j  d i t  scenario een rendemeat van 40%. 

1) 

2) 

3) 
5û.ûûû i.e. De 
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P-YONCENTRATIES IN DE PAVW-KNOOPPuWEN (ia gP/i') 

REFEREtiT1ESI"iJATIES I(BPNsCgWAEI0'S 
KN KNOOP- - 
UP NAAH 1985 1985 1995 SC 2 SC 3 SC 4 SC 7 ,SC10 SC13 SC 16 SC 18 

(+IJHp) (-W) (-1 ' 

sc 19 sc 21 

'd 
P, 

UQ 

ì i  

1 Pannerd.K 
2 Nijmegen 
3 Tiel 
4 Gorinchem 
5 Dordrecht 
6 Oud Beije 
7 IJaeelkop 
8 Wageninge 
9 Wijk bij 

10 Vianen 
11 Schoonhov 
12 IJaaelmoa 
13 Scheur 
14 -'Wee 
15 Hsaetrich 
16 Born 
17 Panheel 
18 Linne 
19 Roermond 
20 Belfeld 
21 Sambeek 
22 Grave 
23 Lith 
24 8-Hertoge 
25 Geertruid 
26 Bieeboach 
27 Hoerdilk 
28 Willensta 
29 Hellevoet 
30 Stellende 
31 Zooaueer 
32 Gsevelinm 
33 Jutphaan 
36 Utrecht 
35 Hearesen 

0.51 0.51 0.26 0.26 0.26 0.26 
0.51 0.51 0.25 0.25 0.25 0.25 
0.49 0.49 0.25 0.25 0.25 0.25 
0.48 0.48 0.24 0.24 0.24 0.24 
0.45 0.45 0.24 0.24 0.23 0.23 
0.38 0.38 0.21 0.20 0.20 0.20 
0.51 0.51 0.25 0.25 0.25 0.25 
0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 
0.49 0.49 0.25 0.25 0.25 0.25 
0.48 0.48 0.24 ' 0.24 0.24 0.24 
0.47 0.47 0.24 0.23 0.23 0.23 
0.45 0.44 0.23 0.23 0.23 0.22 
0.40 0.39 0.21 0.20 0.20 0.20 
0.31 0.29 0.17 0.16 0.15 0.15 
0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 
0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 
0.64 0.62 0.62 0.60 0.60 0.59 
0.64 0.62 0.62 0.60 0.60 0.59 
0.64 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 
0.63 0.61 0.61 0.59 0.59 0.58 
0.63 0.61 0.60 0.58 0.58 0.57 
0.60 0.58 0.58 0.56 0.55 0.55 
0.61 0.59 0.58 0.56 0.55 0.54 
0.63 0.59 0.57 0.53 0.52 0.50 
0.61 O.% 0.54 0.50 0.48 0.46 
0.45 0.44 0.28 0.27 0.26 0.26 
0.42 0.41 0.26 0.25 0.25 0.24 
0.34 0.33 0.21 0.20 0.20 0.19 
0.28 0.27 0.17 0.17 0.16 0.16 
0.21 0.21 0.13 0.13 0.12 0.12 
0.35 0.31 0.22 0.18 0.17 0.16 
0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 
0.44 0.43 0.23 0.21 0.21 0.21 
0.42 0.41 0.22 0.2Q 8.20 0.20 
0.38 0.37 0.20 0.18 0.18 0.18 

0.26 0.26 
0.25 0.25 
0.25 0.25 
0.24 0.24 
0.24 0.23 
0.20 0.20 
0.25 0.25 
0.25 0.25 
0.25 0.25 
0.24 0.24 
0.24 0.23 
0.23 0.23 
0.21 0.20 
0.16 0.16 
0.63 0.63 
0.61 0.61 
0.60 0.60 
0.60 0.60 
0.61 0.61 
0.59 0.59 
0.58 0.58 
0.56 0.56 
0.56 0.56 
0.54 0.54 
0.51 0.51 
0.27 0.27 
0.25 0.25 
0.20 0.20 
0.17 0.17 
0.13 0.13 
0.19 0.19 
0.01 0.01 
0.22 0.22 
0.21 0.21 
0.19 0.19 

0.26 0.26 
0.25 0.25 
0.25 0.25 
0.24 0.24 
0.23 0.24 
0.20 0.20 
0.25 0.25 
0.25 0.25 
0.25 0.25 
0.24 0.24 
0.23 0.24 
0.23 0.23 
0.20 0.21 
0.16 0.16 
0.63 0.63 
0.61 0.61 
0.60 0.60 
0.60 0.60 
0.61 0.61 
0.59 0.59 
0.58 0.58 
0.56 0.56 
0.56 0.56 
0.54 0.54 
0.51 0.51 
0.27 0.27 
0.25 0.25 
0.20 0.20 
0.17 0.17 
0.13 0.13 
0.19 0.19 
0.01 0.01 
0.22 0.21 
0.21 0.20 
0.19 0.18 

