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• Meten en bemonsteren van afvalwater 1998
• Schadelijkheid versus maatstaf 1998
• Bepaling meetfrequentie ter vaststelling van de

vervuilingswaarde van afvalwater 1998

Bovenstaande rapporten kunnen worden besteld bij het secretariaat van
de CIW, Hoofdkantoor van de Waterstaat, postbus 20906, 2500 EX Den
Haag, telefax 070 - 3519078, en e-mail ciw@hkw.rws.minvenw.nl.

Financiering Zuiveringsbeheer

Overzicht rapporten CIW werkgroep Emissies en diffuse bronnen

(werkgroep III)
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Voor u ligt het rapport Financiering Zuiveringsbeheer van de Commissie
Integraal Waterbeheer (CIW). Het rapport is een bouwsteen in de discussie
rond de financiering van het waterbeheer. Deze discussie is ingezet met
(de start van) het onderzoek Financiering Waterbeheer 21e Eeuw door
de Commissie Onderzoek Financiering (‘Commissie Togtema’). 

Het voorliggende rapport is ‘haasje over’ met het rapport van de Com-
missie Togtema tot stand gekomen. In haar tussenrapportage kwam die
commissie met het voorstel voor splitsing van de financiering in zuive-
ringsbeheer en watersysteem. Werkgroep III van CIW heeft hier op in 
gespeeld door voor haar onderzoek de financiering van alleen het zuive-
ringsbeheer als uitgangspunt te nemen. De huidige Wvo-heffing is 
gericht op de financiering van het zuiveringsbeheer en het water-
kwaliteitsbeheer. Uit het onderzoek kwam naar voren dat regenwater 
afgevoerd  naar de zuivering een belangrijk deel (ca. 30%) van de kosten
van het zuiveringsbeheer veroorzaakt. Dit gegeven is vervolgens weer
door de Commissie Togtema meegenomen in haar eindrapportage.

Belangrijke aanleiding voor het onderzoek was dat diverse stoffen en
(door de toenemende aansluiting op riolering) grote hoeveelheden zgn.
dun afvalwater een deel van de zuiveringskosten veroorzaken, maar niet
in de huidige Wvo-heffing zijn opgenomen. Met het uitgangspunt finan-
ciering van het zuiveringsbeheer kon gezocht worden naar een maatstaf
die gebaseerd werd op de kosten die stoffen/parameters veroorzaken in
het zuiveringsbeheer. Daarmee kon tevens een oplossingsmogelijkheid
worden aangedragen voor het gegeven dat ‘dun afvalwater’ niet in de
huidige Wvo-heffing zit.

In het rapport wordt een maatstaf gepresenteerd voor een zuiverings-
heffing op basis van ‘de vervuiler betaalt’ en waarbij een relatie is gelegd
met kostenveroorzaking. De maatstaf voor de zuiveringsheffing bevat
verschillende nieuwe parameters. Eén van de nieuwe elementen in de
maatstaf is het ‘maximale debiet’. Daarnaast worden de vracht aan stik-
stof, fosfaat en organische stof als heffingparameters voorgesteld. Ver-
der is er voor gekozen om de zware metalen buiten de maatstaf voor de
zuiveringsheffing te houden, omdat deze geen directe kosten veroorzaken
in het zuiveringsbeheer.

Met het rapport is een belangrijke bouwsteen aangeleverd voor de 
discussie rond de herziening van de financieringsstructuur van het water-
beheer.

Dr.ir. J. IJff
Voorzitter Commissie Integraal Waterbeheer

Financiering Zuiveringsbeheer
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Het waterkwaliteitsbeheer wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de
heffing die aan lozers wordt opgelegd in het kader van de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren. De parameters waarop de heffing thans is
gebaseerd zijn de geloosde vrachten aan zuurstofbindende stoffen en
zware metalen. In de huidige praktijk vinden lozingen op de riolering
plaats waarvoor wel kosten worden gemaakt, maar waarvoor geen
heffingen kunnen worden opgelegd omdat de geloosde parameters niet
in de heffing zijn betrokken. Dit wordt als een probleem gezien. Daar-
naast worden in de heffingspraktijk problemen ervaren met de analyse
van het biochemisch zuurstofverbruik (BZV). Het gebruik van kwikzouten
bij de analyse van het chemische zuurstofverbruik (CZV) kan mogelijk in
de toekomst tot een verbod leiden van deze analyse. CIW werkgroep III
heeft voor het uitvoeren van een onderzoek naar deze problematiek op
20 juni 1997 een subwerkgroep ‘nieuwe heffingparameters’ ingesteld.

De opdracht aan de subwerkgroep is bij het uitwerken van de taak-
opdracht sterk beïnvloed door de te verwachten resultaten van de Unie
commissie financiering waterbeheer (commissie Togtema). In een vroeg-
tijdig stadium bleek dat deze commissie onder meer wilde gaan voorstel-
len de financiering van het zuiveringsbeheer te verbijzonderen. Dit heeft
ertoe geleid dat de uitwerking van de taakopdracht van de subwerkgroep
zich heeft toegespitst op het onderzoeken van de mogelijkheden om de
financiering van het zuiveringsbeheer te baseren op de parameters die
ook de kosten veroorzaken in het zuiveringsbeheer. Uit het onderzoek is
gebleken, dat zo’n kostentoerekening ook goed mogelijk is. Dit leidt tot
een voorstel voor het introduceren van een ‘zuiveringsheffing’ met ver-
schillende nieuwe heffingparameters. De subwerkgroep heeft - via CIW-III -
de commissie Togtema op de hoogte gehouden van de voortgang van de
werkzaamheden van de subwerkgroep.

Het advies van de subwerkgroep is verbonden met de resultaten van de
commissie Togtema, met name de verbijzondering van de financiering
van het zuiveringsbeheer. Discussies over de voorstellen van de sub-
werkgroep kunnen dan ook niet los worden gevoerd van de resultaten
van deze commissie. Het verder uitwerken van de voorstellen van de
subwerkgroep is derhalve alleen zinvol als de resultaten van de commissie
Togtema en het voorstel van de subwerkgroep ook breed worden gedragen.
De discussie daaromtrent zal eerst moeten zijn afgerond, wil verdere
concretisering van de nog voorliggende vragen relevant zijn. De sub-
werkgroep heeft derhalve geen onderzoek gedaan naar de consequenties
van de ‘zuiveringsheffing’ voor de heffing op directe lozingen. Noch is 
bezien welke mogelijkheden er zijn om de problemen bij de analyses van
BZV en CZV op te lossen. 

Het onderzoek waarop de subwerkgroep haar advies heeft gebaseerd, is
uitgevoerd door dr. ir. W.M. Wiegant en ir. W. van Starkenburg van HAS-
KONING, Ingenieurs- en Architectenbureau te Nijmegen. Het onderzoek
is gefinancierd door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
(STOWA) in het kader van haar onderzoeksprogramma. De begeleiding

Financiering Zuiveringsbeheer

Voorwoord
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van het onderzoek vond plaats door de CIW-III subwerkgroep ‘nieuwe
heffingparameters’. Deze was als volgt samengesteld:

ing. J.F.J. Schoot Uiterkamp (voorzitter) RIZA
ing. G.M.J. de Bruin Waterschap Veluwe
ir. J.E.W.M. Meijer Vereniging voor Energie,

Milieu en Water
ir. P.C. Stamperius STOWA
mw. G.C.M. Tielens-Wester RIZA
ing. J. Jonk Hoogheemraadschap West-

Brabant
ir. K. de Korte Dienst Waterbeheer en

Riolering A’dam
mr. Ing. J. Tuinhof (tot 1juli 1998) Waterschap Zeeuwse

Eilanden
C. de Bruin (na 1 juli 1998) Waterschap Zeeuwse

Eilanden
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Algemeen

De Wvo-heffing heeft tot doel gelden te genereren voor het financieren
van het waterkwaliteitsbeheer. De heffing kan daarmee worden gekarak-
teriseerd als een bestemmingsheffing. De heffing is gebaseerd op het
beginsel ‘de vervuiler betaalt’. 
Dit beginsel is zodanig uitgewerkt dat betaald moet worden voor de
vracht aan te lozen stoffen. De parameters waarop deze heffing thans is
gebaseerd, zijn de geloosde vrachten aan zuurstofbindende stoffen en
zware metalen. Alle waterkwaliteitsbeheerders hanteren grosso modo
dezelfde maatstaf. Heffingplichtig zijn zowel de indirecte lozingen op de
riolering als de directe lozingen op oppervlaktewater. De heffing wordt
opgelegd door de waterkwaliteitsbeheerders. Voor de regionale wateren
zijn dat de waterschappen, voor de rijkswateren is dat het rijk, i.c. de 
minister van Verkeer en Waterstaat.

De opbrengst van de heffing bedroeg in 1998 circa 1,9 miljard. De water-
schappen innen nagenoeg 100% van de heffing. Ongeveer 80% van de
opbrengst bij de waterschappen wordt aangewend voor het zuiverings-
beheer en ongeveer 20% voor het overige waterkwaliteitsbeheer van de
regionale wateren. De heffingsopbrengst is voor meer dan 99% gebaseerd
op de lozing van zuurstofbindende stoffen. Zware metalen dragen enkele
tienden van procenten bij. Het rijk inde in 1998 circa 70 miljoen aan
heffing. De gelden zijn uitsluitend bestemd voor de financiering van het
overige waterkwaliteitsbeheer van de rijkswateren, aangezien het rijk
geen zuiveringsinrichtingen beheert. De opbrengst is voor 90 - 95% 
gebaseerd op de lozing van zuurstofbindende stoffen, de resterende 
opbrengst is gebaseerd op zware metalen. 

Aanleiding van de taakopdracht

Bij de huidige uitvoering van de heffing treden problemen op met betrek-
king tot de legitimatie van de heffingsparameters, waardoor voor bepaal-
de lozingen op de riolering wel kosten worden gemaakt maar geen
heffingen kunnen worden opgelegd (omdat de geloosde stoffen niet in de
heffing betrokken zijn). In toenemende mate wordt aanbevolen afvalwater-
lozingen van de agrarische sector (bijvoorbeeld van de glastuinbouw) en
overige dun waterlozingen (bronneringswater, afvalwater vrijkomend bij
bodemsaneringen en dergelijke) op de riolering te lozen en af te voeren
naar zuiveringsinrichtingen. Deze stromen bevatten veel water met weinig
stoffen die onder de heffing vallen. Dit leidt tot kosten waar geen of weinig
inkomsten tegenover staan. 

Daarnaast doet zich in de uitvoeringspraktijk een aantal problemen voor
met de analyse van een aantal heffingparameters. Bij de analyse van het
chemisch zuurstofverbruik (CZV) worden schadelijke producten gebruikt.
De analyse voor het biochemische zuurstofverbruik (BZV) is vaak niet
nauwkeurig genoeg en levert een aanzienlijke  spreiding op in de resulta-
ten, wellicht mede als gevolg van de conserveringsproblematiek. Door
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werkgroep III is op 20 juni 1997 een subwerkgroep ingesteld om onder-
zoek te doen naar de mogelijkheden om deze problemen op te lossen.

Taakopdracht

De taakopdracht van de subwerkgroep viel - gelet op de aanleiding - in
twee delen uiteen.
1. Onderzoek doen naar de mogelijkheden om nieuwe stoffen c.q. para-

meters onder de Wvo-heffing te brengen en de eventuele consequen-
ties globaal in beeld te brengen.

2. Onderzoek doen naar de mogelijkheden om de huidige uitvoerings-
problemen op te lossen, alsmede de consequenties daarvan in beeld
te brengen. 

Uitwerking van de taakopdracht

Van belang voor de uitwerking van de taakopdracht waren de te ver-
wachten aanbevelingen van de commissie Onderzoek financiering water-
beheer (commissie Togtema). Deze commissie is door de Unie van 
Waterschappen ingesteld om knelpunten in de bestaande financierings-
structuur van de waterschappen te onderzoeken en voorstellen te doen
voor aanpassingen. Het onderzoek van de commissie Togtema richt zich
op de financieringsstructuur van alle facetten van het waterbeheer:
keringsbeheer, kwantiteits- en kwaliteitsbeheer, alsmede wegbeheer. Uit
de contacten met de commissie kwam naar voren dat de commissie ten
aanzien van het waterkwaliteitsbeheer voorstellen ontwikkelde, die zich
richtten op het verbijzonderen van de financiering het zuiveringsbeheer.
Anders gezegd, de commissie was voornemens om uit de opbrengsten
van de Wvo-heffing op indirecte lozingen nog uitsluitend het zuiverings-
beheer te gaan financieren. Het overige waterkwaliteitsbeheer kon dan
als één van de onderdelen gefinancierd gaan worden uit een nieuw in te
stellen watersysteemomslag.

In het licht van de te verwachten uitkomsten van de commissie Togtema
is door  werkgroep III, op voorstel van de subwerkgroep, goedgekeurd
dat de uitwerking van de taakopdracht zich met name richtte op de pro-
blemen die in relatie staan tot de financiering van het zuiveringsbeheer.
Als vraagstelling is centraal gesteld:

De financiering van het zuiveringsbeheer vindt plaats op basis van
het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Dit beginsel zal worden uit-
gewerkt op een zodanige wijze dat de maatstaf van de heffing zo
goed mogelijk op kostenveroorzaking zal worden gebaseerd.

Op basis van deze vraagstelling is een onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden om heffingsmaatstaven te formuleren op basis van kos-
tentoerekening naar de relevante parameters in het zuiveringsbeheer. De
conclusies beperken zich derhalve ook tot de heffing op indirecte lozingen.

Plaats en status van het onderzoek

Het onderzoek Financiering Zuiveringsbeheer is een van de onderzoe-
ken die worden uitgevoerd ten behoeve van de herstructurering van de
Financiering van het Waterbeheer, zoals die is ingezet met het onder-
zoek van de Commissie Togtema.

Financiering Zuiveringsbeheer 12



In analogie met een bouwwerk, moet het voorliggende onderzoek gezien
worden als een bouwsteen; het is geen replica van het uiteindelijke
bouwwerk maar is wel een wezenlijk onderdeel van het bouwwerk en
vormt een verband met de andere bouwstenen.
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2.1 Grondslag en maatstaf

In de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is de grondslag voor de
heffing vastgelegd. Deze luidt: ‘Voor de heffingen en bijdragen geldt als
grondslag de hoeveelheid of de hoedanigheid dan wel beide van de 
afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook,
welke in een oppervlaktewater dan wel op een werk worden gebracht.’

De maatstaf van de heffing is op dit moment alleen in de Wvo vastgelegd
voor de heffing die wordt opgelegd door het rijk. Een wetsvoorstel is 
momenteel (medio 1999) in procedure om ook de maatstaf van de heffing
door de waterschappen in de wet zelf vast te leggen en niet -zoals op dit
moment het geval is - in de verordeningen van de waterschappen. 
Waterschappen en rijk hanteren overigens grosso modo wel dezelfde
heffingsmaatstaven. Parameters waarop wordt geheven zijn zuurstof-
bindende stoffen en een aantal zware metalen. Eén waterschap hanteert
daarenboven een heffing op chloride, sulfaat en fosfor en twee water-
schappen een heffing op chloride. 

2.2 Vaststellen van de heffing 

Voor het vaststellen van de heffing zijn twee categorieën te onderschei-
den, namelijk huishoudens en bedrijven. Binnen de categorie bedrijven is
een verdere onderverdeling te maken.
1. Huishoudens/woonruimten

Vaststellen van de heffing vindt plaats op basis van een forfaitaire
aanslag. Deze bedraagt in het algemeen 3 i.e. Wordt een woonruimte 
bewoond door één persoon, dan bedraagt de aanslag 1 i.e.

2. Bedrijven
• Forfaitaire bedrijfsruimten met een lozing < 5 i.e.

Bedraagt de vervuilingswaarde van de lozing afkomstig uit een 
bedrijfsruimte minder dan 5 i.e., dan wordt de aanslag forfaitair
vastgesteld op 3 i.e. 
Bedraagt de vervuilingswaarde van de lozing vanuit een bedrijfs-
ruimte echter één i.e. of minder, dan wordt de aanslag forfaitair
vastgesteld op 1 i.e.

• Tabelbedrijven
Bedrijven moeten in principe voor de heffing de vervuilingswaarde
door meting en bemonstering vaststellen. Bedrijven met lozingen
kleiner dan 1000 i.e. en een beperkt aantal typen bedrijven kleiner
dan 100 i.e. kunnen de vervuilingswaarde van hun lozing echter
vaststellen met behulp van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Hier-
door wordt de financiële inspanning voor het aangeven van de
vervuiling beperkt. 

• Meetbedrijven
Deze bedrijven zijn verplicht hun vervuilingswaarde vast te stellen
door meting en bemonstering.

Financiering Zuiveringsbeheer

2 De huidige Wvo-heffing

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15



Financiering Zuiveringsbeheer 16



De rapportage van het onderzoek is in het rapport opgenomen. De resul-
taten van het onderzoek worden hier kort weergegeven.

Resultaten ten aanzien van een nieuwe heffingsmaatstaf
1. Een directe toerekening van de kosten (exploitatiekosten inclusief 

kapitaalslasten) van het zuiveringsbeheer naar de relevante para-
meters is goed mogelijk (statistisch voldoende betrouwbaar). 
Opgemerkt moet worden dat de berekeningen hebben plaatsgevonden
voor het opstellen van een nieuwe heffingsmaatstaf. Het gaat daarbij
in essentie om het vaststellen van de onderlinge verhouding tussen
de kostenveroorzakende parameters. Voor het toerekenen van kosten
aan parameters op het niveau van individuele zuiveringsinstallaties
zijn de uitkomsten minder toepasbaar. De uitkomsten zijn daar ook
niet voor bedoeld. 

2. De jaarlijkse kosten voor het zuiveringsbeheer in Nederland kunnen
worden toegerekend aan de volgende parameters:
• maximale debiet (circa 40%), uit te splitsen naar circa 30% regen-

waterafvoer van de op zuiveringen aangesloten rioleringen en 
circa 10% afvalwaterafvoer van lozingen op deze rioleringen;

• vracht aan organische stof (circa 24%) (de som van opgeloste en
aan zwevende stof gebonden organische stof);

• stikstofvracht (circa 22%);
• fosfaatvracht (circa 14%).

3. Geen kosten kunnen worden toegerekend aan zware metalen.
Kosten zouden alleen aan zware metalen toegerekend moeten wor-
den, indien door een verandering in de aanvoer van metalen op de
zuivering de verwerking van het zuiveringsslib (en daarmee de kosten)
zou veranderen. Bijvoorbeeld doordat het te produceren zuiverings-
slib een zodanige kwaliteit zou krijgen, dat het niet alleen volgens de
regels van het BOOM-besluit in de landbouw kan worden afgezet,
maar dat dit ook feitelijk gebeurt. Er wordt niet verwacht dat dit op
enige substantiële schaal zal plaatsvinden. Toerekening van kosten is
derhalve niet relevant.

4. Een heffingsmaatstaf gebaseerd op kostentoerekening ter financiering
van het zuiveringsbeheer  kan worden geformuleerd door een optel-
ling van debiet en vrachten van de relevante parameters, waarbij elke
parameter wordt vermenigvuldigd met een factor die een maat geeft
voor de bijdrage in de kostenveroorzaking. Verschillende heffing-
formules zijn op te stellen. Afhankelijk van de vormgeving (het aantal
parameters met de bijbehorende factoren) van de heffingformules
verschilt de relatie met de kostenveroorzaking. Hoe hoger deze relatie,
hoe beter het  verband is tussen de te maken kosten voor zuivering
en de te betalen heffing. De maatstaf op basis van maximaal debiet,
CZV, totaal-stikstof en totaal-fosfaat (uitgedrukt als totaal-fosfor) geeft
de beste relatie met kostenveroorzaking. Deze maatstaf kan als volgt
worden geformuleerd:

Financiering Zuiveringsbeheer
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M= Qmax*9,5 + Q* (0,1*CZV + Ntot + 4* Ptot)
40

Met:
M = aantal heffingseenheden in kve1;
Qmax = maximale debiet in m3/h;
Q = gemiddelde debiet in m3/d;
CZV = chemische zuurstofverbruik2 in mg/l;
Ntot = totaal stikstof in mg N/l;
Ptot = totaal fosfor in mg P/l.

5. De huidige heffingsmaatstaf (gebaseerd op zuurstofbindende stoffen)
heeft een aanzienlijk mindere goede relatie met de kostenveroorzaking
in het zuiveringsbeheer. 
Dit geldt ook voor een heffingsmaatstaf waarin het maximale debiet
niet wordt opgenomen.

6. Op basis van de bij punt 4 genoemde heffingsmaatstaf kan ook een
nieuwe heffingseenheid worden geformuleerd: de kostenveroorza-
kingseenheid.
De kostenveroorzakingseenheid zijn de op de riolering c.q. zuivering
geloosde hoeveelheden water en vuilvracht afkomstig van ongeveer
één inwoner.
Onder de geloosde hoeveelheid water en vuilvracht door één persoon
wordt verstaan: de lozing van een maximum van 43 liter (afvoer van
regenwater en afvalwater) per uur en een vuilvracht van 96 gram
CZV, 8,8 gram totaal-stikstof en 1,5 gram totaal-fosfaat (uitgedrukt als
totaal-fosfor) per etmaal. De kostenveroorzakingseenheid kan worden
gebruikt als basis voor de bepaling het tarief van de heffing. Het aan-
tal kve in Nederland is ongeveer even groot als het aantal inwoner-
equivalenten (i.e.). Het tarief per eenheid kve zal dus in dezelfde orde
van grootte liggen als het tarief per i.e.

Resultaten ten aanzien van de consequenties van de nieuwe heffings-
maatstaf
Uitgaande van een gelijke heffingsopbrengst als bij de huidige heffings-
maatstaf,  zijn de financiële consequenties globaal onderzocht. Deze ge-
volgen kunnen slechts als een globale indicatie worden beschouwd. De
invoering van de regenwaterafvoer onder de heffing zal leiden tot de
grootste verschuiving. De financiële verschuivingen die op zullen treden
door het brengen van het afvalwaterdebiet en de vracht aan totaal stik-
stof (nu Kjeldahl-stikstof) en fosfaat onder de heffing, laten zich door 
gebrek aan data voor de verschillende bedrijfssectoren niet goed inschatten.
Voor individuele bedrijven kan de hoogte van de te betalen heffing -
afhankelijk van de lozing - wel aanzienlijk wijzigen.

..........................................
1 Kve=kostenveroorzakingseenheid (zie punt 6 voor definitie). Per defintie is M - als

optelling van debiet en vrachten van de relevante parameters - een dimensieloze een-
heid. Feitelijk betekent dit dat het debiet moet worden weergegeven in m3/h gedeeld
door m3/h en de vrachten in kg/d gedeeld door kg/d. In de praktijk wordt dit echter zel-
den aangegeven. 

2 Als maat voor CZV kan ook totaal organisch koolstof (TOC) worden aangehouden. De
factor 0,1 moet dan worden aangepast.
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7. Consequenties van de nieuwe heffingsmaatstaf
In één beheersgebied zijn drie varianten onderzocht, met telkens ver-
schillende heffingplichtigen voor de aanslag van de regenwaterafvoer.
a de heffing voor de afvoer van regenwater wordt toegerekend aan

de lozers (huishoudens en bedrijven);
b de heffing voor de afvoer van regenwater afkomstig van openbaar

verhard oppervlak wordt toegerekend aan de gemeenten, de rest
aan particulieren (huishoudens en bedrijven);

c de heffing voor de afvoer van regenwater afkomstig van openbaar
en particulier verhard oppervlak wordt toegerekend aan gemeenten,
met uitzondering van verhard oppervlak van meetbedrijven.

Indicatie voor het te betalen aandeel (in %) in de totale heffingsopbrengst
voor de verschillende categorieën heffingplichtigen.

Variant huishoudens forfaitaire bedrijven tabelbedrijven meetbedrijven gemeenten

huidig 60,5 2 11,5 26 -
a 65 3,5 11 20,5 -
b 56,5 3,5 9 17 14
c 43,5 1,5 8 17 30

8. Voor het vaststellen van de heffing zijn verschillende mogelijkheden
per categorie heffingplichtigen denkbaar. 
• Huishoudens

◊ Vaststellen van de vuilvracht op basis van:
- een forfait;
- het vaststellen van een aantal personen in een woning;
- het waterverbruik.

◊ Afvoer van regenwater naar de riolering (eventueel via de 
gemeente)
- het vaststellen van de maat van het verharde oppervlak op

basis van een klasse-indeling van het soort woningen (o.a.
flats, rijtjeswoningen, vrijstaand);

- het vaststellen van de maat van het verharde oppervlak op
basis van een klasse-indeling naar de WOZ-waarde van de
woning.

• Forfaitaire bedrijven
◊ Vaststellen van de vuilvracht op basis van:

- een forfait;
- het waterverbruik.

◊ Afvoer van regenwater naar de riolering (eventueel via 
gemeente)
Het vaststellen van de maat van het verharde oppervlak moet
nader worden bestudeerd.

• Tabelbedrijven
◊ Vaststellen van de vuilvracht

Een vergelijkbare opzet als in het huidige wetsvoorstel wordt
voorgesteld, kan worden toegepast. Wel dient de tabel te wor-
den aangepast aan de nieuwe maatstaf.

◊ Afvoer van regenwater naar de riolering (eventueel via 
gemeente)
Het vaststellen van de maat van het verharde oppervlak moet
nader worden bestudeerd. 

Financiering Zuiveringsbeheer 19



• Meetbedrijven
◊ Vaststellen van de vuilvracht

De vuilvracht wordt vastgesteld op basis van meting.
◊ Afvoer van regenwater naar de riolering

Op basis van de grootte van het verhard oppervlak.
• Gemeenten

◊ Afvoer van regenwater op de riolering (eventueel rechtstreeks 
aan eerder genoemde heffingplichtige) op basis van:
- rioleringsplannen of rioolaansluitvergunningen;
- meting.

9. Perceptiekosten
De perceptiekosten zullen slechts zeer beperkt toenemen. Dit als gevolg
van het feit dat meerdere parameters moeten worden bepaald, waardoor
de analysekosten voor zowel de bedrijven als de waterbeheerders zullen
stijgen. De analysekosten maken echter slechts een beperkt deel uit van
de totale perceptiekosten. Opgemerkt wordt dat de consequenties voor
het vaststellen van het maximale debiet op de perceptiekosten zonder
nader onderzoek niet goed zijn aan te geven.

10. Mogelijke gedragsveranderingen van de heffingplichtigen
• Door de invoering van een heffing op de afvoer van regenwater

wordt afkoppeling van verhard oppervlak gestimuleerd.
• Bedrijven met lozingen van dun water (grondsanering, bronwater,

glastuinbouw, ver voorgezuiverd water) zullen worden belast. Dit
geldt ook voor lozingen met fosfaat, nitriet en nitraat. Bedrijven die
zuurstofbindende stoffen lozen, zien hun heffing dalen. Ongetwij-
feld zullen de wijzigingen in de maatstaf enige gevolgen hebben
op het gedrag van bedrijven. Een goede inschatting van de gevol-
gen is op basis van deze studie echter niet goed aan te geven. 
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De Wvo-heffing (de verontreinigingsheffing) heeft primair tot doel om gel-
den te genereren voor de financiering van de te treffen maatregelen tot
het tegengaan en voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater.
Hieronder worden verstaan de maatregelen gericht op het zuiveren van
afvalwater, maar ook maatregelen in het oppervlaktewater gericht op
kwaliteitsverbetering (waterbodemsanering, inrichting en herstel van 
oppervlaktewater). De gelden worden gegenereerd  op basis van het 
beginsel ‘de vervuiler betaalt’. De huidige grondslag van de heffing is 
gebaseerd op de lozing van afvalstoffen, verontreinigende stoffen of
schadelijke stoffen. Gelet op het genoemde doel ligt deze grondslag voor
de hand. 

De Unie commissie onderzoek financiering waterbeheer (commissie 
Togtema) zal naar verwachting voorstellen, de via de Wvo-heffing op 
indirecte lozingen te genereren gelden uitsluitend te gebruiken voor de
financiering van het zuiveringsbeheer. Voor de financiering van de kosten
van het overige waterkwaliteitsbeheer zal waarschijnlijk worden voor-
gesteld, deze te financieren uit een nieuw in te stellen watersysteem-
omslag. Het ligt voor de hand dat gelden die worden opgebracht via de
Wvo-heffing voor lozingen direct op oppervlaktewater aan de financiering
van de kosten van het watersysteem ten goede komen. De watersysteem-
omslag zal tevens dienen ter financiering van de kosten van het water-
keringsbeheer, het waterkwantiteitsbeheer en het wegbeheer. De omsla-
gen voor kerings- en kwantiteitsbeheer, alsmede wegbeheer zullen dan
op houden te bestaan. 

Indien de regering de voorstellen van de commissie Togtema overneemt,
kan voor de heffing op indirecte lozingen beter gesproken worden van
een zuiveringsheffing dan van een verontreinigingsheffing. De zuiverings-
heffing blijft nog steeds een bestemmingsheffing, gebaseerd op het principe
‘de vervuiler betaalt’. Is echter de grondslag voor de verontreinigings-
heffing vooral gebaseerd op de lozing van verontreinigende stoffen, voor
een zuiveringsheffing ligt een grondslag op basis van kostenveroorzaking
meer voor de hand. Met een dergelijke grondslag kunnen ook de problemen
zoals deze thans voorkomen beter worden opgelost. Het gaat dan om
het lozen van stoffen (waaronder afvoer van regenwater) op de riolering
c.q. zuivering waarvoor wel kosten worden gemaakt, maar waar thans
geen heffingsinkomsten vanuit die lozingen tegenover staan. De sub-
werkgroep stelt derhalve voor - indien de voorstellen van de commissie
Togtema worden aangenomen - de grondslag van de Wvo-heffing op 
indirecte lozingen te baseren op kostenveroorzaking.

Het onderzoek richtte zich op het onderzoeken van de mogelijkheden
voor een maatstaf op basis van kostenveroorzaking. Uit het onderzoek
bleek het ontwikkelen van een dergelijke maatstaf goed mogelijk. 

Financiering Zuiveringsbeheer

4 Aanbeveling

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21



De meest passende maatstaf kan op basis van het onderzoek als volgt
worden geformuleerd:

M= Qmax*9,5 + Q* (0,1*CZV + Ntot + 4* Ptot)
40

Met:
M = aantal heffingseenheden in kve (kostenveroorzakingseenheden);
Qmax = maximale debiet in m3/h;
Q = gemiddelde debiet in m3/d;
CZV = chemische zuurstofverbruik in mg/l3;
Ntot = totaal-stikstof in mg N/l;
Ptot = totaal-fosfor in mg P/l.

Deze maatstaf heeft een aanzienlijk betere relatie met de kostenveroor-
zaking dan de huidige maatstaf (gebaseerd op uitsluitende de vracht aan
zuurstofbindende stoffen).

Vanuit het oogpunt van kostenveroorzaking is het opnemen van een
maximaal debiet één van de belangrijkste parameters. Aan deze parameter
is ongeveer 40% van de jaarlijkse kosten van het Nederlandse zuiverings-
beheer toe te rekenen (te splitsen in 30% regenwaterafvoer en 10% 
afvalwaterafvoer). Gelet op het grote aandeel in de kosten is de sub-
werkgroep van oordeel, dat in een maatstaf gebaseerd op de kostenver-
oorzaking deze parameter niet kan worden gemist. Wel zijn er nog vraag-
tekens op welke wijze de afvoer van regenwater, voorzover dat via de
riolering naar de zuivering wordt getransporteerd, in de heffing moet wor-
den vastgesteld en wie de heffingplichtige wordt. Binnen het bestek van
het onderzoek was het slechts mogelijk kort in te gaan op deze proble-
matiek. Verder onderzoek is derhalve noodzakelijk. Dit onderzoek is ech-
ter alleen zinvol als daadwerkelijk besloten zal  worden een dergelijke
heffingsystematiek voor indirecte lozingen in te gaan voeren. Dit zal der-
halve eerst moeten worden afgewacht.

Voor de afvoer van regenwater zijn verschillende heffingplichtigen aan te
wijzen. Dit kunnen huishoudens en bedrijven zijn, of gemeenten. De ach-
tergrond om huishoudens en bedrijven als heffingplichtige aan te wijzen
is dat deze kunnen worden beschouwd als de directe “lozers”. Redenen
om gemeenten als heffingplichtige aan te wijzen zijn:
• de gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud

van de riolering.
De gemeente heeft derhalve ook feitelijk de beste mogelijkheden om
andere opties voor de afvoer van regenwater te verwezenlijken;

• een heffing opgelegd aan gemeenten zal de invoering van afkoppelen
van verhard oppervlak bevorderen;

• een heffing opgelegd aan huishoudens en (kleine) bedrijven kan er
toe leiden dat onterecht tot afkoppelen wordt overgegaan. Aspecten
die bij afkoppelen meegewogen moeten worden, zijn onder meer de
gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater of
grondwater.

..........................................
3 CZV kan ook worden vervangen door het totaal organisch koolstof (TOC). Dit vereist ook

aanpassing van de factor 0,1.
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Invoering van een zuiveringsheffing zal leiden tot verschuiving in de te
betalen heffingen. De heffing op de afvoer van regenwater leidt tot de
grootste verschuiving. Ook de te betalen heffing van individuele bedrijven
zal veranderen, waarbij de mate van verandering afhankelijk is van de 
lozing. De mate van verschuiving voor de verschillende bedrijfssectoren
is bij gebrek aan gegevens over de lozingen niet in het kader van dit 
onderzoek aan te geven. Hiernaar is verder onderzoek noodzakelijk.

Bij het invoeren van een zuiveringsheffing kan van de heffing op zware 
metalen voor de indirecte lozingen worden afgezien, omdat deze geen 
directe kosten veroorzaken in het zuiveringsbeheer. Wanneer dit wel 
relevant word, dan kan de maatstaf voor de zuiveringsheffing opnieuw
worden bekeken.

De verontreinigingsheffing zal, bij de introductie van de voorgestelde
zuiveringsheffing voor indirecte lozingen, nog uitsluitend kunnen blijven
gelden voor directe lozingen op oppervlaktewater. Het principe ‘de ver-
vuiler betaalt’ blijft bij beide heffingen van toepassing. Niet is onderzocht
of de invoering van de zuiveringsheffing consequenties heeft of moet
hebben voor de verontreinigingsheffing op directe lozingen. Uitwerking
van de consequenties van de voorgestelde nieuwe heffingsmaatstaf voor
de maatstaf van directe lozingen zijn pas opportuun, nadat een discussie
heeft plaatsgevonden over de resultaten van dit advies en nadat de 
resultaten van de commissie Togtema aanvaard zijn. 

Samengevat wordt aanbevolen:
• de voorstellen te bezien in het licht van de te verwachten resultaten

van de commissie Togtema;
• de grondslag en de maatstaf van de heffing ter financiering van het

zuiveringsbeheer te baseren op kostenveroorzaking;
• uit te gaan van een maatstaf overeenkomstig de voorgestelde formule.

De afvoer van regenwater via de riolering naar de zuivering onderdeel
te laten zijn van deze heffingsmaatstaf;

• nadat de resultaten van dit advies en de resultaten van de commissie
Togtema zijn aanvaard, verder onderzoek te entameren naar:
◊ de mogelijkheden voor het op eenvoudige wijze vaststellen van de

heffing op de afvoer van regenwater;
◊ de financiële verschuivingen voor de verschillende bestaande en

nieuwe bedrijfssectoren;
◊ de gevolgen van dit voorstel voor de directe lozingen.
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De tussenrapportage van de Commissie Togtema ging uit van een
zuiveringsheffing waarmee alleen de zuivering van afvalwater werd gedekt
en een watersysteemheffing voor de overige kosten van het kwaliteits-
beheer. Werkgroep III heeft dit destijds als uitgangspunt genomen voor
haar onderzoek naar de financiering van het zuiveringsbeheer.

De Commissie Togtema heeft inmiddels haar eindrapport uitgebracht
waarin de gehele financieringsstructuur van het waterbeheer wordt bezien.
Het rapport Financiering Zuiveringsbeheer van CIW is een bouwsteen
voor de discussie over financiering.

Het onderzoek bevestigt dat de huidige heffing geen goede relatie heeft
met de kostenveroorzakende factoren van het zuiveringsbeheer, daarom
wordt in het rapport Financiering Zuiveringsbeheer een nieuwe zuiverings-
heffing voorgesteld.

Op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’ is een heffingsmaatstaf
ontwikkeld gebaseerd op kostenveroorzaking.

De voorgestelde heffingsformule is gebaseerd op de parameters: maximaal
debiet, organische stof, fosfaat en stikstof. Deze parameters blijken ver-
antwoordelijk te zijn voor de kosten (investerings- en exploitatiekosten)
van het zuiveringsbeheer. De gepresenteerde onderlinge verhouding in
de formule komt overeen met de verhouding in de kosten die deze para-
meters veroorzaken. Van belang is het daarbij op te merken dat deze
verhouding is berekend op generiek niveau (de zuiveringskosten voor heel
Nederland). Per rwzi of per beheersgebied kunnen de kostenverhoudingen
anders liggen. Belangrijk punt is dat de afvoer van hemelwater naar de
rwzi een belangrijke kostenveroorzakende factor is (30% van de kosten).
In het rapport worden drie varianten genoemd voor de verdeling over de
verschillende heffingplichtigen. 
De Commissie Togtema geeft in haar rapport aan dat afvoer van hemel-
water meer behoort bij de watersysteemtaken. Zij stelt derhalve voor 
deze kosten via de watersysteemheffing te financieren, zodat de kosten
direct verhaald worden op de eigenaren van grond en ingezetenen. Van-
uit het watersysteembeheer wordt het geld overgedragen aan zuiverings-
beheer.

Financiering Zuiveringsbeheer

5 Samenhang met het onderzoek
Waterschapsbelastingen in de 21e eeuw
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SAMENVATTING

In de huidige uitvoering van de heffing op de lozing van afvalwater treden
problemen op onder meer als gevolg van wijzigingen in het beleid. Hierdoor
worden in toenemende mate kosten gemaakt voor parameters, die niet of
maar beperkt in de heffing zijn betrokken. Te noemen zijn: de toename van
‘dunne’ afvalwaterstromen (door voorzuivering door bedrijven, nieuwe restlo-
zingen zoals de glastuinbouw e.d.), defosfatering en denitrificatie.

Parameters die kosten (met name in het zuiveringsbeheer) veroorzaken, zijn
onvoldoende in de heffing betrokken. Gelet op de eisen waaraan moderne
rioolwaterzuiveringsinrichtingen moeten kunnen voldoen, zouden vanuit het
oogpunt van een meer rechtvaardige toedeling van de kosten ook andere pa-
rameters in de heffing moeten worden betrokken. Voorbeelden van dergelijke
parameters zouden kunnen zijn: volume, totaal-fosfaat c.q. totaal-fosfor en
totaal-sti kstof.

Dit rapport vormt de weerslag van een onderzoek naar een nieuwe heffings-
maatstaf met een betere relatie tussen kostenveroorzaking van transport
(voor zover dit niet de riolering betreft) en behandeling van afvalwater in
communale zuiveringsinrichtingen en de heffingsmaatstaf. Hierbij is ook de
huidige heffingsmaatstaf, die gebaseerd is op vrachten aan zuurstofbindende
stoffen (CZV en N,,), betrokken.

Er is onderzocht hoe de kostenopbouw is bij de behandeling van afvalwater.
Hiertoe is een model opgesteld, aan de hand waarvan de kosten van de af-
valwaterbehandeling geraamd kunnen worden voor wil lekeurige RWZl’s.
Hierbij hangt het type installatie af van de vuilbelasting. Het model berekent
zo nauwkeurig mogelijk de dimensies van voorbezinktanks, beluchtingscir-
cuits, nabezinktanks, indiktanks, slibgisters, etcetera van inrichtingen. Uit de
dimensies worden vervolgens de kosten geraamd. Voor de basisberekeningen
werd uitgegaan van RWZl’s van 10.000, 50.000 100.000 en 400.000 i.e. à
136 g TZV (totaal-zuurstofverbruik). De RWZl’s voldoen aan de effluenteisen
volgens de Amvb Stedelijk afvalwater. Met het model werd vervolgens voor
een groot aantal, willekeurig gekozen, afvalwaters de kosten van de bijbeho-
rende RWZl’s geraamd.

Twee methoden werden gebruikt: allereerst werd getracht of directe kosten-
toerekening aan de te onderscheiden parameters mogelijk was. Ook werden
de marginale kosten (de extra kosten van extra behandeling van een compo-
nent) onderzocht.

Aan de hand van deze model-berekeningen is statistisch aangetoond, dat de
kosten van de afvalwaterbehandeling en -transport heel goed benaderd kun-
nen worden als een onafhankelijke optelling van de verschillende parameters,
ieder vermenigvuldigd met een factor die een maat geeft voor de kostenver-
oorzaking. Tevens werd aangetoond dat het maximale debiet van het geza-
menlijke afval- en regenwater de enige hydraulische parameter is die relevant
is voor de berekening van de kosten van de afvalwaterbehandeling.



De kosten van het transport en de behandeling in een RWZI kunnen worden
geformuleerd als:

K = 0 , 5 8 2  V + 0 , 0 2 6  0 + 1 , 5 2 9  N + 5 , 8 9 8  P +  0 , 3 3 0  Z ,

waarin K staat voor de exploitatiekosten (Dfl/j  x 1 .OOO), V is RWA-debiet
(m3/h); 0 is organische stof (in kg/d BZV), N is Kjeldahl-stikstof (kg N/d),  P is
totaal-fosfaat (kg P/d) en Z is zwevende stof (in kg/d).  Van de exploitatiekos-
ten van een ‘gemiddelde’ RWZI valt volgens deze formule 40% toe te reke-
nen aan het maximale debiet (waarvan circa 30% aan de afvoer van regen-
water), slechts 1 % aan de organische vuillast, 22% aan de stikstoflast, 14%
aan de fosfaatlast en 23% aan de vuillast aan zwevende stof. Organische
stof en zwevende stof overlappen elkaar voor een groot deel en de kosten
kunnen samen worden genomen: dit levert 24% kosten voor organische stof
op. Zware metalen veroorzaken geen kosten, en dienen in een kostentoere-
kening buiten beschouwing te blijven.

De marginale kosten van extra vervuiling boven een bepaalde vastgestelde
vracht blijken goed overeen te komen met de kosten zoals ze door de lineaire
optelling berekend worden. De mogelijkheid om met directe kostentoereke-
ning te kunnen werken, betekent dat een benadering van de marginale kosten
niet noodzakelijk is.

Het feit dat de kosten van de behandeling als een optelling gezien kunnen
worden, betekent dat een nieuwe heffingsmaatstaf ook als een optelling van
debiet en vrachten kan worden opgesteld. Op basis van de formule voor de
kostenveroorzaking is een aantal heffingsmaatstaven denkbaar. De maatstaf
op basis van (maximaal) debiet, CZV (omgerekend uit BZV en zwevende
stof), totaal-stikstof, en totaal-fosfaat geeft de beste relatie met de kosten-
veroorzaking .

De maatstaf kan als volgt geformuleerd worden:

M=QMAxx9,5+Qx (
0,l xCZV+ Nt + 4 x P t

4 0
)

waarin OM,, is het maximale debiet in m3/h, 0 is het gemiddelde debiet in
m3/d, en CZV, Nt en P zijn uitgedrukt in mg/l.  Een maatstaf op basis van
zuurstofbindende stoffen, zoals de huidige maatstaf, geeft een aanzienli jk
minder goede relatie met de kostenveroorzaking, net als een maatstaf die uit-
sluitend op het (maximale) debiet is gebaseerd.

Op basis van de nieuwe maatstaf zijn door één waterbeheerder de conse-
quenties van de nieuwe heffingsmaatstaf ingeschat. Hierbij is uitgangspunt
geweest dat de totale opbrengst uit de heffingen hetzelfde diende te blijven.
Drie scenario’s zijn doorgerekend, en de volgende conclusies kunnen worden
getrokken:
- Als de lozing van regenwater direct wordt toegerekend aan huishoudens

en bedrijven, wordt de heffing voor huishoudens en forfaitair aangeslagen
(kleine) bedrijven hoger, en die voor overige bedrijven lager.



- Als het regenwater van openbaar verhard oppervlak wordt toegerekend
aan de gemeenten, dienen deze een substantieel deel (in het voorbeeld van
de ‘gemiddelde’ RWZI 14%) van de heffing op te brengen. Dit gaat dan
gepaard met een verlaging van de heffing voor de inwoners en bedrijven.

- Als het regenwater van openbaar plus particulier oppervlak wordt toegere-
kend aan de gemeenten (met uitzondering van het verhard oppervlak van
meetbedrijven), dienen gemeenten een veel groter deel van de heffing op
te brengen, in het voorbeeld van de ‘gemiddelde’ RWZI 30%. De heffingen
voor huishoudens en bedrijven worden dan weer lager.

De berekening is slechts door één waterbeheerder uitgevoerd. Voor andere
waterbeheerders zullen de percentages waarmee de heffing wijzigt verschil-
len, maar de trend is duidelijk.

Uit het voorbeeld blijkt dat, indien wordt gekozen voor een heffing voor ver-
hard oppervlak voor gemeenten, dit waarschijnlijk een sterke bevordering van
de afkoppeling van verharde oppervlakken tot gevolg zal hebben.

Mogelijke gevolgen van een nieuwe maatstaf als boven beschreven zijn de
volgende:
- afkoppeling van verhard oppervlak van de riolering leidt tot vermindering

van de heffing;
- voorzuivering van industrieel afvalwater in een installatie die alleen nitrifi-

catie bewerkstell igt leidt -in tegenstell ing tot hetgeen nu het geval is-
nauwelijks tot verlaging van de heffing;

- lozing van afvalwater met hoge concentraties zuurstofbindende stoffen
leidt tot een minder hoge heffing dan nu het geval is;

- lozing van grote hoeveelheden sterk verdund afvalwater leidt tot een aan-
zienlijk hogere heffing dan nu het geval is;

- lozing van fosfaat en geoxideerde stikstof (nitriet en nitraat) zullen tot een
heffing leiden.