0.26 
O. 25 
O. 25 
O. 24 
0.26 
0.20 
0.25 
O. 25 
0.25 
0.24 
0.23 
0.23 
0.20 
O. 16 
0.63 
0.61 
0.62 
0.62 
0.62 
0.61 
0.60 
0.58 
0.58 
o. 57 
O. 54 
o. 28 
0.26 
o. 21 
0.17 
0.13 
o. 22 
0.01 
0.21 
o. 20 
o. 18 

0.26 0.26 
0.25 0.25 
0.25 0.25 
0.24 0.24 

0.20 0.20 
0.25 0;25 
0.25 0.25 
0.25 0.25 
0.24 0.24 
0.23 0.24 
0.23 0.23 
0.20 0.20 
0.15 0.16 
0.63 0.63 
0.61 0.61 
0.60 0.60 
0.60 0.60 
0.61 0.60 
0.59 0.59 
0.58 0.58 
0.56 0.56 
0.56 0.55 
0.54 0.52 
0.51 0.49 
0.27 0.27 
0.25 0.25 
0.20 0.20 
0.17 0.17 
0.13 0.13 
0.19 0.19 
0.01 0.01 
0.21 0.22 
0.20 0.21 
0.18 0.19 

, 0.23 0.23 . 

'! 



91'0 
00'0 
01'0 
90'0 
SI'O 
81'0 
22'0 
91'0 
81 'O 
11'0 
OC-O 
11'0 
90'0 

. 60'0 
€1'0 
90'0 
61'0 
ZI'O 
10'0 
OZ'O 
S1.0 
LO'O 
90'0 
80'0 
ZI'O 
2r:o 
61 'O 
92'0 
92 'O 
ÇZ'O 
92'0 
o1 'O 
21'0 
60'0 
81'0 

51'0 SI'O 51'0 51'0 91'0 S1'0 91'0 51'0 91'0 61'0 02'0 €2'0 

80'0 80'0 80'0 80'0 80'0 11'0 90'0 80'0 01'0 81'0 lZ'0 62'0 
50'0 50'0 SO'O SO'O SO'O LO'O W'O SO'O 90'0 11.0 91'0 81'0 
60'0 60'0 60'0 60'0 ZI'O 60'0 90'0 60'0 11'0 EZ'O 9Z'O %*O 
Z1'0 21'0 Z1'0 Z1'0 81'0 ZI'O 80'0 Zl'O 91'0 SZ'O 62'0 6E'O 
SI'O 51.0 SI'O 51'0 ZZ'O 51'0 60.0 SI'O OZ'O 1E'O 96'0 87'0 
60'0 60'0 60'0 60'0 91'0 60'0 90'0 60'0 Z1'0 61.0 22'0 06'0 
51'0 S1'0 51'0 51'0 OZ'O 51'0 11'0 SI'O 81'0 82'0 16'0 27'0 
60'0 S 1 ' 0  60'0 60'0 60'0 60'0 90'0 90'0 80'0 91'0 81'0 52'0 
EZ'O L9'0 EZ'O 6t 'O  CZ'O Et 'O  60'0 SI'O 02'0 L9'0 05'0 EL'O 
01'0 51'0 01'0 01'0 01'0 01'0 SO'O LO'O 60'0 51'0 81'0 92'0 
50'0 LO'O 50'0 SO'O 90'0 50'0 €0'0 W O  50'0 80'0 60'0 E I ' O  
80'0 01'0 W O  80'0 60'0 80'0 50'0 90'0 80'0 ZI'O 91'0 61'0 
01'0 Z1'0 01'0 01'0 11'0 01'0 80'0 60'0 11'0 51'0 81'0 EL'O 
90'0 90'0 90'0 90'0 SO'O w o  90'0 90'0 SO'O 90'0 80'0 01'0 
€1'0 E1'0 El 'O EI 'O SI'O CI'O 11.0 €1'0 91'0 61.0 92'0 06'0 
ZI'O Zt'O 21'0 61'0 €1'0 EI.0 11'0 21'0 EI'O S1'0 02'0 €2'0 
90'0 90'0 #)'O 80'0 80'0 80'0 90'0 90'0 80'0 51'0 91'0 ZZ'O 
Lt'O L1'0 11'0 ót'O ?zoo 9z.0 21'0 LI'O IZ'O 29'0 59'0 E9'0 
01'0 01'0 01'0 01'0 91'0 01'0 90'0 01'0 ?1'0 8Z'O OC.0 99'0 
LO'O LO'O LO'O LO'O 80'0 LO'O 90'0 LO'O 80'0 80'0 61'0 L1'0 
50'0 SO'O SO'O 50'0 90'0 SO'O 90'0 SO'O SO'O 80'0 01'0 €1'0 