Implementatie van een nieuwe heffingsmaatstaf heeft verstrekkende gevolgen
voor forfaitaire, getabelleerde en gemeten vaststelling van de hoogte van de
heffing. Aan de hand van de nieuwe heffingsmaatstaf zou een ‘kostenveroor-
zakingseenheid’  (kve) kunnen worden gedefinieerd als de lozing van een
maximum van 43 liter per uur, en een dagelijkse vracht van 96 g CZV, 8,8 g
totaal-stikstof en 1,5 g totaal-fosfaat.

Momenteel wordt de lozing voor huishoudens forfaitair vastgesteld op 1 of 3
v.e., al naar gelang of het één of meer bewoners betreft. Heffing op het wa-
terverbruik zou een redelijke mogelijkheid zijn. Het waterverbruik is goed vast
te stellen, en heeft een relatie met het aantal personen in het huishouden.
Het lijkt dus een redelijke maat voor de lozing van vervuilende stoffen. Voor
de vaststelling van het maximale debiet zou kunnen worden uitgegaan van
het verhard oppervlak. Te denken valt aan een klasse-indeling die bestaat uit
flatgebouwen, rijtjeshuizen, vrijstaande huizen en dergelijke, of een klasse-
indeling naar de WOZ-waarde van de woning.
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Voor tabelbedrijven lijkt aanpassing aan de nieuwe maatstaf geen grote pro-
blemen op te leveren. Wel dient bij een nieuwe maatstaf de tabel aangepast
te worden. Voor meetbedrijven dienen meer parameters te worden gemeten
dan nu het geval is. Met name meting van het maximale debiet kan hier een
probleem vormen. Ook hier ligt een koppeling met het verhard oppervlak,
voor zover dat naar een RWZI afvoert, voor de hand. Indien gekozen wordt
voor een aanslag voor de gemeenten voor het aangesloten verhard oppervlak,
kan worden aangesloten bij de gemeentelijke rioleringsplannen, voor zover
aanwezig. Van een nieuwe heffingsmaatstaf kan verwacht worden dat deze
voor huishoudens tot enige waterbesparing en -hergebruik zal leiden, en voor
gemeenten en bedrijven tot afkoppeling van verharde oppervlakken.

Vanuit het oogpunt van de kosten is de nu voorgestelde heffingsmaatstaf
rechtvaardiger dan de huidige. Implementatie van de nieuwe maatstaf moet
min of meer eenvoudig te realiseren zijn. Nader onderzoek is noodzakelijk
naar de uitvoeringsmogelijkheden van het vaststellen van de heffing van met
name regenwaterafvoer en de financiële consequenties hiervan.



1. INLEIDING

1 .l Algemeen

De totale kosten van het waterkwaliteitsbeheer worden gefinancierd uit de
opbrengsten van de verontreinigingsheffing. Deze heffing is een bestem-
mingsheffing met als beginsel “de vervuiler betaalt”. Bij het opleggen van de
heffing wordt een globale relatie gelegd tussen de geloosde vervuiling en de
te betalen heffing. Het waterkwaliteitsbeheer omvat zowel de financiering van
de aanleg, onderhoud en exploitatie van de zuiveringsinfrastructuur (trans-
portleidingen en rioolwaterzuiveringsinrichtingen) - het zogenaamde actieve
waterkwaliteitsbeheer - alsook het passieve waterkwaliteitsbeheer. Hieronder
worden taken verstaan als vergunningverlening (ook ten dele betaald uit le-
ges), monitoring van oppervlaktewater en waterbodems, inrichting en herstel
van oppervlaktewateren, althans voor zover dit gerelateerd kan worden aan
waterkwaliteitsaspecten, en de sanering van zeer verontreinigde waterbo-
dems.

De meeste waterkwaliteitsbeheerders voeren als maatstaf voor de huidige
heffing de lozing van zuurstofbindende stoffen en van een aantal zware me-
talen. Daarbij genereren de lozingen van zuurstofbindende stoffen een op-
brengst van meer dan 99%. De totale opbrengst bedraagt circa Dfl 1,8 mil-
jard (1997). In de huidige uitvoering van de heffing treden problemen op on-
der meer als gevolg van wijzigingen in het beleid. Hierdoor worden in toene-
mende mate kosten gemaakt voor parameters, die niet of maar beperkt in de
heffing zijn betrokken. Te noemen zijn: de toename van ‘dunne’ afvalwater-
stromen (door voorzuivering door bedrijven, nieuwe restlozingen zoals de glas-
tuinbouw e.d.), defosfatering en denitrificatie.

Voor het verkennen van de mogelijkheden tot oplossingen heeft de Commissie
Integraal Waterbeheer werkgroep III (CIW-lil)  een sub-werkgroep ‘nieuwe hef-
fingparameters’ in het leven geroepen met de volgende taakopdracht:
Onderzoek naar de mogelJkheden  om nieuwe stoffen c.q. parameters onder
de Wvo-heffing te brengen en de eventuele consequenties van deze mogeIJk-
heden globaal in beeld te brengen.

De problemen bij de Wvo-heffing zijn in relatie tot de taakopdracht van de
sub-werkgroep, uit te splitsen naar een aantal invalshoeken. Parameters die
kosten (met name in het zuiveringsbeheer) veroorzaken, zijn onvoldoende in
de heffing betrokken. Gelet op de eisen waaraan moderne rioolwaterzuive-
ringsinrichtingen moeten kunnen voldoen, zouden vanuit oogpunt van een
meer rechtvaardige toedeling van de kosten ook andere parameters in de hef-
fing moeten worden betrokken. Voorbeelden van dergelijke parameters zouden
kunnen zijn: volume, fosfaat (totaal-P) en totaal-stikstof.

Niet iedere lozing c.q. bron wordt op dit moment belast, terwijl hiervoor wel
kosten worden gemaakt bij het zuiveren van afvalwater. Een voorbeeld is ver-
hard oppervlak (straatvuil, hemelwater). Het tarief van de Wvo-heffing is zo-
danig hoog, dat bedrijven besluiten om zelf te gaan (voor-Izuiveren, terwijl zij

-5-



1.2

op zich deze taak niet tot hun kerntaak rekenen en dit liever zouden overlaten
aan professionele afvalwaterzuiveraars; hier speelt de aan- en afhaakproble-
matiek.

Er lijkt in dit verband onvoldoende relatie met de veroorzaking van kosten. De
eerder genoemde sub-werkgroep heeft geconstateerd dat het beginsel “de
vervuiler betaalt” onvoldoende gerelateerd is aan de kostenveroorzaking door
de lozingen op communale zuiveringsinrichtingen.

Het huidige rapport

Voorliggend rapport is de weerslag van een onderzoek dat antwoord moet
geven op de vraag in hoeverre een nieuwe heffingsmaatstaf meer recht doet
aan de gewijzigde omstandigheden. Het onderzoek is uitgevoerd door HAS-
KONING Ingenieurs- en Architectenbureau.

De probleemstelling van het onderzoek spitst zich toe op de vraag in hoeverre
een nieuwe heffingsmaatstaf een betere relatie met de kostenveroorzaking
heeft dan de huidige maatstaf.

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe de kosten van transport en behandeling
van afvalwater te berekenen zijn. In hoofdstuk 3 wordt een aantal heffings-
maatstaven geformuleerd en onderzocht. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 de
consequenties van de eventuele implementatie van de meest uitgebreide
maatstaf vergeleken met die van de huidige maatstaf.
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2. BEREKENING VAN DE KOSTEN VAN DE BEHANDELING VAN AFVALWATER

2.1

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de afvalwaterbehandeling en
de bouwstenen van het model voor de berekening van de kosten van de be-
handeling van afvalwater besproken. Met het opgestelde model wordt vervol-
gens een aantal berekeningen uitgevoerd.

Selectie van representatieve groottes

In tabel 1 zijn enige statistische gegevens samengevat, die zijn ontleend aan
de milieustatistieken van het CBS over 1995’.

Tabel 1. Gegevens van het CBS over RWZl’s’.

Capaciteitsklasse

i.e. à 54 g BZV

< 5.000

aantal

RWZl’s

66

aantal i.e.

behandeld

i.e. x 1 .OOO

163

gemiddelde

ontwerpbelasting’

i.e. à 54 g BZV

2.500

5.000 - 10.000 62 432 7.000

10.000 - 25.000 87 1364 15.700

25.000 - 50.000 71 2478 35.000

50.000 - 100.000 71 4982 70.200

100.000 - 250.000 47 6698 142.500

> 250.000 19 8262 434.800

1: Berekend door deling van het totaal aantal i.e. door het aantal RWZl’s in de klasse.

In figuur 1 is de cumulatieve frequentieverdeling gegeven. De curve in de fi-
guur geeft de cumulatieve frequentieverdeling van een verdeling die normaal
verdeeld is over de logaritme van de ontwerpbelasting, een zogenaamde log-
normale verdeling.

Aan de hand van deze log-normale frequentieverdeling zijn verdere berekenin-
gen gemaakt. De vier gekozen ontwerpcapaciteiten dienen representatief te
zijn voor:
- óf de grootte van de RWZl’s;
- óf het aantal door dergelijke RWZI’s  behandelde i.e.;
- óf de kosten die op dergelijke RWZI’s  worden gemaakt.

Omdat dit rapport de financiering van het zuiveringsbeheer betreft, ligt het
voor de hand groottes te kiezen die representatief zijn voor de kosten. Voor de
beoordeling hiervan dient een verband tussen de grootte van de RWZI en de
aldaar gemaakte exploitatiekosten te worden aangenomen.

1 CBS 1997. Milieustatistieken - Waterkwaliteitsbeheer, deel b: zuivering van afvalwa-
ter 1995. CBS, Voorburg/Heerlen, 1997.
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Figuur 1. Cumulatieve frequentieverdeling van de ontwerpbelasting van
Nederlandse RWZI’s. De eenheid van ontwerpbelasting is 1 i.e.
à 54 g BZV. De curve geeft een log-normale frequentieverdeling
aan. Eén punt (1 OO%, 800.000 i.e.) is buiten de figuur gelegen.

Dit verband is bekend uit eerder onderzoek2  en luidt:

waarin E de exploitatielasten weergeeft, A een constante is en B de ontwerp-
grootte. In figuur 2 is de cumulatieve frequentieverdeling gegeven van de op
basis van formule (1) geschatte exploitatiekosten van de RWZI’s .

Het totaal van de kosten kan nu worden geschat door vier RWZI’s te kiezen
(bijvoorbeeld 10.000, 50.000, 100.000 en 400.000 i.e. à 136 g TZV, over-
eenkomend met 6.600, 33.300, 66.600 en 267.000 i.e. à 54 g BZV) en ver-
volgens de kosten te berekenen met weegfactoren die overeenkomen met de
relatieve bijdrage van de verschillende klassen RWZI’s aan het totaal.

De weegfactoren kunnen uit figuur 2 worden afgeleid. Als de punten geacht
worden in het midden van een interval te liggen, dan worden de weegfactoren
voor RWZI’s van 10.000, 50.000, 100.000 en 400.000 i.e. respectievelijk
0,12;  0,19; 0,28 en 0,41.

2 STOWA 1998. Beoordelingssystematiek voor de bedrijfsvoering van rioolwaterzuiv-
eringsinrichtingen. STOWA, Utrecht, rapport 98-20, 98-21, 98-22, 1998.
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2.2
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Figuur 2. Cumulatieve frequentieverdeling van de kosten die op RWZI’s
gemaakt worden. De eenheid van ontwerpbelasting is 1 i.e. à
54 g BZV. De punten geven de gekozen groottes aan. De l i jnen
geven de indeling in klassen aan, waarop de weegfactoren wor-
den gebaseerd.

Uitgangspunten

Voor de berekening van de kosten van de behandeling van afvalwater dient
inzicht te bestaan in de opbouw van de kosten van investering en exploitatie
van een rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) en het transportnet dat het af-
valwater bij die RWZI aanlevert. Vier RWZI’s van verschillende grootte, met
vier verschillende aanvoernetten, worden hiertoe onderzocht. Bij de bereke-
ning van de kosten van investering en exploitatie van deze RWZI’s wordt uit-
gegaan van de aanvoer van het voor Nederland ‘gemiddelde’ afvalwater3 e n
het behalen van de wettelijk voorgeschreven effluenteisen voor BZV, stikstof,

0.41

0,28

0 100 200 300 400 500 600

ONlWERFBElASTlNG(l.e.x  1.000)

fosfaat en zwevende stof4.

De modelmatige berekeningen zijn uitgevoerd
50.000, 100.000 en 400.000 i.e. Deze RWZl’s
schreven. De afvalwaterkarakteristieken van deze
tabel 2.

a a n  RWZl’s  v a n  1 0 . 0 0 0 ,
worden hieronder kort be-
RWZI’s zijn samengevat in

3 CBS 1997. Milieustatistieken - Waterkwaliteitsbeheer, deel b: zuivering van afvalwa-
ter 1995. CBS, Voorburg/Heerlen, 1997.

4 Ministerie van VROM 1996. Lozingenbesluit WVO stedelijk afvalwater. Staatsblad
1996: 140.

-9-



Tabel 2. Afvalwaterkarakteristieken voor de verschillende RWZI’s.

Parameter eenheid 10.000 i .e . 50.000 i .e . 100.000 i .e . 4 0 0 . 0 0 0  i . e .

debieten
D W A
D W A
R W A
totale aanvoer

m3/h 1 2 0 5 0 1 7 5 2 3 . 0 0 8
m3/d 1 . 2 0 0 6 . 0 1 8 1 2 . 0 3 5 4 8 . 1 4 0
m3/h 4 4 1 2 . 2 0 6 4 . 4 5 2 1 7 . 8 1 0
m3/d 1 . 8 9 4 9 . 4 7 1 1 8 . 9 4 3 7 5 . 7 7 0

vrachten
c z v
B Z V
N KJ

PTOT

z s

kgld 9 5 7 4 . 7 8 3 9 . 5 6 6 3 8 . 2 6 0
kgld 3 4 9 1 . 7 4 3 3 . 4 8 5 1 3 . 9 4 0
kgld 8 8 4 4 1 8 8 3 3 . 5 3 2
kgld 1 4 71 1 4 2 5 6 8
kgld 4 0 8 2 . 0 3 9 4 . 0 7 9 1 6 . 3 1 0

7 0.000 i. e.

De RWZI van 10.000 i.e. krijgt aanvoer vanuit een vrij-vervalleiding. Er wordt
een oxidatiesloot toegepast, me t  i n te rm i t te rende  beluchting v o o r  N-
verwijdering en chemische P-verwijdering met behulp van FeCI,.  Een efflu-
entleiding van 1 km wordt opgenomen. De sliblijn bestaat uit indikking en nat-
te opslag. De slibverwerking vindt plaats door afvoer per as à f 200,--  per ton
DS (f lO,-- per ton natgewicht) naar een grotere RWZI, alwaar kosten van
f 350,--  per ton DS in rekening worden gebracht. De eindverwerking vindt
elders plaats à f 750,--  per ton DS. Een schematische weergave van de RWZI
is gegeven in figuur 3.

slibbuffer afvoer

Figuur 3. Schematische weergave van een RWZI van 10.000 i.e.

50.000 i. e.

De RWZI van 50.000 i.e. heeft een aanvoernet van 5 x 5 km persleidingen
met een diameter van 400 mm. Er wordt een omloopcircuit toegepast zonder
voorbezinking en met biologische P-verwijdering (voor zover toepasbaar) en
aanvul lende P-verwi jder ing door middel  van FeCI, met een (netto) fVle/P-
verhouding van 1,7. Een effluentleiding van 1 km wordt opgenomen. Slibver-
werking vindt plaats door indikking en centrifuge. Eindverwerking van het slib
vindt elders plaats à f 750,--  per ton DS. Een schematische weergave van de
RWZI is gegeven in figuur 4.
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centrifuge

Figuur 4. Schematische weergave van een RWZI van 50.000 en 100.000 i.e.

7 00.000 i e.

De RWZI van 100.000 i.e. krijgt afvalwater aangevoerd via een persleidingnet
van 2 x 10 km + 1 x 5 km, met diameters van respectievelijk 800 en 700
mm. Er wordt voor de waterlijn een systeem toegepast als beschreven voor
50.000 i.e., zij het dat de waterlijn in twee straten wordt uitgevoerd. Een ef-
fluentleiding van 1 km wordt opgenomen. De sliblijn is vergelijkbaar met die
van de RWZI van 50.000 i.e.

400.000 i. e.

De RWZI van 400.000 i.e. krijgt afvalwater aangevoerd via een persleiding-net
van 2 x 10 km + 3 x 5 km, met diameters van 1200 mm. Er wordt een ac-
tiefslibsysteem toegepast met voorbezinking en chemische P-verwijdering
door middel van FeSO,  en met bellenbeluchting. Een effluentleiding van 1 km
wordt opgenomen. Het slib wordt na gravitatie-indikking vergist in een slibgis-
tingstank waarna het wordt ingedikt met behulp van centrifuges. De kosten
van de eindverwerking van het slib bedragen f 750,--  per ton DS. Een sche-
matische weergave van de configuratie van een conventioneel actiefslibsys-
teem is gegeven in figuur 5.
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slibgisting centrifuge

Figuur 5. Schematische weergave van een conventionele actiefslibinrich-
ting van 400.000 i.e.

2.3 Dimensies en kosten

In tabel 3 worden de dimensies van de verschillende elementen van de vier
RWZI’s samengevat. In bijlage 1 en 2 worden de dimensioneringsgrondslagen
voor transportnet en RWZI, de daaruit resulterende dimensionering en de uit-
gangspunten voor de kostenberekeningen uitgebreid toegelicht.
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Tabel 3. Samenvatting van de belangrijkste dimensies van RWZI’s  met
een belasting van respectievelijk 10.000, 50.000, 100.000 e n
400.000 i.e. voor de behandeling van gemiddeld Nederlands
afvalwater.

Me laag belast laag belast laag belast actief slib

belasting (à 136 g TZV) 10.000 50.000 100.000 400.000

element eenheid
voorbezinking

aantal 4
kantdiepte m 2.00
diameter m 36.90

anaërobe ruimte
aantal 1 1
diepte m 5.00 6.00
volume m3 1 000 1 500

beluchte ruimte
SVI 150 120 120 150
slibgehalte 5.0 5.5 5.5 4.5
aantal 1 1 2 3
totaal volume m3 2 150 10 200 20 400 69 250
diepte m 4.00 5.00 6.00 6.00
lengte m 47.00 70.00 49.90 81.80
aantal benen 2 4 4 6
breedte been m 6.00 7.00 8.00 8.00

beluchting

type punt punt punt bellen
capaciteit kg OJh 89 374 704 3 033

nabezinking
aantal 1 2 3 12
kantdiepte m 1.50 1.50 1.50 1.50
diameter m 27.90 40.60 46.60 50.10

indikking
aantal 1 1 1 3
kantdiepte m 3.00 3.00 3.00 3.00
diameter m 3.90 8.50 12.10 17.30

slibgisting
aantal 2
volume m3 5 280

centrifuge
aantal 1 1 1
capaciteit m3/h 25 50 50
capaciteit kg DS/h

slibbuffer
aantal 1
volume m3 130

De in tabel 3 gegeven dimensies vormen het uitgangspunt van de hierna te
behandelen berekeningen voor de kosten van de behandeling van het afvalwa-
ter. De investering- en exploitatiekosten van de vier installaties en de trans-
portstelsels zijn gegeven in tabel 4. In bijlage 1 zijn de kosten meer gedetail-
leerd weergegeven.
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Tabel 4. Investerings- en exploitatiekosten van de verschillende RWZI’s
en transportstelsels (in duizenden guldens).

Type laag belast laag belast laag belast actief slib

belasting (à 136 g TZV) 10.000 50.000 100.000 400.000

element eenheid

TRANSPORTSTELSEL

investeringen

civiel Dfl x 1 000 0 16 654 35 547 116 183

M/E/R Dfl x 1 000 0 645 773 3 864

totaal Dfl x 1 000 0 17 299 36 320 120 047

exploitatie

kapitaalslasten Dfl/j x 1 000 0 1 074 2 233 7 431

bedrijfsvoering

onderhoud Dfl/j x 1 000 0 53 94 348

energie Dfl/j x 1 000 0 82 41 245

personeel Dfl/j x 1 000 0 10 12 12

subtotaal Dfl/j x 1 000 0 145 147 605

totaal Dfl/j x 1 000 0 1 219 2 380 8 036

RWZI

investeringen

civiel Dfl x 1 000 5 662 13 113 22 141 121 029

M/E/R Dfl x 1 000 2 495 6 213 10 577 44 276

totaal Dfl x 1 000 8 157 19 326 33 718 165 485

exploitatie

kapitaalslasten Dfl/j x 1 000 626 1 493 2 530 12 509

bedrijfsvoering

onderhoud Dfl/j x 1 000 103 252 428 1 934

energie Dfl/j x 1 000 81 371 691 1 482

chemicaliën Dfl/j x 1 000 8 22 58 590

personeel Dfl/j x 1 000 40 240 400 1 200

laboratorium Dfl/j x 1 000 41 82 102 102

slibbewerking Dfl/j x 1 000 62 0 0 0

slibverwerking Dfl/j x 1 000 117 562 1 141 3 953

Rijksheffing Dfl/j x 1 000 0 0 133 533

subtotaal Dfl/j x 1 000 452 1 529 2 953 9 794

totaal Dfl/j x 1 000 1 078 3 022 5 483 22 303
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2.4 Verificatie

Investeringen in de RWZI’s
De investeringen voor de verschillende RWZI’s zijn vergeleken met de zoge-
naamde RIZA-grafiek, die een overzicht geeft van de investeringskosten van
vele RWZI’s (door RIZA tot 1991 bijgehouden). De door RIZA gegeven inves-
teringskosten zijn geïndexeerd voor het prijspeil 1998, aan de hand van de
index voor “grote bouwwerken” (15%). In vergelijking met deze investerings-
kosten vallen de nu berekende investeringen voor de vier RWZI’s niet uit de
toon, zie figuur 6.
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Figuur 6.

J

Vergelijking van de berekende kosten voor de vier RWZI’s (0:
circuit; n : actiefslib) met de kosten van een groot aantal overi-
ge RWZl’s,  geïndexeerd naar prijspeil 1998 (0: circuit; Cl : ac-
tiefslib). De curven geven de gemiddelde waarde aan.

In figuur 6 is te zien dat de investeringskosten die zijn berekend in het model
voor de laagbelaste RWZI’s aan de lage kant zijn in vergelijking met de geïn-
dexeerde RIZA-grafiek. De RIZA-grafiek heeft betrekking op RWZI’s die niet
zijn ingericht op de huidige P- en N-eisen. De kosten zijn dus enigszins lager
dan die van huidge RWZI’s. Aan de andere kant worden de relatief lage kosten
van de berekende laagbelaste RWZI’s mogelijk verklaard door het feit dat in
zijn algemeenheid de bouwkosten van RWZI’s zijn afgenomen.

Exploitatie
Aan de hand van een vergelijking met bekende kosten van de exploitatie van
RWZI’s5 is getracht te beoordelen of de voor bovenstaande RWZI’s berekende
exploitatiekosten (exclusief eindverwerking van het slib) enigszins overeenko-
men met de praktijk. In figuur 7 zijn de berekende kosten weergegeven

5 STOWA 1998. Beoordelingssystematiek voor de bedrijfsvoering riooiwaterzuivering-
sinrichtingen. STOWA, Utrecht, rapport 98-20, 98-21, 98-22, 1998.

- 15-



samen met de op basis van de STOWA-methodiek5 te verwachten exploitatie-
kosten. De overeenstemming is goed te noemen. Ook hier zijn de exploitatie-
kosten weer iets lager dan op basis van belasting, ontwerpgrootte, RWA, en
bouwjaar zou worden verwacht. Deze verwachte waarde wordt door de lijn in
figuur 9 aangegeven.

0 50 100 150 200

VOORSPELDE WAARDE (DfVj)

Figuur 9. Overeenkomst tussen de werkelijke exploitatiekosten en op ba-
s i s  van belasting, ontwerpbelast ing,  bouwjaar en RWA-
capaciteit voorspelde exploitatiekosten voor 158 RWZI’s van
zeven waterbeheerders (0)  en van de vier berekende RWZl’s
(0).

Voor het transportnet zijn gegevens niet gemakkelijk beschikbaar. Het is dus
niet mogelijk om een dergelijke verificatie voor het transportnet uit te voeren.

2.5 Directe kostentoerekening

2.5.1 Inleiding

Als de kosten van transport en zuivering van afvalwater en verwerking van
het daarbij ontstane slib toe te rekenen zouden zijn aan een aantal verschil-
lende parameters, dan zou het opstellen van gewijzigde heffingsmaatstaven
aanzienlijk vergemakkelijkt worden. Daarom is het nuttig om te trachten vast
te stellen in hoeverre de kosten direct toerekenbaar zijn aan de belangrijkste
kostenbepalende parameters. De volgende parameters zijn hierbij in eerste
instantie aan de orde geweest:
- hydraulische capaciteit;
- BZV als maat voor organische stof;
- totaal-P;
- Kjeldahl-stikstof;
- zwevende stof;
- zware metalen.
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2.5.2 Methodiek

De verschillende parameters die van belang zijn in het ontwerp hebben alle
invloed op de kosten. Om de invloed van deze parameters op de kosten te
kunnen inschatten, moeten deze parameters onafhankelijk worden gevarieerd.
Hiertoe werd uitgegaan van de debieten  en vrachten van de vier installaties
van 10.000, 50.000, 100.000 en 400.000 i.e. à 136 g TZV, zoals gegeven in
tabel 2 op bladzijde 10. De voor het ontwerp belangrijke parameters RWA en
de vrachten van BZV, NKJ, P en ZS werden door middel van loting gevarieerd
tussen 20 en 180% van hun oorspronkelijke waarden, in stappen van 20%.

Door een dergelijke loting wordt een RWZI verkregen waarin de parameters
die bepalend zijn voor het ontwerp onafhankelijk van elkaar zijn gevarieerd. Op
deze manier werden voor ieder type RWZI, van 10.000, 50.000, 100.000 en
400.000 i.e., 40 verschillende afvalwaterkarakteristieken samengesteld en de
bijbehorende RWZI gedimensioneerd. Voor elk van deze RWZI’s  werd de kos-
tenberekening uitgevoerd. Dit levert in totaal 160 verschillende uitkomsten op
van de kosten van de behandeling van de door loting verkregen hoeveelheden
en samenstelling van het afvalwater. Deze uitkomsten zijn vervolgens gebruikt
als het basismateriaal voor verdere analyse. In figuur 8 is de methodiek sche-
matisch weergegeven.

karakteristieken
afvalwater
standaard-RWZI

loting nieuwe
Nki-vracht

4

karakteristieken
b afvalwater

nieuwe RWZI

loting

loting -1

Figuur 8. Schematische weergave van de methodiek voor het berekenen
van de kosten van 160 RWZI’s met door loting verkregen af-
valwaterkarakteristieken.

Hierbij het volgende voorbeeld. Er wordt uitgegaan van de standaard-RWZI
van 100.000 i.e. Door loting worden de volgende invoerparameters verkregen:
RWA = 0,4 x oorspronkelijke RWA, BZV = 1,2 x oorspronkelijk BZV, NKJ=
0,8 x oorspronkelijk NKJ, P = 1,4 x oorspronkelijk P en ZS = 0,6 x oor-
spronkelijk ZS. Deze waarden leveren een nieuwe RWZI op, met nieuwe ex-
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ploitatiekosten. Opgemerkt wordt dat de loting binnen reële grenzen wordt
uitgevoerd. Dit betekent dat alle combinaties van parameters ook in de prak-
tijk kunnen voorkomen.

Als de kosten van transport, zuivering en slibverwerking direct toerekenbaar
zijn aan de vijf genoemde parameters, betekent dit dat de exploitatiekosten
als een optelling kunnen worden beschouwd van de verschillende parameters,
waarbij iedere parameter wordt vermenigvuldigd met een weegfactor.

Volgens deze veronderstelling zou de volgende formule gelden:

K = aV + 60 + cN + dP + eZ +fM (21

waarin: K is kosten (Dfl/j  x 1 .OOO), V is RWA-debiet (m3/h); 0 is organische
stof (in kg/d  BZV), N is Kjeldahl-stikstof (kg N/d), P is totaal-fosfaat (kg P/dL
Z is zwevende stof en M is zware metalen (kg/d);  a tot en met f zijn de weeg-
factoren. Met behulp van meervoudige regressieanalyse kan nu worden vast-
gesteld of het hanteren van het beschreven model gerechtvaardigd is en wat
de waarde van de verschillende weegfactoren is. Dit wil zeggen, het is moge-
lijk om met het model de kosten voor de verschillende parameters te beschrij-
ven.

2.5.3 Resultaten

Zware metalen

Noch in het model, noch in de realiteit, heeft de aanvoer van zware metalen
enige consequentie voor transport of zuivering van het afvalwater. Alléén als
het bij de zuivering geproduceerde slib van een dermate goede kwaliteit zou
zijn dat het op een andere manier (bijvoorbeeld in de landbouw) verwerkt zou
kunnen worden, dan zou een verandering van de aanvoer van zware metalen
consequenties hebben. Op basis van de eerder beschreven methodiek kan
niet of nauwelijks kostenveroorzaking aan zware metalen worden toegekend.

De aanvoer van zware metalen is voor het grootste deel niet afkomstig van de
industrie’. Daarom is het niet redelijk om hierin op enige termijn grote veran-
deringen te verwachten. Zware metalen veroorzaken alleen door hun aanwe-
zigheid in het slib kosten. De concentraties of vrachten spelen daarbij nauwe-
lijks een rol. Dit geldt ook voor eventuele toekomstige technieken die zware
metalen uit het effluent van RWZI’s  verwijderen. Hiervan wordt de dimensio-
nering bepaald door hydraulische parameters, zodat ook hiervan de kosten
niet bepaald worden door de concentraties of vrachten aan zware metalen.

6 RIZA 1998. Strategie voor de aanpak van microverontreinigingen in communaal
afvalwater. RIZA, Lelystad, 1998, in voorbereiding.
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Kostenveroorzaking kan alleen worden toegekend als:
- het verschil tussen de verwerking van het bij zuivering ontstane slib zonder

en met zware metalen duidelijk gekwantificeerd kan worden;
- maatregelen voor het verlagen van de hoeveelheden zware metalen in slib

en effluent in beschouwing worden genomen.

Er kan worden geconcludeerd dat de bovenstaande benadering geen zin heeft
voor zware metalen. In het vervolg worden zware metalen dan ook buiten be-
schouwing gelaten.

Overige parameters

Voor de overige parameters heeft de bovenstaande benadering wel degelijk
zin. De beste “fit” werd verkregen met de volgende formule:

K = 0,582 V + 0,026 0 + 1,529 N + 5,898 P + 0,330 Z (31

waarin voor 0 de BZV-vracht is genomen. De voorspellende waarde van deze
formule is goed te noemen, zoals weergegeven in figuur 9. Voor een RWZI
van 100.000 i.e., waarvan de exploitatielasten kunnen worden geschat op
Dfl. 5.483.000,--  per jaar (zie tabel 4 op bladzijde 14) komt de formule neer
op Dfl. 6.154.000,--  per jaar.
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Figuur 9. De op basis van formule (3) voorspelde kosten van transport,
zuivering en slibverwerking van het door loting vastgestelde af-
valwater voor 160 RWZI’s  en bijbehorende transportstelsels,
vergeleken met de modelmatig berekende kosten. R2 = 0,98.
De figuur rechts is een uitvergroting van het deel linksonder in
de figuur links.

Dat lagere waarden de neiging hebben boven de voorspelling te liggen (de lijn
in de figuur) en hogere waarden er juist onder, kan worden toegeschreven aan
schaaleffecten. Grotere installaties zijn per eenheid van vervuiling goedkoper
dan kleinere; zie bijvoorbeeld formule (1) op bladzijde 8.
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Van de exploitatiekosten van een ‘gemiddelde’ RWZI van 100.000 i.e. valt
volgens formule (3) 40% toe te rekenen aan het maximale debiet, slechts 1 %
aan de organische vuillast, 22% aan de stikstoflast, 14% aan de fosfaatlast
en 23% aan de vuillast aan zwevende stof. Het hoge aandeel van het RWA
debiet wordt veroorzaakt doordat het transportstelsel uitsluitend door het
RWA debiet wordt bepaald, terwijl ook verschillende elementen van de RWZI
(voorbezinktanks, nabezinktanks, anaërobe ruimte en het leidingwerk uitslui-
tend door het maximale debiet worden bepaald. De geringe bijdrage van de
organische vuillast  is opmerkelijk en wordt deels veroorzaakt door de lage
verhouding tussen BZV en stikstof. Hierop wordt in 0 2.6 nog teruggekomen.

Als rekening wordt gehouden
10.000, 50.000, 100.000 en
gegevens kan worden berekend
ginaal. De formule wordt dan:

met het gewicht van de vier RWZI’s v a n
400.000 i.e. zoals dat op basis van CBS-
(zie § 2.1) verandert de formule slechts mar-

K = 0,583 V + 0,016 0 + 1 , 5 2 0  N + 5 , 9 5 6  P+ 0 ,327  Z (41

waarin alleen het gewicht van BZV aanzienlijk is verminderd. De kostenschat-
ting voor een RWZI van 100.000 i.e. komt nu neer op Dfl. 6.1 11 .OOO,-- per
jaar. Het verschil met formule (3) is zo gering -nog geen procent-, dat er
geen reden is om in het vervolg uit te gaan van berekeningen met een ver-
schillend gewicht voor de verschillende RWZI’s.

De relevantie van de verschillende factoren in formule (2) -met ander woor-
den: het antwoord op de vraag of er ook andere waarden van de weegfacto-
ren tot een goede “fit” leiden- werd als volgt onderzocht’: voor verschillende
randvoorwaarden werd telkens gezocht naar de optimale combinatie van
weegfactoren, die de beste benadering oplevert voor de beschrijving van de
kosten. Deze randvoorwaarden bestaan uit het op nul stellen van één of meer
van de weegfactoren. De weegfactoren die het minste belang hebben, leveren
bij het op nul stellen ook de geringste verlaging van de determinatiecoëfficiënt
R2 op. De resultaten van deze berekeningen zijn weergegeven in tabel 5.

Tabel 5. Waarde van de weegfactoren in formule (2) voor de kosten van
transport, zuivering en slibverwerking, bij het niet in de formule
opnemen van verschillende weegfactoren. Tevens is de deter-
minatiecoëfficiënt ( R2) opgenomen.

7 Buijs A 1994. Statistiek om mee verder te werken. Stenfert Kroese, Educatieve Part-
ners Nederland BV, Houten 1994.
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Uit tabel 5 kan het volgende worden geconcludeerd:
- De verlaging van de determinatiecoëfficiënt door het weglaten van de

weegfactoren b en d uit de formule is marginaal. Dit betekent dat de bij-
drage van de parameters BZV en Pt betrekkelijk gering is.

- De grootste verlaging door weglating levert de weegfactor a op. Dit bete-
kent dat het debiet de belangrijkste kostenbepalende factor is.

Er kan een aantal formules worden opgesteld gebaseerd op formule (2),
waarbij telkens verschillende parameters worden meegenomen. Deze leveren
weer nieuwe formules op, waarbij de optimale weegfactoren en de bijbeho-
rende determinatiecoëfficiënt kunnen vastgesteld. De uitkomsten van deze
exercitie is gegeven in tabel 6. Merk op dat de kolom met titel ‘alle’ in tabel 6
dezelfde is als de kolom met titel ‘geen’ in tabel 5.

Tabel 6. Waarde van de weegfactoren in formule (2) voor de kosten van
transport, zuivering en slibverwerking, bij het wel in de formule
opnemen van verschillende weegfactoren. Tevens is de deter-
minatiecoëfficiënt (R’) opgenomen.

Uit de in tabel 6 gepresenteerde resultaten kunnen de volgende conclusies
worden getrokken:
- Kostenberekening op basis van de momenteel gehanteerde parameters

(CZV en Nkj in een verhouding 1 : 4,57), overeenkomend met opname van
de weegfactoren b en c in de formule, levert een matige overeenkomst tus-
sen de voorspelde en de werkelijke kosten op (R2= 0,79); deze matige
overeenkomst is nog eens geïllustreerd in figuur 10.

- Een bevredigende voorspelling van de kosten kan worden gemaakt door
hantering van de weegfactoren a, c en e; dit betekent dat op basis van de-
biet en vrachten aan stikstof en zwevende stof een goede voorspelling voor
de exploitatielasten kan worden gemaakt.

- Het hanteren van alléén de hydraulische capaciteit (opname van alleen de
weegfactor a) geeft minder goede resultaten. De determinatiecoëfficiënt is
relatief laag: R2 = 0,85.

- Ook het hanteren van de weegfactoren b, c en d (BZV, NTOT  en zwevende
stof) levert minder goede resultaten: R2 = 0,88.
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Figuur 10. De op basis van formule (2) voorspelde kosten van transport,
zuivering en slibverwerking (zie ook figuur 9) ais de kosten ge-
dekt dienen te worden door heffing op organische stof en Kjel-
dahl-stikstof. De figuur rechts is een uitvergroting van het deel
linksonder in de figuur links.

Hydraulische parameters

Het volume van een extra te behandelen afvalwaterstroom is een niet erg
eenduidig begrip. Een hoeveelheid water kan effect hebben op de hydrauli-
sche capaciteit van zowel transportnet als RWZI. Hiervoor is het maximale
debiet bepalend, en dit dient dus te worden opgeteld bij de RWA. De gemid-
delde hoeveelheid water heeft effect op de influent- en effluentconcentraties
en deze dient dus bij de DWA te worden opgeteld of bij de totale gemiddelde
waterhoeveelheid (TWA, totale wateraanvoer in m3/d).

De invloed van de afzonderlijke parameters DWA, RWA en TWA werd apart
onderzocht volgens dezelfde methodiek als eerder beschreven. Hierbij werd
alleen de RWZI van 100.000 i.e. genomen, omdat anders door de sterk ver-
schillende groottes van de voo-beeld-RWZl’s  de dzterminatiecoëfficiënt zeer
hoog blijft -als gevolg van vier puntenwolken die vrijwel op één lijn liggen.

De kosten van 40 RWZI’s  van 100.000 i.e. met sterk variërende DWA, RWA
en TWA werden berekend. Er werd geen enkel verband aangenomen tussen
de drie parameters. De kosten worden voorspeld als in formule (2}, zij het dat
voor de parameter volume CV) nu drie parameters worden genomen.

Volgens deze veronderstelling zou de formule gelden:

K  =pDWA + qRWA  + rTWA + 60 + cN + dP + eZ (51

Allereerst zijn alle weegfactoren bepaald, en vervolgens zijn berekeningen uit-
gevoerd met constante weegfactoren b, c, d en e. Op deze manier kan de af-
zonderlijke invloed van de weegfactoren voor de verschillende hydraulische
parameters worden bepaald. De resultaten hiervan zijn samengevat in figuur
11.
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Figuur l l . Invloed van hydraulische parameters op de voorspelling van de
exploitatiekosten van de standaard-RWZI (inclusief transport-
net) van 100.000 i.e. aan de hand van formule (5). (A): Met
geoptimaliseerde waarden voor p, q en r; (B): met weglating
van q, de weegfactor voor RWA; (C): met weglating van alle
hydraulische weegfactoren; (D): met gebruikmaking van alleen
een weegfactor voor RWA. Merk op dat D vrijwel (maar niet
geheel) identiek is aan A.

Bij opname van DWA, RWA én TWA is er een goed verband tussen voorspel-
de en werkelijke exploitatiekosten (zie figuur 11 A), dat geheel verloren gaat
als de weegfactor voor RWA niet wordt opgenomen (zie figuur 1 1 B). Bij op-
name van geen enkele van de drie parameters is er vanzelfsprekend geen en-
kel verband; de voorspelde kosten zijn dan in alle gevallen gelijk (zie figuur
1 1 C). Opname van alleen RWA leidt tot vrijwel hetzelfde verband tussen
voorspelde en werkelijke kosten als in figuur 11 A (zie figuur 1 1 D).

Uit figuur 1 1 kan worden geconcludeerd dat van de hydraulische parameters
uitsluitend de RWA bepalend is voor de kosten van de zuivering. DWA en
TWA hebben, praktisch gesproken, slechts een marginale betekenis.

- 23 -



2.5.4 Conclusies uit de directe kostenbenadering

Uit het voorgaande blijkt dat de kosten van transport, behandeling en slibver-
werking van het afvalwater maar matig worden voorspeld door de momenteel
gehanteerde maatstaf, die bestaat uit een maat voor de hoeveelheid organi-
sche stof en de hoeveelheid Kjeldahl-stikstof. Het opnemen van het debiet zou
een aanzienlijke verbetering van de voorspelling van de kosten opleveren. Het
maximale debiet, dat de hydraulische capaciteit van transportstelsel en RWZI
bepaalt, is hierbij in principe de enige belangrijke parameter.

Het opnemen van de vracht aan zwevende stof in plaats van de vracht aan
organische stof levert een betere voorspelling van de slibproductie, en daar-
mee van de kosten. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met het
feit dat gedurende het transport van afvalwater aanzienlijke omzetting van
organische en zwevende stof kan optreden. De huidige berekeningen houden
slechts rekening met wat er op de RWZI wordt aangevoerd. In bijlage 3 is een
beschouwing opgenomen over de samenhang tussen CZV, BZV en zwevende
stof.

2.6 Marginale kostenbenadering

2.6.1 Inleiding

Een andere methode voor het verkrijgen van inzicht in de kosten van de
transport en behandeling van afvalwater en van de verwerking van het gepro-
duceerde slib is het analyseren van de extra kosten die gepaard gaan met het
verwerken van minder of meer van één van de vijf componenten uit formule
(3}, uitgaande van een standaardsituatie. Deze standaardsituatie is degene
die beschreven is voor de vier RWZI’s van 10.000, 50.000 en 100.000 i.e.
met een zeer laag belast aëratiecircuit en die van 400.000 i.e. met een con-
ventioneel actiefslibsysteem.

De marginale kosten worden berekend door de extra kosten -die negatief of
positief kunnen zijn- te delen door de hoeveelheid extra component. Door het
analyseren van de marginale kosten kan een inzicht worden verkregen in de
extra kosten die gemoeid zijn met het behandelen van afvalwater dat afwijkt
van het gangbare afvalwater.

2.6.2 Methodiek

Opnieuw werden vier RWZI’s als uitgangspunt genomen van 10.000, 50.000,
100.000 en 400.000 i.e. à 136 g TZV. De vier verschillende RWZI’s en de
bijbehorende transportnetten werden telkens opnieuw gedimensioneerd bij
toename van ieder van de vijf componenten volume, organische stof, totaal-P,
totaal-N en zwevende stof. Vervolgens werden de exploitatielasten berekend.
De marginale kosten voor iedere component werden nu berekend door de ex-
tra exploitatiekosten te delen door de extra hoeveelheid van de betreffende
component.
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2.6.3 Resultaten

De marginale kosten van de aanvoer van extra organische stof, in de bereke-
ningen opgevoerd als extra BZV, lopen sterk uiteen per RWZI (zie figuur 12AL
Het verloop in de marginale kosten kan worden verklaard doordat er een op-
timum is in de BZV/N verhouding, waarbi j  de geringste denitrificatieruimte
benodigd is. Als het binnenkomende afvalwater een BZV/N-verhouding heeft
die zich onder dit optimum bevindt, dan kunnen de marginale kosten negatief
zijn. De marginale kosten variëren van Dfl -0,40 tot Dfl 0,60 per kg BZV. Het
onregelmatige verloop bij de lage waarden VOOI extra BZV wordt vooral ver-
oorzaakt door stapsgewijze veranderingen van het volume van de beluchte
ruimte en afrondingen van afmetingen. De sprong in de curve voor de RWZI
van 50.000 i.e. wordt veroorzaakt door de overgang naar een extra centrifu-

ge.

De marginale kosten van de aanvoer van extra Kjeldahl-stikstof verschillen
voor de verschillende RWZl’s  niet zeer veel (zie figuur 12B).  Ze lopen (boven
circa 100 kg N/d meer dan het ontwerp) uiteen van circa Dfl 3,50 tot Dfl
6,00 per kg N.

De marginale kosten van extra fosfaat (zie figuur 12C) worden voor een groot
deel bepaald door de kosten van de verwerking van het extra slib, dat de do-
sering van chemicaliën voor de fosfaatverwijdering met zich meebrengt. Bij
biologische verwijdering van fosfaat is het bij een gunstige BZV/P-verhouding
mogelijk dat extra fosfaat geen extra kosten oplevert, zodat de marginale kos-
ten nul zijn (zie figuur 12C, RWZI van 50.000 i.e.). Vanaf een bepaalde hoe-
veelheid extra P dient echter gedoseerd te worden en convergeren de margi-
nale kosten naar een vaste waarde. Omdat de opbouw van de kosten voor de
verwerking van het slib bij een RWZI van 10.000 i.e. anders is dan bij de ove-
rige RWZI’s, convergeren de marginale kosten voor deze RWZI naar een hoge-
re waarde.