11'0 t1'0 11'0 11'0 21'0 11'0 11.0 It'O 21'0 Et'O EZ'O 92'0 
11'0 11'0 11-0 11'0 21'0 11'0 I f ' O  11'0 ZI'O áI'O EZ'O 92'0 
81'0 81'0 81'0 81'0 61'0 61'0 41'0 81'0 61'0 IZ'O LE'O 6E'O 
€2'0 EZ'O CZ'O EZ'O EZ'O PZ'O EZ'O CZ'O 92'0 ÇZ'O L9'0 69'0 
PZ'O 9Z.O 9Z.O 9Z'O fZ'O 62'0 9Z'O PZ'O 9Z'O 92'0 69'0 05'0 
ÇZ'O SZ'O SZ'O SZ'O ÇZ'O ÇZ'O PZ'O SZ'O SZ'O 9Z'O OS'O 15'0 
52'0 SZ.0 SZ'O SZ'O SZ'O 92'0 ÇZ'O SZ'O 9Z'O 9Z'O IS'O ZS'O 

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 

80'0 90'0 80'0 80'0 80'0 80'0 LO'O 80'0 80'0 01'0 91'0 L I ' O  

80'0 80'0 80'0 11'0 11'0 11'0 90'0 80'0 01'0 LI'O 0z-0 LZ'O 
01'0 01'0 01'0 61'0 91'0 EI'O 80'0 01'0 EI'O 12.0 SZ'O PE'O 
LO'O LO'O LO'O 80'0 60'0 00'0. 90'0 LO'O 80'0 Zt'O LI 'O 12'0 
91'0 91'0 91'0 91'0 61'0 91'0 $1'0 91'0 81'0 ÇZ'O %'O €9'0 



P-KONCENTRATIES IY DB PAWN-lll100PPUUTB# (in gP/i') 

71 Coevorden 
72 Dedeaavaa 
73 0-n 
74 Salland 
75 UtrechtVc 
76 üîchtevec 
77 Loplkerur 
78 Woerden 
79 Rijnland 
80 Delfland 
81 Gouda 
82 Amatellan 
83 Betuwe 
84 Tielarwaa 
85 Lozen 
86 Weert 
87 Heijel 
88 Helmond 
89 Boxtel 
90 Oosterhou 
91 Pijnaart 
92 Rooeendaa 
93 HaaeBelgi 
94 Roer 
95 Sualm 
96 Niere 
97 Rijn 
98 0vrij.Vec 

0.32 0.23 0.21 0.11 0.08 0.06 0.08 0.12 0.08 0.08 0.08 0.08 0.14 
0.14 0.10 0.09 0.05 0.a 0.02 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 
0.44 0.32 0.30 0.20' 0.17 0.13 0.17 0.22 0.17 0.17 0.17 0.17 0.20 
0.76 0.53 0.46 0.20 0.15 0.09 0.15 0.23 0.15 0.15 0.15 0.15 0.21 
1.24 0.82 0.79 0.41 0.29 0.17 0.29 0.46 0.29 0.29 0.29 0.29 0.46 
1.46 0.97 0.94 0.48 0.35 0.21 0.35 0.55 0.35 0.35 0.35 0.35 0.52 
0.47 0.39 0.28 0.21 0.19 0.17 0.22 0.22 0.22 0.19 0.19 0.19 0.22 
0.60 0.43 0.39 0.24 0.19 0.14 0.27 0.27 0.27 0.19 0.19 0.19 0.20 
1.09 0.74 0.73 0.27 0.21 0.14 0.31 0.31 0.31 0.21 0.21 0.21 0.31 
1.01 0.68 0.67 0.30 0.22 0.14 0.34 0.24 0.24 0.32 0.22 0.22 0.24 
0.26 0.25 0.13 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
0.62 0.43 0.42 0.20 0.16 0.12 0.23 0.23 0.23 0.16 0.16 0.16 0.21 
0.59 0.46 0.40 0.25 0.22 0.18 0.26 0.22 0.22 0.26 0.22 0.22 0.28 

0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 
0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.52 0.51 0.51 
0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 
0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
1.49 1.02 0.92 O.% 0.60 0.25 0.63 0.63 0.63 0.63 0.92 0.63 0.42 
1.86 1.24 1.12 0.85 0.59 0.34 0.98 0.98 0.98 0.98 1.12 0.98 0.63 
1.11 0.76 0.70 0.33 0.24 0.15 0.37 0.37 0.37 0.37 0.70 0.37 0.31 
0.10 0.09 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 
0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 
0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 
0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 
0.51 0.51 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 
0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