Zwevende stof heeft weinig invloed op het zuiveringsproces, maar is bepalend
voor het ontwerp van de volumina van de beluchte ruimte in de RWZI en voor
de slibproductie. De marginale kosten zijn dan ook betrekkelijk constant, zoals
is af te lezen uit figuur 12D. Naarmate de RWZI groter is, hebben de margi-
nale kosten een geringere waarde, die convergeert naar circa Dfl 0,60 per kg
ZS voor grote RWZI’s en tot Dfl 1,OO per kg ZS voor kleine RWZI’s.
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Figuur 12. Marginale kosten van de aanvoer van extra aanvoer (in guldens
per kg of per m3/h)  als functie van de extra aanvoer voor vier
v e r s c h i l l e n d e  RWZI’s.  (Cl): 10.000 i .e. ;  (0) 50.000 i .e. ;  (0)
100.000 i.e., circuit en (A): 400.000 i.e., conventioneel actief-
slib. De symbolen geven alleen de curve aan; voor iedere curve
zijn telkens 50 punten berekend. A: extra BZV; 6: extra NKJ; C:
extra P; D: extra ZS; E: extra RWA; F: verschilkosten als extra
nitraat in plaats van extra N,, wordt aangevoerd.
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Extra aanvoer van water betekent dat de hydraulische capaciteit van een RW-
ZI mogelijk dient te worden uitgebreid. Er is bij de berekening van de margi-
nale kosten ervan uitgegaan dat de extra aanvoer gevolgen heeft voor de
RWA en dat deze uitbreiding van de RWA voor 10% van de tijd wordt benut,
zodat ook de totale aanvoer (TWA) wordt beïnvloed. De discontinuïteit in de
marginale kosten wordt veroorzaakt door de sprongsgewijze overstap naar
een duurder transportnet bij bepaalde debieten, zie figuur 1 ZE. De marginale
kosten bedragen tussen Dfl 500 en 750 per m3/h  extra verwerkingscapaciteit.

In principe is er enig verschil tussen Kjeldahl-stikstof en nitraat-stikstof. Het
verschil wordt vooral veroorzaakt door het feit dat Kjeldahl-stikstof (de som
van organische stikstof en NH,+ -N) eerst moet worden omgezet in nitraat.
Hierbij treedt een verwaarloosbare slibproductie op, maar is een aanzienlijke
hoeveelheid beluchtingsenergie nodig. Alleen in het geval dat uitsluitend stik-
stof in de vorm van nitraat wordt aangevoerd naar een RWZI zouden de di-
mensioneringsgrondslagen niet hoeven uit te gaan van nitrificatie in de be-
luchte ruimte en zou het volume hiervan aanzienlijk verkleind kunnen worden.
Dit komt echter in de praktijk niet voor.

In figuur 12F is het verschil in marginale kosten tussen Kjeldahl-stikstof en
nitraat-stikstof aangegeven. Het verschil bedraagt voor de grotere RWZI’s
slechts circa Dfl 0,50 - 1,OO per kg, rond 20%
stikstof. Het is dus redelijk om nitraat-stikstof
stikstof.

van de waarde voor Kjeldahl-
gelijk te stellen aan Kjeldahl-

2.6.4 Conclusies uit de marginale kostenbenadering

Een vergelijking van de hierboven berekende marginale kosten met de directe
toerekening van de kosten, zoals beschreven in § 2.5.3 kan inzicht verschaf-
fen in zowel de correctheid van de directe toerekening als de aanpassingen
die mogelijk zijn. Uit formule (3) voor de directe toerekening kunnen de mar-
ginale kosten eveneens worden berekend, door de vrachten per dag om te
zetten in vrachten per jaar. In tabel 7 wordt een vergelijking tussen de op de
verschillende manieren berekende marginale kosten gegeven.

Tabel 7. Marginale kosten (extra exploitatiekosten per extra eenheid be-
rekend uit de formule voor de directe kostentoerekening en zo-
als gepresenteerd in figuur 12.

Parameter

RWA

BZV

Nt

Pt

zs

eenheid

m3/h

kg

kg N

kg P

kg

marginale kosten

uit formule (3) uit 5 2.6.3

580 500 - 750

0,07 -0,30 - 0,80

4,20 3,50 - 6,00

16,76 5,00 - 20,oo

0,90 0,60 - 1,30
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Uit tabel 7 komt een redelijke overeenstemming naar voren tussen de margi-
nale kosten zoals ze uit formule (3) berekend kunnen worden en de in figuur
12 weergegeven marginale kosten. Dit mag als een extra indicatie voor de
juistheid van de formule voor de directe kostentoerekening worden opgevat.
Wel is duidelijk dat de spreiding in de marginale kosten aanzienlijk is en dat de
marginale kosten voor BZV en stikstof sterk afhankelijk zijn van de gekozen
beginsituatie.

2.7 Conclusies uit de kostenberekeningen

Uit de in dit hoofdstuk gepresenteerde berekeningen kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
- directe toeberekening van de kosten aan de parameters debiet en vuillast

van respectievelijk organische stof (BZV), totaal-stikstof, totaal-fosfaat en
zwevende stof is goed mogelijk gebleken;

- van de hydraulische parameters is alleen de RWA, de maximale verwer-
kingscapaciteit, van wezenlijk belang;

- er is weinig verschil tussen de kosten van de behandeling van Kjeldahl-
stikstof en nitraat-stikstof; totaal-stikstof kan dus ook in kosten als de op-
telling van Kjeldahl-stikstof en nitraat- (en nitriet-) stikstof worden gezien;
voor de bepaling van de kosten is dus totaal-stikstof een wezenlijk betere
parameter dan Kjeldahl-stikstof;

- de marginale kosten van aanvoer en extra vervuiling komen goed overeen
met de kosten zoals ze in de directe toeberekening werden berekend; daar-
om verdient bij de berekening van de consequenties van nieuwe heffings-
maatstaven de directe kostenberekening de voorkeur boven de (veel inge-
wikkelder) marginale kostenberekening;

- alleen de aanwezigheid van zware metalen en niet de concentratie ervan
veroorzaakt kosten; daarom onttrekken zware metalen zich aan berekenin-
gen met betrekking tot kostenveroorzaking.
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3. VOORSTELLEN VOOR NIEUWE HEFFINGSMAATSTAVEN

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt allereerst een aantal voorwaarden voor heffingsmaat-
staven geformuleerd, waarna een aantal mogelijke maatstaven wordt bespro-
ken. Voor eventuele nieuwe maatstaven is het van belang dat deze de kosten
rechtvaardiger dekken dan de huidige maatstaf. Daarom zullen de financiële
consequenties van eventuele nieuwe maatstaven hier worden onderzocht. Op
deze basis kunnen perspectiefvolle maatstaven verder worden uitgewerkt.

3.2 Voorwaarden aan heffingsmaatstaven

Aan eventuele nieuwe heffingsmaatstaven kunnen onderstaande voorwaarden
worden gesteld:

geltjkheid
Een eventuele nieuwe maatstaf dient in principe voor alle heffingsplichtigen
gelijk te zijn. Bij een formule die geen onderscheid maakt, zoals bijvoorbeeld
formule {3}, is dat uiteraard het geval.

rechtvaardigheid
Een nieuwe maatstaf dient rechtvaardig te zijn, dat wil zeggen dat er een re-
delijk verband bestaat tussen de inkomsten uit de heffing ten gevolge van de
maatstaf en de inspanningen die daarvoor geleverd worden. De rechtvaardig-
heid kan eenvoudig worden onderzocht volgens de in § 25.2 beschreven me-
thodiek.

dub b eltelling
De maatstaf moet zó zijn dat dubbeltelling wordt voorkomen. Bij de kosten-
toerekening kunnen kosten aan zowel organische stof als aan zwevende stof
worden toegekend. Organische stof dient te worden omgezet, levert daarbij
groei van bacteriën op, die tot slibproductie leidt, onder verbruik van beluch-
tingsenergie. Zwevende stof wordt voor een aanzienlijk deel in het slib opge-
nomen. In bijlage 3 is een beschouwing opgenomen over de samenhang tus-
sen CZV, BZV en zwevende stof.

kosten van perceptie
Implementatie en handhaving van een nieuwe maatstaf mogen geen oneven-
redig hoge kosten met zich meebrengen. Er dient een redelijke verhouding te
zijn tussen de kosten van inning en handhaving en de opbrengst.

eenvoud van de maatstaf
Er is een verband tussen de correctheid van een maatstaf, dat wil zeggen de
mate waarin de kosten door de maatstaf kunnen worden gedekt, en de inge-
wikkeldheid van een maatstaf. Volledige correctheid zal alleen gegarandeerd
kunnen worden bij een ingewikkelde maatstaf, terwijl een zeer eenvoudige
maatstaf vrijwel zeker geen correcte maatstaf is.
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In formulevorm
ven:

M=Qx

kan de huidige heffingsmaatstaf’  als volgt worden weergege-

(
CZV + 4,157 x Nkj

136
1 (61

waarin 0 is debiet, uitgedrukt in m3 per dag, en CZV en Nkj zijn uitgedrukt in
mg/l.  Voor zware metalen, die nu niet aan de orde zijn, is er een aparte for-
mule. De huidige formule, waarin drie parameters zijn opgenomen, geeft een
idee hoe ingewikkeld een uiteindelijke alternatieve formulering mag zijn.

3.3 Te onderzoeken alternatieve maatstaven

3.3.1 Parameters

Het in hoofdstuk 2 gepresenteerde onderzoek naar de veroorzaking van de
kosten van transport en behandeling van afvalwater kan een duidelijke richting
geven aan het ontwikkelen van nieuwe heffingsmaatstaven. Uit het onderzoek
is duidelijk geworden dat:
- opname van een maat voor het debiet van de afvalwaterstroom tot een

zuiverder maatstaf voor de kosten leidt;
- het maximale debiet de enige relevante hydraulische parameter is; gemid-

deld DWA-debiet en totale afvalwaterstroom hebben vrijwel geen kosten
tot gevolg;

- zwevende stof een belangrijker kostenveroorzakende parameter is dan BZV;
- nitraat (of nitriet) in kostenveroorzaking te vergelijken is met Kjeldahl-

stikstof, en dus totaal-stikstof een betere parameter is voor de kostenver-
oorzaking dan Kjeldahl-stikstof;

Het opnemen van parameters die een maat zijn voor de maximale afvalwater-
stroom is hierbij het grootste probleem. Te denken valt aan een maat voor het
gemiddeld (drinkjwaterverbruik,  gecorrigeerd met een piekfactor, plus een
maat voor de hoeveelheid hemelwater, die weer door het op het riool afvoe-
rend oppervlak bepaald wordt.

De overige parameters kunnen eenduidig worden bepaald. Het probleem van
dubbeltelling van BZV en zwevende stof (zie bijlage 3 voor een beschouwing
over de samenhang tussen CZV, BZV en zwevende stof) kan worden omzeild
door een interval voor het verband tussen zwevende stof en BZV aan te ne-
men. Is het gehalte aan zwevende stof lager of hoger dan de in het interval
gegeven waarden dan mag of moet het gehalte aan zwevende stof apart wor-
den bepaald, anders niet.

8 Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren, 1995 - Uitvoeringsvoorschriften. Koninklijke
Vermande, Lelystad, 1995.
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3.3.2 Maatstaven

Aan de hand van bovenstaande overwegingen kunnen alternatieven voor
nieuwe maatstaven worden geformuleerd. Voor de duidelijkheid zijn deze zo-
wel in formulevorm als in woorden weergegeven. Voor de eenvoud is de op-
name van de Tformule,  die in wezen een uitzonderingsbepaling is, niet in for-
mules of tekst opgenomen. De woordelijke weergave pretendeert niet de vorm
van toekomstige uitvoeringsvoorschriften te hebben.

Door de gewijzigde formulering van de heffingsmaatstaf verandert ook de
eenheid ervan. De huidige heffingsmaatstaf kan uitgedrukt worden in eenhe-
den van zuurstofverbruik. Dit heeft te maken met de formulering van de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater in 1972. Aangezien in de voorgestelde
maatstaven mogelijk debiet, totaal-stikstof, fosfaat en zwevende stof worden
opgenomen, is de eenheid dimensieloos.

Maatstaf 1
In de he ffíngsmaatsta f wordt, buiten de huidige bepaling van CZV een maat
voor het debiet, totaalstikstof, fosfaat en zwevende stof opgenomen; Kjeldahl-
stikstof wordt vervangen door totaal-stikstof.

De te hanteren maatstaf is direct afgeleid van de formule (3) voor de kosten,
die hieronder wordt herhaald:

K = 0 , 5 8 2  V + 0 , 0 2 6  0 + 1,529 N + 5 , 8 9 8  P +  0 , 3 3 0  Z PI

Bij de ontwikkeling van de heffingsmaatstaf wordt uitgegaan van:
- omzetting van BZV naar CZV door uit te gaan van de gemiddelde water-

samenstelling (zie 0 2.5.3, bladzijde 16);
- omzetting van alle parameters (behalve debiet) van vrachten naar concen-

traties, met gebruikmaking van het gemiddelde debiet;
- een vaste relatie tussen de concentraties aan zwevend stof en CZV, en op-

name van een uitzonderingsbepaling voor lage en hoge verhoudingen tus-
sen CZV en zwevend stof;

- vermenigvuldiying  van alle weegfactoren met een constante, zodat begrij-
pelijke factoren worden verkregen.

Op deze manier wordt de volgende formule verkregen:

M=QMAX x9,5+0 x (
0,l xCZV+ Nt + 4xPt

4 0
1

waarin Q,,, is het maximale debiet in m3/h,  Q is het gemiddelde debiet in
m3/d, en CZV, Nt en P zijn uitgedrukt in mg/l.  In formule (7) zijn nog geen uit-
zonderingen opgenomen.
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Bij de keuze van de constante (waarmee alle parameters zijn vermenigvuldigd)
is erop toegezien dat onder normale omstandigheden de heffing net zo veel
eenheden bedraagt bij de huidige als bij de hier geformuleerde nieuwe maat-
staf. Met andere woorden: een influent van 100.000 i.e. (à 136 g TZV) levert
bij toepassing van formule (7) ook bij benadering 100.000 eenheden op.

Uitzonderingen zouden de toepassing van de T-formule  zijn en afvalwaters
met een buitengewone verhouding tussen CZV en zwevende stof. De T
formule biedt in de huidige formulering nauwelijks nog enig voordeel, omdat
zuurstofverbruik niet een zeer belangrijke rol speelt in de heffingsmaatstaf.

De correctie voor hoge of lage gehalten aan zwevende stof bedraagt:

CZV’= czv x (
1+4xz

2,44
1 (81

waarin CZV’ is het CZV dat in de berekening mag worden opgenomen, en
CZV het werkelijk gemeten CZV is; Z is de verhouding tussen CZV,, en CZV.
De  co r rec t ie  word t  b i j voo rbee ld  a l l een  toegepas t  b i j  een  CZV,,/CZV-
verhouding van meer dan 0,60 of minder dan 0,25. In dat geval bedraagt het
verschil met het niet toepassen van een dergelijke correctie meer dan 10%.

Maatstaf 2
In de he ffingsmaatsta f wordt, buiten de huidige bepaling van CZV een maat
voor het debiet, totaalstikstof en fosfaat opgenomen; Kjeldahl-stikstof wordt
vervangen door to taal-s tiks tof.

Een alternatief, dat een formule oplevert die meer gelijkt op de huidige for-
mule, is het niet opnemen van een maat voor zwevende stof. De formule
wordt op dezelfde wijze ontwikkeld als formule (7) en (8).

Net zoals voor de coëfficiënten in formule (3) kunnen ook hier de optimale
coëfficiënten berekend worden De formule luidt (zie tabel 5, onder weglating
van e uit formule (2)):

K = 0 , 7 2 5  V + 0 , 0 4 9

Hieruit kan, onder dezelfde
de heffingsformule worden

M=QMAX x 11,4+Qx

0 + 2 , 2 4 4 N + 7 , 9 8 2 P 191

voorwaarden als bij de vorige formules, de volgen-
berekend:

(
0,007 x CZV + 0,9 x Nt + 3 x Pt

25 1 (101

De formule doet geen recht aan de belangrijke kostenveroorzakende rol van
zwevende stof, maar aan de andere kant wordt het probleem van de eventuele
dubbeltelling omzeild.
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Maatstaf 3
In de heffingsmaatstaf wordt, buiten CZY
stikstof en fosfaat opgenomen.

Een alternatief dat zeer dicht bij de huidige
den in het alleen opnemen van een maat
Kjeldahl-stikstof, en een voor fosfaat.
De formule luidt:

uitsluitend een maat voor totaal-

maatstaf ligt, kan worden gevon-
voor totaalstikstof, in plaats van

M=Qx (
0,l x CZV + 1,5 x Nt + 11 x P t

1
39

{W

Van deze maatstaf kan met behulp van de methodiek beschreven in § 2.5.2
en § 2.5.3 (zie ook tabel 6) worden aangetoond dat deze niet aanzienlijk
rechtvaardiger is dan de huidige. Het grote verschil met de huidige formulering
blijft dat de nieuwe maatstaf een dimensieloze grootheid is, terwijl de huidige
maatstaf in zuurstofverbruik kan worden uitgedrukt.

Maatstaf 4
In de heffingsmaatstaf wordt het maximale debiet, CZK en totaal-stikstof op-
genomen. Het verschil met maatstaf I is dat fosfaat nu niet is opgenomen.

De maatstaf is afgeleid van formule (2) zonder opname van fosfaat. Zie ook
tabel 5, onder weglating van d uit formule (2)):

K  =  0,676V +  0 ,075  0  +  1 , 7 1 5  N  +  0 , 3 5 3  Z 1121

Hieruit valt weer te berekenen:

M=QMAxxI~+Qx (
CZV + 8 x Nt

285
1 {W

Maatstaf 5
In de heffingsmaatstaf wordt uitsluitend het debiet opgenomen.

Het eenvoudigste zou het opnemen van uitsluitend een maat voor het debiet
zijn. Een uiterst eenvoudige heffingsformules zouden kunnen luiden:

M  =  Q,,,,Ax x 23,4

Hoewel het debiet (of beter: het maximale debiet) de belangrijkste kostenbe-
palende parameter is, levert een maatstaf die uitsluitend het debiet bevat een
niet veel rechtvaardiger maatstaf dan de huidige.

3 .4 Gevolgen van de alternatieve maatstaven

De gevolgen van de voorgestelde maatstaven kunnen worden geïllustreerd
aan de hand van een aantal voorbeelden. De voorbeelden zijn zo gekozen dat
deze inzicht geven in de mogelijke verschillen met de huidige maatstaven.
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Een aardappelverwerkend bedrijf loost een grote hoeveelheid sterk veront-
reinigd afvalwater (voorbeeld 2a). Het bedrijf overweegt om zelf anaërobe
voorzuivering ter hand te nemen (voorbeeld 2b), en kan ook overwegen om
aërobe nabehandeling toe te passen (voorbeeld 2~). Wat zijn de gevolgen
voor de verschillende heffingsmaatstaven ?

Bij een grote bodemsanering wordt een grote hoeveelheid afvalwater ge-
loosd die -afgezien van zware metalen, BTEX en PAK- nauwelijks veront-
reiniging bevat die invloed heeft op het ontwerp van de RWZI (voorbeeld
3).

Als voorbeeld voor de invloed van het maximale debiet is hetzelfde bedrijf
als in voorbeeld 2 genomen, maar nu met een maximaal debiet dat vier-
maal zo hoog is (voorbeeld 4).

De afvalwaterkarakteristieken, de daaruit resulterende berekende kosten en de
vervuilingswaarden volgens de verschillende heffingen voor de verschillende
voorbeelden zijn samengevat in tabel 8.

Tabel 8. Afvalwaterkarakteristieken, de daaruit resulterende berekende
kosten en de vervuilingswaarden volgens de verschillende hef-
fingen voor de verschillende voorbeelden. Vervuilingswaarden
zijn, afgezien van die in inwonerequivalenten, gegeven in ‘een-

Een RWZI voor een stad met een belasting van 100.000 i.e. (voorbeeld 1 a
in tabel 8) koppelt 25% van het verhard oppervlak af (voorbeeld 1 b). Wat
zijn de gevolgen voor de verschillende heffingen ?

heden van kostenveroorzaking’.

Voorbeeld l a l b ’ 2 a 2 b 2 c 32 4

debieten

R W A  (m3/h) 4  2 7 8 3  4 1 8 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0

T W A  (m3/d) 1 8  4 0 0 1 7  4 8 0 2  4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 4 8 0 0 2 4 0 0

concentraties

C Z V  (mg/l) 5 2 1 5 4 8 8  0 0 0 8 0 0 8 0 2 8 0 0

BZV (mg/l) 191 2 0 1 5  0 0 0 4 0 0 2 5 1 4 0 0

N k j  (mg N/I) 4 8 51 4 0 0 2 5 0 3 1 2 5 0

N O ,  (mg N/I) 0 0 0 0 2 4 0 1 0

P  (mg P/I) 8 8 7 0 6 0 6 0 0 6 0

ZS (mg/l) 2 2 3 2 3 5 3  0 0 0 4 0 0 3 0 1 4 0 0

kosten in Dfl x 1 .OOO
volgens Tabel 4 5  4 8 3 - _ - _ - _

volgens formule 3 6  1 5 4 5  6 5 3 5  2 0 5 2 1 6 7 9 5 8 1 3 3 2 3 4 1

volgens formule 4 6 111 5  6 1 0 5  0 6 5 2 1 5 7 9 6 0 1 3 3 2 3 3 2

vervui l ingswaarde

huidig aantal I.e. 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 7 3 4 0 0 3 4 3 0 0 1 6 5 0 2 3 0 3 4 2 8 0

volgens maatstaf 1 1 0 1  4 0 0 9 3  2 0 0 8 9  8 0 0 3 5 2 0 0 3 0 4 0 0 2 2 0 0 3 8 0 0 0

volgens maatstaf 2 1 0 0  9 0 0 9 1  0 0 0 6 1  2 0 0 4 0 6 0 0 3 9 5 0 0 2 6 0 0 4 4 0 0 0

volgens maatstaf 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 3  5 0 0 6 8 6 0 0 6 3 5 0 0 4 0 0 6 8 6 0 C

volgens maatstaf 4 1 0 0  4 0 0 9 1  4 0 0 9 0  7 0 0 2 3 5 0 0 1 7 2 0 0 2 4 0 0 2 6 6 0 C

volgens maatstaf 5 1 0 0  1 0 0 8 0  0 0 0 2  3 0 0 2 3 0 0 2 3 0 0 4 7 0 0 9 4 o c
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1: er is ervan uitgegaan dat afkoppeling geen reductie in vrachten, en 5% reductie in totale water-
aanvoer oplevert;

2: effluent na voorgeschreven fysisch-chemische behandeling.

De verschillende voorbeelden zijn gekozen om verschillende aspecten nader
te illustreren. Uit voorbeeld 1, een RWZI van 100.000 i.e., komt naar voren
dat een vermindering van de exploitatielasten door afkoppeling van een deel
van het verhard oppervlak niet een vermindering van het aantal i.e. oplevert,
maar wel een verlaging van de kosten: deze verminderen voor een RWZI van
100.000 i.e. met circa 9% van Dfl 6.154.000,--  tot Dfl 5.61 O.OOO,-- per jaar
(vergelijk kolom 1 a met 1 b in tabel 8). Bij de heffing volgens maatstaf 1 en 2
komt de vermindering van de RWA ook tot uiting in de vervuilingswaarde:
deze vermindert met 9% bij maatstaf 1 en 2. Omdat de debieten  door afkop-
peling veranderen, veranderen ook de vervuilingswaarden die horen bij maat-
staf 4 en 5. Bij die voor maatstaf 5 is er zelfs een afname van 20%.

Uit voorbeeld 2, een industriële zuivering, komt naar voren dat een hoog CZV
weliswaar tot een zeer hoge vervuilingswaarde in i.e. kan leiden, maar dat de
vervuilingswaarde volgens maatstaf 1, die een veel betere maat is voor de
kosten, veel lager uitvalt. Een anaërobe zuivering die voornamelijk CZV en
BZV verwijdert, maar Kjeldahl-stikstof grotendeel ongemoeid laat, leidt tot
een veel grotere reductie in de vervuilingswaarde uitgedrukt in i.e. dan in het
aantal ‘kostenveroorzakingseenheden’ (kve) volgens maatstaf 1 of 2. Maat-
staf 3 levert hier een vergelijkbaar resultaat als de vervuilingswaarde in i.e.

In maatstaf 3 is echter een maat voor totaal-stikstof opgenomen. In voor-
beeld 2c is het afvalwater dat eerst is voorbehandeld in een anaërobe voor-
zuivering onderworpen aan nitrificatie. Er wordt dus geen Kjeldahl-stikstof
maar alleen nitraat geloosd. In de vervuilingswaarde in i.e. maakt dit een
enorm verschil uit, maar volgens maatstaf 1, 2 en 3 nauwelijks. Dit is in lijn
met de constatering dat het lozen van nitraat of Kjeldahl-stikstof nauwelijks
verschil maakt voor de kosten. Uit vergelijking van maatstaf 4 en 5 met de
andere maatstaven voor dit voorbeeld wordt duidelijk dat de kostenveroorza-
king zoals die wordt beschreven door formule 3 en 4 totaal niet wordt gedekt
door een maatstaf waarin alleen het (maximale) debiet is opgenomen.

Voorbeeld 3 betreft een grondwaterlozing. Deze betreft afvalwater dat feite-
lijk geen kostenveroorzakende componenten bevat, maar voornamelijk water.
Lozing van alleen water heeft echter wel degelijk consequenties voor de kos-
ten. De vervuilingswaarde in i.e. is bij dit afvalwater dus zeer laag, terwijl die
in kve veel hoger is.

Het laatste voorbeeld (4) is hypothetisch, en alleen gekozen om te illustreren
wat de effecten van een hoge pieklozing kunnen zijn: hoewel de vrachten en
de TWA hetzelfde blijven als in voorbeeld 2c, is het maximale debiet een fac-
tor 4 hoger. Dit leidt in dit geval tot een aanzienlijke verhoging van het aantal
kve volgens maatstaf 1, 2 en 5.

In tabel 9 zijn de kosten per eenheid van vervuiling of kostenveroorzaking, zo-
als berekend uit formule (3) weergegeven voor de verschillende maatstaven.
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Tabel 9. Met formule (3) berekende kosten (in Dfl) per eenheid van ver-
vuiling of ‘kostenveroorzaking’ voor de verschillende voorbeel-
den.

Voorbeeld

per I.e. 61,40 56,40 3 0 . 0 0 63,20

kve volgens maatstaf 1 60,70

kve volgens maatstaf 2 61,OO

kve volgens maatstaf 3 61,50

kve volgens maatstaf 4 61,30

kve volgens maatstaf 5 61,50

l a 2a I 2b( 2c

60,70 5 8 , 0 0 61,60

62,lO 8 5 , 0 0 53,40

56,50 3 9 , 0 0 31,60

61,40 5 7 . 4 0 92,20

70,70 2.263,OO 9 4 2 , 0 0

1073,3
0

60,OO

46,20

28,70

106,lO

739,30

3

663,90 68,30

60,40 61,60

51,lO 53,40

3 3 2 , 0 0 34,lO

55,30 88,OO

28,30 2 4 9 , 1 0

4

Uit tabel 9 kan geconcludeerd worden dat de verschillende maatstaven grote
verschillen te zien geven. Voor maatstaf 1 schommelen de waarden in alle ge-
vallen rond Dfl 60,--. Dat is logisch, aangezien de kosten berekend zijn aan de
hand van dezelfde formule als waarmee maatstaf 1 is opgesteld. Voor voor-
beeld la schommelen de kosten per eenheid eveneens rond Dfl 60,-- als ge-
volg van het feit dat het aantal eenheden zo gekozen is dat voor een RWZI
van 100.000 i.e. het aantal kve rond 100.000 uitkomt. Bij vermindering van
de RWA nemen de kosten per i.e. af (voorbeeld 1 b).

Bij voorbeeld 2 is te zien dat de kosten die gemaakt worden voor de behan-
deling van het afvalwater per op het riool geloosde i.e. enorm uiteenlopen.
Hoe verder de voorbehandeling, hoe hoger de kosten die per geloosde i.e. op
de RWZI gemaakt moeten worden. Voorbeeld 3 illustreert dat de kosten die
op een RWZI gemaakt moeten worden voor de behandeling van water dat
vrijwel geen vervuiling bevat hoog zijn en in geen verhouding staan tot de op-
brengsten uit de heffing.

Vergelijking van voorbeeld 4 met 2b toont, dat de kosten per i.e. bij een lager
RWA afnemen, en dat de kosten per kve alleen bij maatstaf 1 en 2 gelijk blij-
ven.

3.5 Evaluatie

De maatstaven 1, 2 en 4, waarin naast de gebruikelijke parameters een maat
voor het maximale debiet is opgenomen, laten zien dat een rechtvaardiger
heffingssysteem mogelijk is dan op basis van het huidige inwonerequivalent.
Uit tabellen 8 en 9 wordt ook duidelijk dat een heffingsmaatstaf op basis van
uitsluitend een maat voor het (maximale) debiet weinig zin heeft. Het hef-
fingssysteem zou minstens zo onrechtvaardig zijn als het huidige. Maatstaf 3
is iets rechtvaardiger dan de huidige maatstaf, maar door het ontbreken van
een maat voor het debiet is het verschil met de huidige maatstaf slechts ge-
ring.

Het aantal parameters speelt een rol in de kosten van de handhaving van een
maatstaf. Voor iedere parameter die in een bepaalde maatstaf gemeten dient
te worden is een negatieve beoordeling opgenomen: iedere te meten parame-
ter levert extra kosten op. Voor de voorgestelde maatstaven waarin het maxi-
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mum debiet is opgenomen, is uitgegaan van een zekere hoeveelheid extra in-
komsten, doordat lozingen worden belast die eerder niet werden belast.

Een aantal beoordelingscriteria is niet in kosten uit te drukken. De rechtvaar-
digheid van de maatstaf kan min of meer worden beoordeeld aan de hand van
de determinatiecoëfficiënten (R2)  in tabel 5 en 6. De voorgestelde maatstaven
1, 2 en 4 zijn duidelijk meer rechtvaardig dan de maatstaven 0, 3 en 5.

Aan de correctheid van maatstaf 2 kan getwijfeld worden. Het niet verdiscon-
teren van zwevende stof in de maatstaf brengt naar alle waarschijnlijkheid oen
onderschatting van het relatieve gewicht van de organische vuillast  met zich
mee.

Van maatstaven waarin het maximale debiet is opgenomen, kan verwacht
worden dat grote lozers eenvoudig kunnen anticiperen op een verhoging van
de heffing door buffers te installeren, die het maximale debiet sterk kunnen
verlagen. Of dit aspect positief of negatief beoordeeld dient te worden is een
kwestie van smaak: vanuit het idee dat het nuttig is om de RWZI geli jkmatig
te belasten is hier gekozen voor een positieve waardering. Voor wat betreft de
kosten zou met net zoveel reden voor een negatieve waardering gekozen kun-
nen worden.

3.6 Verschuivingen in de relatieve bijdrage van heffingsplichtingen

Door één waterbeheerder is onderzocht hoe de relatieve verdeling van de
‘kostenveroorzakende eenheden’ (kve) van de Wvo-heffing zou worden als
wordt uitgegaan van de heffingsformule zoals geformuleerd onder maatstaf 1.

Hierbij is een

Scenario A:

Scenario Bl :

Scenario B2:

drietal scenario’s doorgerekend:

Het regenwater worden toegerekend aan de lozers van afval-
water (huishoudens en bedrijven).

Het regenwater van openbaar verhard oppervlak wordt toege-
rekend aan de gemeenten.

Het regenwater van openbaar + particulier oppervlak wordt
toegerekend aan de gemeenten (met uitzondering van het ver-
hard oppervlak van meetbedrijven).

De grondslagen en gedetailleerde uitkomsten van de berekeningen zijn sa-
mengeva t  in bij lage 4. Het relat ieve aandeel van vi j f  ‘ typen’  heffings-
plichtigen in de verschillende scenario’s is weergegeven in figuur 13.
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Figuur 13. Relatieve bijdrage van huishoudens, forfaitaire bedrijven, tabel-
bedrijven, meetbedrijven en gemeenten aan de huidige heffing
(O), en aan de heffing volgens maatstaf 1 bij de verschillende
bovengenoemde scenario’s A, Bl en B2.

Bij de in figuur 13 samengevatte uitkomsten kunnen de volgende aantekenin-
gen worden gemaakt:

- in scenario A zullen de huishoudens en forfaitaire bedrijven relatief meer
gaan betalen, respectievelijk 8% en 75%. De meetbedrijven gaan 21 %
minder betalen;

- in scenario Bl zullen de gemeenten 14% van het heffingsdraagvlak gaan
vormen. De huishoudens gaan in dit geval 6% minder betalen en de bedrij-
ven ongeveer 25% minder;

- in scenario B2 zullen de gemeenten 30% van het heffingsdraagvlak gaan
vormen. De huishoudens gaan 28% minder betalen en de bedrijven onge-
veer 33% minder.

Uit de uitkomsten blijkt duidelijk dat maatstaf 1 een gereedschap biedt om
beperkingen op te leggen aan lozing van weinig tot niet vervuild oppervlak.
Eveneens wordt uit de figuur duidelijk dat een eventuele verlaging van de aan
huishoudens opgelegde heffing ten koste gaat van een verhoging van de hef-
fing die wordt opgelegd aan gemeenten.

Nog niet goed is te beoordelen in welke mate het opnemen van totaal-stikstof
in plaats van Kjeldahl-stikstof, hetgeen neerkomt op het toevoegen van NO2
en NO3 aan te meten parameters, en het opnemen van totaal-fosfaat, tot ver-
schuivingen zal leiden in de heffingslasten van bedrijven. Om dit te beoorde-
len is enig inzicht in de industriële lozingen van nitriet, nitraat en fosfaat
noodzakelijk.
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4. CONSEQUENTIES VAN EEN NIEUWE HEFFINGSMAATSTAF

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de consequenties van een nieuwe maat-
staf. Vooralsnog wordt gekozen voor maatstaf 1. In deze heffingsmaatstaf
wordt CZV, het debiet, totaal-stikstof, totaal-fosfaat en zwevende stof opge-
nomen. In de “oude” heffingsmaatstaf was de CZV reeds opgenomen. Verder
is Kjeldahl-stikstof in de nieuwe maatstaf vervangen door totaal-stikstof.

Aan de hand van de nieuwe heffingsmaatstaf (maatstaf 1) zou een ‘kosten-
veroorzakingseenheid’ (kve) kunnen worden gedefinieerd de lozing uitgedrukt
in maximumdebiet en vervuilende stoffen van ongeveer één inwoner. De een-
heid komt overeen met een maximumdebiet van 43 liter per uur, en lozing van
96 g CZV, 8,8 g totaal-stikstof en 1,5 g totaal-fosfaat per dag. Deze waarden
kunnen worden afgeleid uit Tabel 8 (kolom 1 a). Ook het huidige ‘inwoner-
equivalent’ komt ongeveer overeen met de lozing van één inwoner, echter uit-
sluitend uitgedrukt in zuurstofbindende stoffen. Deze eenheid komt overeen
met lozing van 96 g CZV en 9 g Kjeldahl-stikstof per dag. Het verschil ligt dus
met name in opname van het volume en van geoxideerde stikstof (nitriet en
nitraat) en fosfaat. Zware metalen worden in de huidige heffing niet opgeno-
men, omdat hun aanwezigheid in het afvalwater geen kosten veroorzaakt.

In het navolgende worden de implicaties van de nieuwe maatstaf afgezet te-
gen de huidige forfaitaire, getabelleerde of gemeten vaststelling van de hoog-
te van de heffing, zoals op dit moment wordt gedaan. De opname van het
verhard oppervlak in de heffingsmaatstaf en enige mogelijke manieren van de
vaststelling daarvan worden besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de
opbrengst van de heffing volgens de nieuwe maatstaf, de perceptiekosten,
de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid, mogelijke gedragsveranderingen en
fiscaal-juridische aspecten. Hierbij staat alles in het kader van de wijziging
ten opzichte van de huidige heffing.

4.1 Vaststelling van heffingen

Bij de vaststelling van de heffing dient een compromis gezocht te worden
tussen de zo goed mogelijke vaststelling van de kostenveroorzaking en de
kosten van de vaststelling, c.q. de perceptiekosten. In zekere zin zou het
vaststellen van de hoogte van de heffing door meting ideaal zijn, maar bij
kleinere lozers (huishoudens en kleine bedrijven) staan de kosten van de me-
ting niet in redelijke verhouding met de hoogte van de heffing. Om die reden
worden kleine lozingen ook op dit moment niet gemeten. Het grootste pro-
bleem bij vaststelling van de heffing vormt de vaststelling van het maximale
debiet.

4.1.1 Forfaitaire vaststellinq

Huishoudens en kleine bedrijven, kleiner dan 5 i.e., worden op dit moment
forfaitair aangeslagen. In de praktijk worden eenpersoonshuishoudens voor 1
vervuilingeenheid (v.e.) aangeslagen en alle overige woningen voor 3 v.e. Be-
drijven met minder waterverbruik dan 42 m3/j worden voor 1 v.e. aangesla-
gen, bedrijven met een hoger verbruik voor 3 v.e.
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Er zijn meerdere mogelijkheden om de kostenveroorzaking door huishoudens
op een andere manier forfaitair vast te stellen. Hierbij dient uitgegaan te wor-
den van de belangrijkste elementen van de kostenveroorzaking, te weten het
maximale debiet en de lozing van vervuilende stoffen. Het aantal personen
per woning is een redelijke maat voor de lozing van vervuilende stoffen. Ech-
ter, het aantal personen is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Het waterver-
bruik is goed vast te stellen en heeft een relatie met het aantal personen in
de woningg;  dit is geïllustreerd in figuur 14. Uit het waterverbruik is het aan-
tal personen dus betrouwbaar te bepalen. De vervuiling per persoon is even-
eens redeli jk constant”. Daarmee is het waterverbruik een redelijke maat
voor de lozing van vervuilende stoffen. Dit geldt natuurlijk alleen indien wordt
uitgegaan van gemiddelden. Op individueel niveau kunnen er grote verschillen
zijn.

600
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y”
5M 400

w 300
2
p 200

2
100

0
0 1 2 3 4 5 6

AANTAL (persoon/huishouden)

Figuur 14. Waterverbruik per huishouden als functie van het aantal perso-
nen in het huishoudeng. Boven 5 personen neemt het water-
verbruik per persoon langzaam af (Achttienribbe, VEWIN, per-
soonlijke mededeling).

Het waterverbruik op zich is echter geen goede maat voor het maximale de-
biet aangezien de afvoer van regenwater in het maximale debiet de belang-
rijkste component is. Voor de vaststelling van het maximale debiet zou kun-
nen worden uitgegaan van het verhard oppervlak en het maximale DWA-
debiet. Dit maximale DWA-debiet is het gemiddeld waterverbruik, vermenig-
vuldigd met een piekfactor van 2,4 (uitgaande van aanvoer gedurende 10
uur). De afvoercapaciteit (c.q. de diameter van de afvoerleiding naar het riool)
kan geen maat zijn, aangezien deze voor nagenoeg alle huishoudens gelijk is.

9 VEWIN 1999. Nederlanders gaan zuiniger met water om. VEWIN, Rijswijk, 1999.

10 STOWA 1998. Huishoudelijk afvalwater: berekening van de zuurstofvraag. S T O W A ,
Utrecht, rapport 98-40.
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Voor het vaststellen van de hoeveelheid verhard oppervlak zou uitgegaan
kunnen worden van een meting. Dit lijkt moeilijk realiseerbaar. Anderzijds zou
kunnen worden uitgegaan van een zekere classificatie van de huishoudens
naar de hoeveelheid verhard oppervlak. Te denken valt aan een klasse-
indeling die bestaat uit flatgebouwen, rijtjeshuizen, vrijstaande huizen en der-
gelijke, of een klasse-indeling naar de WOZ-waarde van de woning”. Bij dit
laatste dient dan wel een landelijke differentiatie aangebracht te worden. Dit
gezien de grote verschillen in de waarde van onroerend goed.

Toepassing van een nieuwe (gedifferentieerde) forfaitaire aanslag op basis
van de nieuwe maatstaf lijkt op niet al te grote problemen te hoeven stuiten.
De heffing zou voor een deel op drie manieren tot stand kunnen komen:
- op forfaitaire wijze (1 eenheid voor eenpersoonshuishoudens, 3 voor alle

andere);
- door meting van het aantal personen;
- door meting van het waterverbruik.

Voor het overige deel zou de heffing door bepaling van het (eventueel geta-
belleerde) afvoerend verhard oppervlak vastgesteld kunnen worden. Met een
dergelijke vaststelling van de heffing wordt meer recht gedaan aan de kos-
tenveroorzaking als basis voor de heffing dan momenteel het geval is.

4.1.2 Getabelleerde vaststelling

Voor bedrijven die minder lozen dan 1000 v.e. (of 100 v.e., afhankelijk van
het soort bedrijf) is er sprake van een heffing die wordt vastgesteld aan de
hand van een zogenaamde afvalwatercoëfficiënt. De afvalwatercoëfficiënten
leggen de relatie tussen grondstofverbruik of productie en de optredende ver-
vuiling. Op dit moment is een wetsvoorstel in procedure om via de afvalwa-
tercoëfficiënten een relatie te leggen tussen het waterverbruik en de optre-
dende vervuiling. Ook bij de nieuwe maatstaf kunnen bedrijven op deze wijze
worden aangeslagen. Het opnemen van een (eventueel forfaitaire) maat voor
het afvoerend verhard oppervlak in de heffing ligt voor de hand, voor zover
afvoer naar een RWZI plaatsvindt. Precieze invulling hiervan dient nog nader
te worden bestudeerd.

4.1.3 Met ing

Bedrijven die meer dan 1000 v.e. lozen (of meer dan 100 v.e., afhankelijk
van het type bedrijf) dienen de samenstelling en hoeveelheid van het geloos-
de afvalwater te meten. De voorgestelde nieuwe heffing houdt in dat er meer
parameters worden gemeten dan nu het geval is. In ieder geval dienen ni-
traat, nitriet en totaal-fosfaat te worden gemeten. In vergelijking met de hui-
dige parameters (debiet, CZV, N,,) betekent dit een verdubbeling van het
aantal parameters.

11 van der Velde R S & R J Fox 1998. Stijgend rioolrecht vraagt om rechtvaardiger
heffingsmaatstaf. H20 31 (25): 27-28.
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Meting van het maximale debiet lijkt vooralsnog niet eenvoudig realiseerbaar
en niet noodzakelijk. Op basis van te tabelleren piekfactoren voor het debiet
moet vaststelling op basis van het gemiddelde debiet mogelijk zijn. Mogelijk
is voor een groot aantal bedrijven het maximale afvalwaterdebiet verwaar-
loosbaar ten opzichte van het maximale debiet als gevolg van het afvoerend
verhard oppervlak. Vaststelling van het verhard oppervlak, voorzover dat op
een RWZI afwatert, ligt hier voor de hand.

4.2 Opbrengst van de heffing

Uitgangspunt is, dat het bedrag dat op dit mcment  binnenkomt door heffin-
gen ook in de toekomst binnen zal komen. Hierbij zal, op basis van de nieuwe
maatstaf, een verschuiving van de kostenbijdrage van de verschillende partij-
en, zoals huishoudens, bedrijven en eventueel gemeenten, gaan plaatsvinden
Dit heeft vanzelfsprekend consequenties. In bijlage 4 is dit in detail uitge-
werkt. Hoofdstuk 3.6 geeft hiervan een samenvatting.

Het vaststellen van het tarief volgens de nieuwe maatstaf lijkt geen probleem
te zijn. Het is een simpele deling van het totale bedrag dat men nodig acht
(het bedrag dat geacht wordt voor het bestemde doel binnen te komen) door
een eenheid die v.e. (of kve., kostenveroorzakingseenheid) zou kunnen heten.

4.3 Perceptiekosten

Bij het introduceren van een nieuwe heffingsgrondslag zijn de perceptiekos-
ten van groot belang. Er dient een goede verhouding te zijn tussen de kosten
om een heffing binnen te krijgen en de opbrengst ervan. De nieuwe percep-
tiekosten vallen uiteen in startkosten en terugkerende jaarlijkse kosten. Start-
kosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om op het nieuwe sys-
teem over te kunnen stappen. Het gaat hierbij om het vaststellen van nieuwe
afvalwatercoëfficiënten, het leggen van de relatie tussen waterverbruik en
heffing en bijvoorbeeld het vaststellen van het aan te slaan verhard opper-
vlak. Het ligt voor de hand bij gemeenten (indien opportuun) de gemeentelijke
rioleringsplannen hierbij te nemen. Eventueel zouden woningen moeten wor-
den geclassificeerd naar de hoeveelheid verhard oppervlak. ’

Op het moment dat de nieuwe heffing is geïntroduceerd, zullen de kosten
voor handhaving hoger zijn dan bij de huidige heffing. Bij de forfaitaire vast-
stelling voor huishoudens zal een koppeling met het waterverbruik nauwelijks
kostenverhogend werken, aangezien het waterverbruik vrijwel overal reeds
gemeten wordt. Voor tabelbedrijven zullen de kosten ook niet of nauwelijks
hoger zijn dan nu het geval is. Voor meetbedrijven zijn de kosten wel degelijk
hoger. Er worden immers meer parameters bemeten door de overheid. Om
deze reden zullen ook aan de zijde van de meetbedrijven de kosten hoger
worden. Er kan worden uitgegaan van -bij benadering- een toename van 20
tot 30% van de kosten van bemonstering en meting. De perceptiekosten be-
dragen circa 5% van de totale opbrengst van de heffing. Het aandeel analy-
sekosten bedraagt daarin circa 5 - 10%. De toename van de perceptiekosten
als gevolg van een toename van ZO-30% van de analysekosten bedraagt
slechts enkele tienden van procenten van de opbrengst van de heffing.
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4.4 Uitvoerbaarheid en controleerbaarheid

De uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van de nieuwe heffing bepaalt ook
de slaagkans om deze met succes te kunnen toepassen. In wezen worden
niet al te grote problemen voorzien. Een aantal te voorziene problemen wordt
hieronder besproken.