0.53 0.40 0.35 0.21 0.18 0.14 0.23 0.18 0.18 0.23 0.18- 0.18 0.24 

__ _ _ _ _  ~~ 

REIFEPEWTIPSITUATIES I[epwsce31ARIO'S 
KN KNOOP- 
NP N U  1985 1985 1995 SC 2 SC 3 SC 4 SC 7 SC 10 SC13 SC16 SC 18 SC 19 SC21 

(+IiMp) (-eblp) (-UIPI 

I :  B. 
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Tabel A: Investeringskosten voor defosfatering op de awzi's per 
WAbgebied (x f 1.000) 
Berekend uit door DHV besdiikbaar gestelde gegevens, 

~~~ ~ 

WAD- 70% en 85% P-VERWWDERING 95% P-VEBWIJDmNG 
GEBm 

KOSTEN DOSEERINRICXTINGEN KOSTEN FZTERS TDTBLe KOSTEN 

1 14.520 85 . 460 99,980 
43,085 
14.990 
21 .520 
22,660 
38,855 

322 606 
107.119 
198.713 
147.529 
306 . 210 

365 . 691 
122.109 
220 . 233 
169.969 
345.065 

TOTAAL 155.410 1.167.637 1 , 323 . 047 

Tabel B: Raming van de  t o t a l e  extra jaarlijkse kosten ( f / ( i e , a ) ,  
inklusief BTW) per WAD-gebied ( a d ' s  en slibververking) 
voor een P-reduktie van 70%. overeenkomend met een 
P-koncentratie in  het effluent van 2.5 #/ma. 
Bron: DHV (lit. 9) 

W A D -  Kapi- onder- Chemi- Slibver- Energie B e d i e -  Totaai 
GEBIED taals- houds- calien werking -8 

lasten kosten 

1.58 0.32 2.02 5.74 
0.96 0.19 2.22 5.83 
0.90 0.18 1.89 5.62 
0.62 0.12 2.16 5.82 
1.19 0.24 2.13 5.81 
0.58 0.12 2.16 5.79 

0.32 1.25 11.22 
0.21 1,25 10.67 
0.21 1.25 10.05 
O, 17 1.25 10.14 
0.26 1.25 10.88 
o, 18 1.25 10.08 

~~~~ 

Totaai. 0.81 0.16 2.14 5.79 0.20 1.25 10.36 
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Tabel C: Raming van de totale extra jaarlijkse kosten (f/(ie.a) , 
inkiusief BTW) per WAD-gebied (awzi's en slibverwerking) 
voor een P-reduktie van 8SX.  overeenkomend met een 
P-koncentratie in het effluent van 1.5 gP/m'. 
Bron: DHV (lit. 9) 

WAD- Kapi- Onder- C h d -  Slibver- Energie Bedie- Totaal 
GEBIED taals- houds- calien werking nfng 

lasten kosten 

1 1,58 0.32 2.86 8.07 0.32 1,25 14.40 
2 0,96 0.19 3,14 8.22 o, 21 1.25 13.98 
3 0.90 0,18 2.68 7,89 o, 21 1,25 13,12 
4 0.62 0,12 3,06 8.20 O, 17 1.25 13.42 
5 i,ig 0,24 3,02 8.18 0.26 1.25 14.14 

Totaai 0,81 0.16 3.03 8.16 0.20 1,25 13.61 

' 6  0.58 0,12 3.05 8.16 O, 18 1.25 13.34 

Tabel D: Raaina van de totale extra jaarlijkse kosten (f/(ie.a). 
inklusief BTW) per WAD-gebied (ami's en slibvemerking) 
voor een P-reduktie van 95%. overeenkomend met een 
P-koncentratie in het effluent van 0,5 @/UI'. 
Bron: DBV (Ut. 9) 

~~ 

WAD- Kapi- Onder- C h d -  Slibver- Energie B e d i e  Totaal 
GEBIED taals- houds- calien werking -g 

lasten kosten 
~~ 

1 10,90 2.18 3.61 10.28 1,07 1.25 29.29 
2 8.12 1,62 3.90 10.42 0.96 1.25 26.27 
3 7,37 1.47 3.43 10.08 0,96 1.25 24.56 
4 6.32 1,26 3,81 10.40 0.92 1.25 23.98 
5 9,M 1.81 3.78 10.39 1.01 1.25 27.27 
6 5.18 1.04 3.81 10.35 o. 13 1,25 22.56 

Totaai 6.93 1.39 3,79 10,35 0.95 1.25 24.65 
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Tabel E: Slibproduktie (t ds/a) in 1985 en 1995 per WAD-gebied en 
defosfateringsniveau, ervan uitgaande dat i n  1995 het 
fosfaat in wasmiddelen is vervangen, Bron: DHV (lit. 9 )  

~ ~~ 

Totaai 248.885 278,860 387.300 ' 4318572 472.733 
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