Vooralsnog lijken er met name op het punt van de aanslag op (naar een RWZI
afvoerend) verhard oppervlak problemen op te kunnen treden. Indien ervoor
gekozen wordt het afkoppelen van verhard oppervlak bij huishoudens door
een lagere heffing te gaan belonen, dan kunnen op het punt van de contro-
leerbaarheid problemen voorzien worden.

Behoudens bovenstaande zijn de problemen bij toepassing van de nieuwe
maatstaf vergelijkbaar met de huidige heffing. Aanslag op waterverbruik bij
huishoudens en andere (uitsluitend) huishoudelijk afvalwater lozende bedrij-
ven is, zeker indien een directe koppeling tot stand komt met de watermeter,
relatief eenvoudig. Voor niet-bemeterde woningen dient in ieder geval een

forfaitaire aanslag te worden gehandhaafd.

Indien gekozen wordt voor een aanslag richting gemeenten voor het aange-
sloten verhard oppervlak, dan zal bij de introductie veel werk verzet moeten
worden om de hoeveelheid verhard oppervlak vast te stellen. Gegevens over
de afvoer van verharde oppervlakken kunnen worden ontleend aan de ge-
meentelijke rioleringsplannen.

4.5 Mogelijke gedragsveranderingen

Enige gedragsveranderingen bij toepassing van de nieuwe heffing mogen
verwacht worden. Voor de verschillende categorieën heffingsplichtigen ziet
dat er als volgt uit:

huishoudens
Een heffing die een zeer sterke relatie heeft met het waterverbruik kan ertoe
leiden dat zuiniger met water wordt omgesprongen. Er kan verwacht worden
dat mensen verhard oppervlak zullen afkoppelen om het opgevangen water te
gaan gebruiken en daarmee het waterverbruik te verminderen. Het is echter
moeilijk te speculeren over de schaal waarop dit zal gebeuren. Indien het af-
koppelen zelf met een lagere heffing zou worden beloond, ligt vergaande af-
koppeling voor de hand.

Het bezwaar van vaststelling van het verhard afvoerend oppervlak per wo-
ning aan de hand van een classificatie kan zijn dat deze geen afkoppeling-
bevorderende werking heeft, hetgeen bij meting wél het geval zou kunnen
zijn. De vraag of afkoppeling van individuele woningen wel zo gewenst is, is
echter niet eenduidig te beantwoorden.
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4.6

bedrtjven
De kostentoerekening geeft aan dat bedrijven die veel organische verontreini-
ging lozen en weinig water, minder heffing gaan betalen (zie ook 0 3.4). Dit
betekent dat voorzuiveren, zoals dat nu gebeurt, minder interessant wordt.
Voorzuiveringsinstallaties met als enig doel organische stof verwijderen zullen
minder snel worden gebouwd of vervangen. Nitrificatie zonder verdergaande
stikstofverwijdering heeft niet veel zin meer. Aankoppelen van bedrijven die
tot dusver via anaërobe voorzuivering een lagere heffing bewerkstelligden,
ligt daarmee voor de hand. Dit heeft vanzelfsprekend consequenties voor de
communale waterzuiveringsinrichting. Behalve de aanvoer van meer vervui-
ling is ook het uitvlakkende effect van de voorzuivering verdwenen. In de
meest extreme vorm kan een nieuwe heffingsgrondslag leiden tot het voortij-
dig buiten bedrijf stellen van de eigen zuiveringsinstallatie. Voorts is te voor-
zien dat bedrijven met pieklozingen over zullen gaan tot buffering van het af-
valwater, om daarmee het maximale debiet te beperken.

gemeen ten
Een heffing op verhard oppervlak zal ertoe leiden dat daar waar het maar
enigszins mogelijk is, zal worden afgekoppeld. Dit betekent dat er goed beleid
zal moeten zijn bij de vaststelling van de ‘afkoppelbaarheid’ (op het punt van
de waterkwaliteit) van verhard oppervlak. Het afkoppelen van vervuilde ter-
reinen is hierbij een punt van aandacht.

In gebieden met een hoge grondwaterstand kan afkoppeling moeilijker te rea-
liseren zijn. Het water afkomstig van afgekoppelde oppervlakken kan dan
veelal alleen naar oppervlaktewater worden afgevoerd. Is dit ook niet moge-
lijk, dan geldt dat die gemeenten besparingen op de heffingen nauwelijks mo-
gelijk zal zijn.

Internationale aspecten

De heffingen in de verschillende lidstaten van de Europese Unie zijn in 1995
door het RIZA onderzocht12. In België wordt de heffing berekend op basis van
het gemiddelde debiet, zwevende stof, CZV en BZV, totaalstikstof en fosfaat.
De heffingsformule in Vlaanderen is zodanig dat het debiet alleen al tot een
heffing leidt.

De formule is hieronder vereenvoudigd weergegeven:

M = Qd / 180 x (02 + 0,35 ZS / 500 + 0,45 x (2 BZV + CZV) / 1 . 3 5 0 ) )
+ Qj x (N + P) / 1 0 . 0 0 0

waarin Qj is het debiet per jaar en Qd het gemiddelde debiet per dag in de
maand van de meeste activiteit. De formule in Wallonië is vrijwel dezelfde,
behalve dat BOD er niet in is opgenomen. Er zijn uitzonderingen voor bedrij-

12 RIZA 1995. Waste water charge schemes in the European Union. RIZA, Lelystad
1995, nota 95.031



ven die minder dan 225 dagen per jaar lozen, voor toegestane lozingen op
oppervlaktewater. Tevens is er een heffing voor zware metalen en koelwater.

In Denemarken wordt de heffing voor lozing op het riool per gemeente vast-
gesteld. De heffing voor ongezuiverde lozing is gebaseerd op de consumptie
van drinkwater, zowel voor huishoudens als bedrijven. In Duitsland speelt het
gemiddelde debiet ook mee in de bepaling van de heffing op lozingen op op-
pervlaktewater, net als totaal-stikstof en fosfaat. De vereenvoudigde formule
(exclusief de berekening voor zware metalen) luidt:

M = 3.000 / Tf + C Z V  / 50 + Nanorganisch  / 25 + P / 3

waarin Tf een maat voor de toxiciteit is en CZV, N en P vrachten in kg
jaar zijn. Daarbuiten zijn er ook nog per bondstaat verschillende heffingen.

Per

In Frankrlj’k is de heffing door waterbeheerders uitsluitend op vrachten van
vervuilende componenten gebaseerd. Zwevende stof, en geoxideerde stikstof
(nitriet en nitraat) zijn erin opgenomen. De gemeentelijke autoriteiten die de
RWZI’s  bedrijven heffen apart ook nog op het waterverbruik. In Italië is in de
heffing voor bedrijven een maat voor het afvoerend oppervlak opgenomen. In
tegenstelling tot alle overige landen is de heffing voor een bedrijf afhankelijk
van de gemiddelde afvalwatersamenstelling van de RWZI die het betreffende
afvalwater behandelt. Stikstof en fosfaat zijn niet in de heffing opgenomen.

In Spanje wordt in wezen een geheel ander systeem gehanteerd, dat is geba-
seerd op getabelleerde grenswaarden voor drie categorieën. Hieruit wordt een
coëfficiënt bepaald, die een maat geeft voor de heffing. Hetzelfde geldt voor
Engeland. Het debiet, fosfaat en stikstof zijn niet expliciet in de heffing opge-
nomen, maar zwevende stof wel. De hoogte van de heffing wordt in Engeland
voor een deel bepaald door het type RWZI dat het afvalwater behandelt. I n
tabel 10 zijn de heffingen van een aantal landen van de Europese Unie sa-
mengevat.

Er kan worden geconcludeerd dat de voorgestelde maatstaf 1 zich alleen door
opname van een maat voor het maximale debiet onderscheidt van de maat-
staven die in andere landen worden gehanteerd. Het afvoerend oppervlak
wordt uitsluitend in Italië in de heffingsmaatstaf opgenomen, terwijl in een
aantal landen reeds totaal-stikstof en fosfaat in de maatstaf is opgenomen.

De Europese Kaderrichtlijn Water lijkt vooralsnog niet te gaan leiden tot een
stroomlijning van de heffingsmaatstaven die in de lidstaten worden toege-
past. Wel spreekt artikel 12 van deze richtlijn over het streven om te komen
tot terugwinning van de kosten. Op dit punt lijkt toepassing van een nieuwe
maatstaf niet tot een probleem te leiden.
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Tabel 10. Opname van verschillende componenten in de heffingen van
een aantal landen van de Europese Unie.
+: wel opgenomen; -: niet opgenomen in de heffingsformule.

1: Qaf: debiet veroorzaakt door afvoerend oppervlak; Qm: maximaal debiet; Qg: gemiddelde debiet;
2: RWZI: het type RWZI is mede bepalend voor de hoogte van de heffing;
3: volgens huidige maatstaf;
4: volgens voorgestelde maatstaf.

4.7 Fiscaal-juridische aspecten

In de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is de grondslag voor de huidige
heffing vastgelegd. Deze luidt: ‘Voor de heffingen en bijdragen geldt als
grondslag de hoeveelheid of de hoedanigheid dan wel beide van de afvalstof-
fen, verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, welke in een
oppervlaktewater dan wel op een werk worden gebracht’.

Indien men de heffingsmaatstaf
slag moeten hebben in de WV O.
inzake heffingen en bijdragen.

wenst te wijzigen, zal een en ander zijn be-
Deze bevat thans in hoofdstuk 4 bepalingen

Op grond van artikel 17 WVO mogen waterkwaliteitsbeheerders een heffing
instellen ‘ter bestrijding van de kosten van maatregelen tot het tegengaan en
het voorkomen van verontreinigng  van oppervlaktewateren’. In principe is de
Wvo-heffing dus een bestemmingsheffing: zij dient ter financiering van de
kosten die met de bestrijding van de waterverontreiniging zijn gemoeid. Arti-
kel 18 WVO bevat de grondslag voor de Wvo-heffing. Hierin is vastgelegd dat
de vervuiler de kosten van maatregelen ter bestrijding van de waterverontrei-
niging betaalt. Artikel 19 en artikel 19a WVO bevatten de bepalingen inzake
de maatstaf. Die bepalingen betreffen alleen de rijksheffing. De regionale be-
heerders regelen een en ander in hun heffingsverordening overeenkomstig de
bepalingen in de wet. Waterbeheerders en het rijk hanteren doorgaans wel
dezelfde heffingsmaatstaf.

De hier gepresenteerde alternatieven voor de heffingsmaatstaf zullen alle lei-
den tot wetswijziging. De genoemde artikelen 18, 19 en 19a van de WV O

zullen aangepast moeten worden. Ook valt niet uit te sluiten dat hoofdstuk 4
van de WVO als zodanig moet worden aangepast gezien de mogelijke wijzi-
ging van de invorderingsbepalingen van artikel 20 en 21. Verder leidt een en
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ander mutatis mutandis tot wijziging van de bestaande heffingsverordeningen
en van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren.

Gezien de discussies in het verleden rond de CZV- en BZV,-methode,  die ge-
leid hebben tot diverse uitspraken van de Hoge Raad (zie bijvoorbeeld de ar-
resten van 12 april 1978, 170 en 171),  verdient het beslist aanbeveling om
nieuwe berekeningsmethoden ook nadrukkelijk en eenduidig in de wet vast te
leggen. Daarmee voorkomt men onzekerheid en rechtsongelijkheid.

4.8 Communicatie

Het verder brengen van het voorstel voor een nieuwe maatstaf tot implemen-
tatie van deze maatstaf vereist een goede communicatie met betrokkenen. In
dit geval de waterbeheerders en heffingsplichtigen. De reden ligt in de radi-
cale wijziging ten opzichte van de oude maatstaf. De verschuivingen van de
heffingen kunnen in individuele gevallen groot zijn en zullen goed verklaard
moeten worden. Hiertoe is het uitzetten van een communicatietraject onont-
beerlijk. Het verdient daarom aanbeveling om de introductie van de nieuwe
maatstaf te koppelen aan een communicatieplan. Dit plan dient de wijzigin-
gen te verklaren richting burgers (huishoudens), bedrijven en gemeenten.
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5. CONCLUSIES

Het is zinvol om een heffingsmaatstaf te baseren op maximaal debiet, CZV,
totaal-stikstof en totaal-fosfaat. Er is dan een aanzienlijk beter verband tus-
sen de kostenveroorzaking en de vaststelling van de heffing dan nu het geval
is.

Bij een dergelijke maatstaf kan één kostenveroorzakingseenheid gedefinieerd
worden als een maximaal debiet van 43 I/u, 96 g CZV, 8,8 g totaal-stikstof
en 1,5 g totaal-fosfaat per dag.

Een heffingsmaatstaf gebaseerd op maximaal debiet, CZV, totaal-stikstof en
totaal-fosfaat geeft een aanzienlijk beter verband tussen de kostenveroorza-
king en de hoogte van de heffing dan bij de huidige maatstaf het geval is.
Implementatie van een nieuwe maatstaf kan op een aantal manieren geschie-
den.

Voor huishoudens is een forfaitaire heffing, zoals nu wordt toegepast, mo-
gelijk. Ook is het mogelijk de heffing te baseren op het waterverbruik, met
daarbij eventueel het afvoeren verhard oppervlak, eventueel volgens een ge-
tabelleerde classificatie. Een heffing die een zeer sterke relatie heeft met het
waterverbruik kan ertoe leiden dat zuiniger met water wordt omgesprongen.

In plaats van huishoudens en kleine bedrijven kunnen ook gemeenten worden
aangeslagen op de afvoer van verhard oppervlak naar het riool. Een heffing
op verhard oppervlak zal ertoe leiden dat daar waar het maar enigszins moge-
lijk is, zal worden afgekoppeld. Een aanslag voor de gemeenten zou de af-
valwaterheffing voor huishoudens verlagen.

Voor kleine bedrijven, die nu forfaitair worden aangeslagen, kan de heffing op
dezelfde manier als voor huishoudens worden geformuleerd. Voor tabelbedrij-
ven worden geen bijzondere problemen voorzien. Wel zou de tabel voor de
afvalwatercoëfficiënten moeten worden aangepast. Bij meetbedrijven dient
het aantal te meten parameters te worden vergroot, en dient een maat voor
het maximale debiet te worden opgenomen. Het maximale debiet is meestal
in de lozingsvergunning vastgelegd. Bedrijven die veel organische verontreini-
ging lozen en weinig water, gaan aanzienlijk minder heffing betalen. Dit bete-
kent dat voorzuiveren minder interessant kan worden.

Op basis van de nieuwe maatstaf kan een verschuiving van de kostenbijdrage
van de verschillende partijen, zoals huishoudens, bedrijven en eventueel ge-
meenten, gaan plaatsvinden. De kosten voor handhaving zullen enigszins
toenemen. Het ligt in de rede dat de gemeenten ‘hun’ heffing zuilen verhalen
op huishoudens en bedrijven.

Hoewel in geen van de landen van de Europese Unie de heffingsmaatstaf de-
zelfde is als hetgeen nu wordt voorgesteld, zijn in verschillende landen over-
eenkomstige elementen aanwijsbaar.
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1. INLEIDING

Voor de modelmatige berekening van de kosten van de behandeling van afvalwater
wordt uitgegaan van drie rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZl’s)  met een bijbeho-
rend net voor de aanvoer van het afvalwater:
_ een RWZI van 10.000 i.e. met aanvoer via een vrijvervalleiding;
- een RWZI van 50.000 i.e. met aanvoer via een persleidingstelsel van 5 x 5 km;
- een RWZI van 100.000 i.e. met aanvoer via een persleidingnet van 2 x 10 km +

lx5km.

2. TRANSPORT VAN HET AFVALWATER

2.1

2.2

Uitgangspunten

Voor het transport van het afvalwater wordt uitgegaan van de volgende uitgangs-
punten:
_ een verhard oppervlak van 150 m2 per woning;
- een bezettingsgraad van 2,3 inwoner per woning;
- 10 % van het verhard oppervlak betreft bedrijventerreinen,
_ een verwerkingscapaciteit van het rioolnet van 0,7 mm/h;
- een minimale stroomsnelheid van 0,6  m/s en een maximale stroomsnelheid van

1,5 m/s;
_ een maximaal drukverlies over de leiding van 25 m waterdruk;
- aanleg van 15% van het leidingnet onder verharding.

Dimensionering

De bovenbeschreven uitgangspunten komen voor de verschillende leidingnetten neer
op:

10.000 i.e.
- hierbij wordt uitgegaan van een vrijvervalleiding die niet onder de verantwoorde-

lijkheid van de waterbeheerder staat.

50.000 i.e.
- 5 x persleiding van 5 km met een diameter van 500 mm.

100.000 i .e.
- 1 x persleiding van 5 km met een diameter van 700 mm;
- 2 x persleiding van 10 km met een diameter van 800 mm.

Voor de berekening van de capaciteit van de pompen in gemalen is uitgegaan van
een minimaal aanwezig aantal van twee pompen. Vervolgens is een aantal gangbare
capaciteiten berekend:
- het aantal pompen dat benodigd is;
- de capaciteit en prijs van deze pompen;
vervolgens wordt de pompcapaciteit en het aantal pompen gekozen dat de resulteert
in de minimale kosten.
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3. BEHANDELING VAN HET AFVALWATER

3.1 Uitgangspunten

Karakteristieken van het afvalwater

In de standaard-situatie wordt uitgegaan van afvalwater met concentraties zoals
gegeven in tabel 1 1. Deze karakteristieken zijn ontleend aan gegevens over 1994 en
1995 van de milieustatistieken van het CBS’.  Voor zwevende stof is uitgegaan van
een verhouding van ZS : BZV van 1 ,17.

Voor de debieten is uitgegaan van veronderstellingen zoals samengevat in tabel ll.
Deze zi jn gebaseerd op de uitgangspunten als hiervoor gegeven in § Z.I., echter
vermenigvuldigd met een factor 0,892 teneinde precies het gewenste aantal i.e.‘s
voor de verschil lende RWZI’s  te verkrijgen. De totale hoeveelheid afvalwater van
0,189 m3.ie-‘.d-1 komt goed overeen met het gemiddelde voor Nederland van 0,181
m3 per i.e. à 136 g voor 1995.

Tabe l  l l . Karakteristieken van het afvalwater.

parameter eenheid

debiet
DWA m3/d per i.e.
RWA m3/h per i.e.
totale hoeveelheid m3/d per i.e.

concentraties
c z v mg/l
BZV mg/l
Nkj mg/l
Ptot mg/l
z s mg/l

waarde

0,120
0,044
0,189

523
191
48

8
223

Deze uitgangsgegevens zijn voor wat betreft het CZV redelijk in overeenstemming
met de resultaten van een onderzoek naar de samenstelling van huishoudelijk afval-
water2. Volgens dit onderzoek wordt door de gemiddelde Nederlander 105,7  g CZV
per dag geloosd, waarvan 95,3  g CZV/d  als huishoudelijk afvalwater. Uit tabel 11
volgt een vracht van gemiddeld 98,8  g CZV. De overeenstemming voor stikstof is
minder goed: 11,7 g volgens het onderzoek en 9,l g volgens de tabel.

Redenen voor deze matige overeenstemming zijn het feit dat het onderzoek alleen
huishoudeli jk afvalwater betreft -in Nederland is circa 26% van het op RWZl’s  be-
handelde afvalwater van niet-huishoudelijke oorsprong- en de afbraak van compo-
nenten gedurende het transport naar de RWZI.

Interne stromen
Een belangrijk deel van de vrachten aan BZV en met name N,, komt terug als retour-
water van indikkers en slibgisting. Met het totaal van deze vrachten worden uiteinde-
lijk de verschillende procesonderdelen gedimensioneerd. In tabel 12 zijn de interne
stromen gegeven als percentage van de influentvracht.

1 CBS 1997. Milieustatistieken - Waterkwaliteitsbeheer, deel b: zuivering van afvalwater
1995. CBS, Voorburg/Heerlen, 1997.

2 STOWA 1998. Huishoudelijke afvalwater: berekening van de zuurstofvraag. STOWA,
Utrecht, Rapport 98-40.
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Tabel 12. Interne stromen.

Parameter

debiet

vrachten
c z v
BZV
Nkj
Ptot
z s

eenheid met slibgisting zonder slibgisting

% 4 2

% 5 2
% 5 2
% 20 4
% 5 2
% 5 2

On t werp tempera turen
Voor het ontwerp van een RWZI is de ontwerptemperatuur één van de belangrijkste
parameters. Voor het ontwerp van de RWZI wordt uitgegaan van een minimum-
temperatuur van 8OC. Dit is de temperatuur die bepalend is voor de te handhaven
slibleeftijd. Voor de berekening van de gemiddelde slibproductie wordt uitgegaan
van een gemiddelde temperatuur van 14OC. De te installeren beluchtingscapaciteit
wordt berekend voor een maximale temperatuur van 20°C.

Effluen teisen
De effluenteisen zijn, samen met de vrachten, bepalend voor de uitkomst van de ver-
deling van de beluchte ruimte in anoxische en aërobe ruimte, voor de anaërobe ruimte
in geval van biologische P-verwijdering, of de extra slibproductie in geval van chemi-
sche P-verwijdering. De effluenteisen voor BZV en zwevend stof hebben in wezen
geen invloed op de dimensionering van de RWZI. In tabel 13 zijn de effluenteisen
weergegeven.

Tabel 13. De effluenteisen die gesteld worden aan nieuw te bouwen RWZl’s.

Parameter

BZV

N ’TOT

N TOT

P 2Tf!T

eis

< 10 mg/l

< 15 mg N/II

< 10 mg N/I

<2 ma PA

grootte RWZI

nvt

< 20.000 i.e.

> 20.000 i.e.

< 100.000 i.e.

PTOT <l mg PA > 100.000 i.e.

Zwevende stof (ZS) < 10 mg/l nvt

1: N-eis heeft betrekking op het jaargemiddelde;
2: P-eis heeft betrekking op het voortschrijdend gemiddelde van 10 waarnemingen;
3: nvt: niet van toepassing.

Zuiveringss ys temen

7 0.000 i. e.
Voor 10.000 i.e. wordt een oxidatiesloot toegepast, met intermitterende beluchting
voor N-verwijdering en chemische P-verwijdering met behulp van FeCI, De sliblijn
bestaat uit indikking en natte opslag; slibverwerking vindt plaats door afvoer per as
naar een grotere RWZI.

50.000 i. e.
Voor 50.000 i.e. wordt een omloopcircuit toegepast, zonder voorbezinking en
met biologische P-verwijdering (voor zover toepasbaar) en aanvullende P-
verwijdering door middel van FeCI,. Slibverwerking vindt plaats door directe
onttrekking uit het circuit en een centrifuge en vervolgens afvoer.
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100.000 i. e.
Voor 100.000 i.e. wordt het volgende systeem toegepast:
- óf een circuit zonder voorbezinking en met biologische P-verwijdering met opper-

vlaktebeluchting (gelijk aan systeem voor 50.000 i.e.);
_ óf een actiefsl ibsysteem met voorbezinking en chemische P-verwijdering door

middel van FeSO,, met bellenbeluchting.
De sliblijn bestaat allereerst uit gravitatie-indikking; zonder voorbezinking is er geen,
met voorbezinking wel slibgisting gevolgd door na-indikking. Het slib wordt met cen-
trifuges ingedikt.

3 . 2 Dimensionering van de belangrijkste elementen van de RWZI

Voorbezinking
Voorbezinking wordt  a l leen toegepast  in een convent ioneel  act ie fs l ibsysteem
(100.000 i.e.). D’rmensionering vindt plaats op RWA. De grondslagen zijn samenge-
vat in tabel 14.

Tabel 14. Dimensioneringsgrondslagen voor voorbezinktanks.

Parameter eenheid waarde

maximum diameter m 40,o

oppervlaktebelasting m/h 2,5

kantdiepte m 2,0

bij voorprecipitatie
Me/P-verhouding 1,5

De efficiëntie van de voorbezinking wordt geacht afhankelijk te zijn van de verblijftijd
onder DWA-condities, zoals ook wordt toegepast in het ARABER-mode13. Dit model
wordt door de Duitse overheid voorgeschreven voor de technologische berekening van
waterzuiveringsinstallaties. Deze afhankelijkheid is geïllustreerd in figuur 14.

80

E-7~ 60

0 2 4 6 0 10 12

VERBLIJFTIJD (h)

Figuur 14. Rendement van de voorbezinking voor verschillende componenten. (AI:
CZV en BZV; (0): Nkj; (0): Ptot; (A): ZS. Gegevens ontleend aan het
ARABER-model’.

3 ARABER, AbwasserReinigungsAnlagen-Berechnung. Institut für Siedlungswasserwirtschaft,
Technische Hochschule, Aachen, 1993.
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De productie van primair slib wordt gelijk geacht aan de hoeveelheid
onopgeloste bestanddelen.

verwijderde

Anaërobe ruim te
Een anaërobe ruimte wordt toegepast voor biologische verwijdering van fosfaat. Di-
mensionering vindt plaats op basis van contacttijd. De anaërobe contacttijd is afhan-
kelijk van de hoeveelheid snel afbreekbare CZV (S,) in het influent van de anaërobe
ruimte en varieert van 1 h (S, > 50 mg CZV/l) tot 2 h (S, < 50 CZV mg/l).  Door het
lange aanvoerstelsel is er sprake van relatief veel verzuring en is een contacttijd van 1
h voldoende. Het volume van de anaërobe ruimte kan berekend worden als de con-
tacttijd is bepaald. In tabel 15 worden de dimensioneringsgrondslagen samengevat. De
hoeveelheid fosfaat die uit het systeem verwijderd wordt, wordt door middel van een
modelmatige berekening van het P-gehalte van het slib bepaald.

Tabel 15. Dimensioneringsgrondslagen voor anaërobe ruimte.

Parameter eenheid waarde

contacttijd h 1,O

menging W/m3 2,5

De anaërobe ruimte resulteert in een verhoging van het P-gehalte van het slib. Het P-
gehalte wordt hier berekend volgens de methode van Scheer4. De berekening wordt
uiteengezet in bijlage 2.

Volume beluchte ruim te
Voor de berekening van de aërobe en anoxische ruimten wordt gebruik gemaakt van
de HSA-methode. Deze berekening is betrekkelijk complex. Er wordt uitgegaan van de
verwachte slibproductie, de slibleeftijd voor nitrificatie en het deel van de slibleeftijd
dat ingeruimd dient te worden voor denitrificatie. Het verloop van de berekening is
schematisch weergegeven in figuur 15. In bijlage 2 wordt de gehele berekening gege-
ven.

4 Scheer H 1994. Belebungsverfahren mit biologischer Phosphatelimination: Bemessung-
sansätze und Kostenabschätzung. Korrespondenz Abwasser 41: 426-441.
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verhoog DN-rulmte efflluentels

bereken gedemtn- bereken te denltn-
ficeerd NO3 = NI ficeren = N2

ontwerp
temperatuur

NI >= N2 7 totale
+ sllbleeftljd

nee 4 ) p e r c e n t a g e  -
demtnficatre

+ slibproductie -) sllbhoeveelheld

BZV, Nkj ZS

slibgehalte

beluchte ruimte

Figuur1 5. Schemat ische weergave van de berekening van het  vo lume van
anoxische en aërobe ruimte.

Voor een oxidatiesloot voor een RWZI van 10.000 i.e. wordt uitgegaan van intermit-
terende beluchting.  Hier geldt dat het niet het percentage denitrificatieruimte is dat
berekend wordt , maar het percentage van de tijd dat er niet wordt belucht. De be-
rekening is verder exact dezelfde.

Beluch tingscapaciteit
De beluchtingscapaciteit wordt berekend op basis van de sl ibhoeveelheid, de sli-
bleeftijd, de temperatuur en de hoeveelheden aangevoerde verontreiniging. De bere-
kening is samengevat in tabel 16.

Tabel 16. Berekening van de benodigde beluchtingscapaciteit.

Parameter

temperatuur
volume
slibgehalte
slibhoeveelheid

BZV-vracht
Nkj-vracht
ZS-vracht
P-vracht
chemisch slib

slibleeftijd

waarde / berekening eenheid

20 “C
V m3
G g/l

V x G = GV kg

B Z V  kgld
N k j  kg/d
Z S  kg/d

P  kg/d
C S  kg/d

resultaat iteratieve berekening : SLT d
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Vervolg tabel 16. Berekening van de benodigde beluchtingcapaciteit.

Parameter waarde / berekening eenheid

slibproductie
heterotroof
nitrificeerders
inert
chemisch slib
totaal

BZV x 0,60” / ( 1 + SLTb x 0,08” x 1 ,072d- (20”-15))  = A
Nkj x 0,15” / ( 1 + SLTb x 0,05” x 1 ,090d^(20”-1 5)) = E

ZS x 0,60’ = C
CS

A+ B + C + CS = SP

kgld
kgld
kgld
kgld
kgld

stikstof
Nkj in eff
N03-eff
N in slib
Nkj-eff-vracht
te nitrificeren
N03-eff-vracht
te denitrificeren

3,O
Neis - 3,5

(A + B) x 0,12g + C x O.Olh = NS
TWA’ x 3,0 / 1000 = NF

Nkj - NS - NF = TN
TWA’ x (Neis - 3,5) / 1000 = Neff

TN - Neff = TD

zuurstof
endogeen
BZV
nitrificatie
denitrificatie
totaal

GV x 0,08 x 1.072’. (20-20) / 24 = P kglh
BZV x 0,50 / 24 = 0 kglh

TNx4,57/24 =R kglh
TD x -2,86 / 24 = -S kglh
P+Q+R-S=T kglh

mg/l
mg/l
kgld
kg/d
kgld
kgld
kgld

O,-inbrengvermogen
piekfactor
zuurstof-setpoint
deficietfactor
a-factor

Ir1
2,o

1,28
0,7 of 0,9’

mgll

zuurstofinbreng T x 1 ,l x 1 ,12 / (0,7 of 0,9 ) = ZI 1 kg 02/h

a: vracht; b: slibleeftijd; c: coëfficiënt voor afsterving en onderhoud; d: temperatuurcoëfficiënt; e: tem-
peratuur; f: factor voor opname zwevende stof in slib; g: factor voor hoeveelheid N in biologische deel
van het slib; h: factor voor opname N in inerte deel van het slib 1: dagdebiet; j: 0,7 voor bellenbeluchting
of 0,9 voor puntbeluchting .

De berekening van de productie van secundair slib vindt plaats op de wijze als al
gegeven werd in bovenstaande tabel 16, zij het dat de gemiddelde temperatuur van
14OC wordt gehanteerd en niet de maximale temperatuur van 20°C.

Nabezinking
In tabel 17 worden de dimensioneringsgrondslagen voor nabezinktanks samengevat.

Tabel 17. Dimensioneringsgrondslagen voor nabezinking.

Parameter eenheid

maximum diameter m

oppervlaktebelasting m3.mm2.d“

kantdiepte m

concentratie uitgaand slib % DS

waarde

40,o

zie tekst

2,O

0,8

De oppervlaktebelasting voor het ontwerp van de nabezinking wordt berekend aan
de hand van de richtlijn van de STOWA5.  De berekening behelst een iteratieve bere-

5 Stofkoper J A & C C M Trentelman 1982. Richtlijnen voor het dimensioneren van ronde
nabezinktanks voor actiefslibinstallaties. H20 15: 344-353; Stowa-rapport 81-1 1.
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kening van de oppervlaktebelasting waarbij voldaan moet worden aan de volgende
drie criteria:
- het slibgehalte in de beluchte ruimte mag niet dalen beneden 2 g/l;
- de hoeveelheid slib in de beluchte ruimte mag niet dalen beneden 30% van de

oorspronkelijke hoeveelheid slib;
- de tijdens RWA gevraagde buffering van slib mag niet groter zijn dan de toelaatbare

buffering die op grond van de SVI en het volume van de bezinktank wordt bere-
kend.

De toe te passen oppervlaktebelasting wordt bepaald door het eerste criterium
waaraan niet meer voldaan kan worden (bij oplopende oppervlaktebelastingen).

Vooríndikking
De dimensionering van de voorindikking vindt plaats op basis van de stofoppervlak-
tebelasting. De dimensioneringsgrondslagen zijn samengevat in tabel 18.

Tabel 18. Dimensioneringsgrondslagen voor indikking.

Parameter

maximum diameter

stofoppervlaktebelasting

kantdiepte

concentratie uitgaand slib

eenheid

m

kg DS.m-*.d-’

m

% DS

waarde

20,o

25

3,O

3,5

Slibgis ting
Dimensionering van de slibgisting vindt plaats op basis van de gewenste slibleeftijd.
Er wordt uitgegaan de dimensioneringsgrondslagen als gegeven in tabel 19.

Tabel 19. Dimensioneringsgrondslagen voor slibgisting.

Parameter

verblijftijd

temperatuur

reductie in droge stof

eenheid

d

“C

%

waarde

20

30

zie tekst

Slibleeftijd en temperatuur bepalen samen de mate van afbraak van het slib. Voor de
afbraak van de organische stof in het slib wordt de benadering van Chen & Hashi-
moto aangehouden voor primair en secundair slib verschillende relaties aangehou-
den? de afbraak kan worden beschreven met:

R o- 1
=

B 0-1 + K

waarin R is het percentage afbraak van de organische stof, B is het maximum haal-
bare percentage afbraak, 0 is de relatieve slibleeftijd (slibleeftijd gedeeld door mini-
mum slibleeftijd voor methaangisting) en K is de afbraakconstante. De waarden voor
de verschillende parameters voor primair en secundair slib zijn samengevat in tabel

6 Chen Y R & A G Hashimoto 1980. Substrate utilization model for biological treatment sys-
tems. Biotechnology & Bioengineering 22: 208 1-2095.
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20; deze zi jn in goede overeenstemming met prakti jkwaarden (W. Sanders,  Land-
bouwuniversiteit, persoonl&ike mededeling).

Tabel 20. Parameters voor berekening van het percentage afbraak van de or-
ganische stof.

Parameter eenheid

minimale slibleeftijd bij 30°C d

temperatuurfactor kg DS.m-*.d-’

maximale reductie primair slib %

maximale reductie secundair slib %

waarde

3,O

1,07

65

40

afbraakconstante primair slib

afbraakconstante secundair slib

% 1,O

% 1.5

De hoeveelheid biogas die ontstaat wordt bepaald door de mate van afbraak van de
organische stof. Uitgaand van de veronderstelling dat 1 kg organische stof overeen-
komt met 1,4  kg CZV kan eenvoudig worden berekend dat de reductie van 1 kg
organische stof overeenkomt met een methaanproductie van 0,49 m3;  bij een me-
thaangehalte van 65% komt de biogasproductie (in Nm3)  dus overeen met 0,754 x
de reductie in organische stof ( in kg), overeenkomend met 0,854 m3/kg  OS bij
30°C en verzadiging met waterdamp.

Buffering van slib
Voor een RWZI van 10.000 i.e. wordt het ingedikte slib gebufferd in een buffer met
een verblijftijd van minimaal 30 dagen. Het uitgaande slib heeft een gehalte van 3,5
% DS.

Centrifuges
Voor de ontwatering van het slib op grotere RWZl’s  worden centrifuges gebruikt. De
centrifuges dikken het slib in tot een gehalte van 25% DS. Er wordt uitgegaan van
continubedrijf (20 uur per dag; 7 dagen per week) en de capaciteit wordt gedimen-
sioneerd op 1 15% van de gemiddelde slibproductie, waarmee rekening wordt ge-
houden met een hogere slibproductie bij lage temperaturen.

Luch tbehandeling
Er wordt uitgegaan van afdekking van alle elementen vóór de beluchte ruimte. Be-
handeling van de afgezogen lucht vindt plaats in lavafilters. De hoeveelheid lucht die
behandeld moet worden wordt op basis van een venti lat ievoud van 2 voor niet-
begaanbare en 10 voor begaanbare ruimtes.

Behandeling van de afgezogen lucht vindt plaats in lavafilters. Dimensionering van
de lavafilters vindt plaats op basis van de belasting met H,S of de gasbelasting. De
maximale H,S-belasting  bedraagt 20 g.mm3.h“  en de maximale gasbelasting bedraagt
100 m3.me2.h-‘. Aan de hand van een specifieke sulfideproductie van 0,2 g S2-.m-2.hM’
en de lengte van het persleidingstelsel kan de aanvoer van sulfide worden berekend.
Bij aanname van een 70% van de opgeloste sulfide in de vorm van H,S en 30% emis-
sie van de aangevoerde H,S naar de lucht per te behandelen element kan vervolgens
worden berekend wat de dimensioneringsgrondslag is.

Voor een RWZI van 10.000 i.e. wordt de lucht van het inlaatwerk en de sliblijn geza-
menlijk behandeld. Voor grotere RWZl’s  wordt de lucht van de sliblijn apart behandeld
in filters met een gasbelasting van 100 m3.me2.h-‘.
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4. BEREKENING VAN DE KOSTEN

4.1 Investeringskosten

Aan de hand van de dimensies van de verschillende elementen kunnen de investe-
ringskosten voor de gehele RWZI geraamd worden. Deze worden geraamd op basis
van eenheidsprijzen. Deze eenheidsprijzen kunnen prijzen voor het te bouwen beton
zijn. Dit hoeven niet de werkelijke prijzen te zijn maar moeten zodanig worden geko-
zen dat de berekende prijzen een goede maat geven voor de totale kosten van het
civiele werk aan het element van een installatie. Voor verschillende andere elemen-
ten (ruimers, kosten van de beluchting  etcetera) kunnen andere eenheden voor de
berekening van de kosten worden gehanteerd. De gehanteerde eenheidsprijzen zijn
samengevat in tabel 21.

Tabel 21. Eenheidsprijzen (in Dfl) voor verschillende elementen.

Parameter

kostprijzen beton
vloeren
wanden
gekromde wanden

elementen installatie
ontvangwerk
roostergoedinstallatie
mengers
beluchtingssysteem
beluchters
blowers
compressorgebouw
voortstuwers
verdeelwerk
slibruimer nabezinktank
spuislibpomp
retourslibpomp
slibruimer indikker
coating gisting
gashouder
flare
dual fuel motoren
ingedikt slibpomp
Fe-doseerinstallatie
afdekking waterlijn
afdekking sliblijn
lavafilter waterlijn
lavafilter sliblijn
centrifuges
bedrijfsgebouw
terreinbegrenzing

eenheid

m3
m3
m3

m3/h
stuk
kW
m2
kg 02/h
kg O,/h
‘hg  O,/h)
kW
stuk
m diameter
m3/h
m3/h
m diameter
m2
m3/h
m3
m3/d
m3/h
stuk
m2
m2
stuk
stuk
m3/h

m

civiel

1.400
2.000
2.400

300

12.000

100.000

200

300
300

200
120
100

MIE

100
180.000

3.500
200
400
200

5.000

8.000
300

80
10.000

1.200
350
220
500

50.000

30.000
30.000
25.000

De bij de berekening van de stichtingskosten behorende staartkosten zijn samengevat
in tabel 22.
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Tabel 22. Samenstelling van de staartkosten.

Post

directe kosten

indirecte kosten
uitvoeringskosten
algemene kosten
winst en risico

advieskosten
diversen

onvoorzien

R T W

%-age

100

12
7
5

10
10

10

17.5

opbouw (in %)

100

124

148,8

163,7

192.3

4.2 Berekening van de exploitatiekosten

Uitgangspunten

Voor de vaststelling van de exploitatielasten dienen kapitaalsrente, afschrijvingstermij-
nen en een aantal kosten bekend te zijn. Deze zijn samengevat in tabel 23.

Tabel 23. Uitgangspunten voor berekening van de kosten van de exploitatie

Parameter l Waarde Eenheid

rente 5,3

afschrijving
civiele werken riolering
civiele werken
elektrisch/mechanisch

40
30
15

onderhoud
civiele werken
elektrisch/mechanisch

OF5
3,O

chemicaliën
polymeer
polymeerdosering
methanol
Fe (FeSO,)
Fe (FeCI,)

10 Dfl/kg
7 g/kg

0,60 Dfl per kg
0,85 Dfl per kg Fe
2,20 Dfl per kg Fe

elektriciteit I 0,20 Dfl per kWh

tarief Rijksheffing I 65 Dfl per i.e a 136 g TZV

personeel

slib
ontwatering
verwerking

400 Dfl/ton DS
750 Dfl/ton DS

%

jaar
jaar
jaar

% per jaar
% per jaar

Dfl per man

Personeel
Er is uitgegaan van respectievelijk 0,5, 3 en 5 man personeel op RWZl’s van 10.000,
50.000 en 100.000 i.e.

Laboratoriumkosten
Voor de laboratoriumkosten is uitgegaan van kosten van Dfl. 1.700 per meetdag.  Het
aantal meetdagen op een RWZI is afhankelijk van de grootte: voor 10.000, 50.000 en
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100.000 i.e. bedraagt het aantal respectievelijk 24, 48 en 60.

Roksheffing
Voor de RWZI van 100.000 i.e. wordt ervan uitgegaan dat Rijksheffing dient te wor-
den betaald. Deze bedraagt Dfl 65,-- per i.e. à 136 g TZV per jaar. Hierbij is uitgegaan
van 50 mg CZV en 3 mg N,, in het effluent.

Met bovenstaande gegevens, volgt een berekening van de kosten van investering en
exploitatie betrekkelijk rechtlijnig uit de dimensionering van de verschillende elemen-
ten. Na optelling van de belangrijkste kostenposten dient nog een enige elementen te
worden berekend, welke min of meer geschat dienen te worden uit de kosten van ver-
schillende overige en van totaal-posten.
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1.

1 .l

BEREKENING VAN DE BENODIGDE AËROBE EN ANOXISCHE RUIMTE

Basisberekening

Voor de berekening van de aërobe en anoxische ruimten wordt gebruik gemaakt van
de HSA-methode. Deze berekening is betrekkelijk complex. Er wordt uitgegaan van de
verwachte slibproductie, de slibleeftijd voor nitrificatie en het deel van de slibleeftijd
dat ingeruimd dient te worden voor denitrificatie.

Eerst wordt de sl ibleeft i jd nodig voor het handhaven van nitr i f icerende bacteriën

f’

Pmax ,A PH4 - Nle,sp
Xf,A -bA XfTbA-‘K, +[NH, -N]esp ’S ’

berekend .

S R T , ,  =

waarin
f’

P max,A

S
H-LcNL,~,
KN
f T,A

b,
f T,bA

veiligheidsfactor (-);
groeisnelheid van de nitrificerende bacteriën (de’);
remfactor (-);
piek-concentratie van NH,+-N  (mg/l);
halfwaarde-concentratie van NH,+-N  (mg/l);
temperatuurfactor voor de groeisnelheid van de nitr i f icerende
bacteriën (-);
afstervingssnelheid van de nitrificeerders (dm’);
temperatuurfactor voor de afstervingssnelheid van de
nitrificerende bacteriën (-);

Vervolgens wordt via een iteratie berekend welke verhouding aërobe / totale slibleeftijd
nodig is. Hiervoor wordt allereerst de parameter a geschat:
voor voorgeschakelde denitrificatie geldt:

a = 2,95  x (100 x v,/v)-O=5

waarin
v, = volume anoxische ruimte (m3)
v = totaal-volume

en bij simultane denitrificatie geldt:

a = 1.

De hoeveelheid nitraat die gedenitrificeerd wordt, wordt berekend als:

N l ” XE
V

azv xS, x-% 0.56+

0.20 x Y,, x SRTAE x -!$ x fT,bH

dm
=  ax---- N

2,86 V 1 + 4-i x fT,bH
V

x SRTAE  x vN

waarin:
f, = vertraging van de endogene ademhaling gedurende anoxische fase (-);
E BZV  = BZV-rendement (-);
s, = BZV in influent (mg/l);
Y, = opbrengstcoëfficiënt van heterotrofe bacteriën (kg DS/kg  BZV)
b, = afstervingssnelheid van heterotrofe bacteriën (dm’)
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De hoeveelheid nitraat die gedenitrificeerd moet worden, wordt berekend als:

N ** =dm

met

N, =

waarin:

P, =

P, =

PI =

waarin:
N KJ,m

‘X

NS
WO,-NI,
[NH,-Nle,m
[NO,-NI,
N 0RG.e
PH
PA

PI

v N

43
4
f l

f P

-6

N KJ,,n + rx x  NS +  [NO,-Nl, - [NH,-Nle,m - [NO,-Nle - NORG,e  - “‘s

5 +  pH +  pA ’ (NKJ i n  - [NH4 - N],,m - NOFG,c?)

1 +‘PA x (1 - F,)

L
is + i, x f, x b, x f, bH x SRT,, x

( 1+ bti x fr,,ti
V XYH %3zv xso

xSRT,,  xv )
N

(
ia + i, x t x b, x fT ,,* x SM,,)

(1+ b, x fT,bA  x SRTAE)
x u,

i, x f, x TS,

Via een iteratieve

Nk, in influent (mg/l);
aandeel stikstof in retourstroom (-);
stikstof in het slib (mg/l);
nitraat in influent (mg/l);
gemiddelde concentratie NH,-N in effluent (mg/l);
nitraat in effluent (mg/l);
organisch stikstof in effluent (mg/l);
aandeel stikstof in slib afkomstig van heterotrofe bacteriën (mg/l)
aandeel stikstof in sl ib afkomstig van nitr if icerende bacteriën
(mg/l)
aandeel stikstof in slib afkomstig van inerte fractie van zwevende
stof (mg/l);
volume van de aërobe ruimte (m3);
fractie stikstof in biologisch slib (-);
fractie stikstof in inert materiaal (-);
fractie inert bacterieslib in slib (-).
fractie inert materiaal dat achterblijft in slib (-)
zwevende stof in influent (mg/l).

berekening wordt berekend bi j  welke verhouding V,/V de twee
nitraatgehalten Nd,,*  en Nd,,** gelijk zijn. Vervolgens wordt uit de totale slibleeftijd en
het slibgehalte het totale volume berekend, waarna de berekening van anoxische en
aërobe ruimte weer volgt uit de berekende verhouding V,/V.  De gebruikte waarden
van de verschillende parameters zijn samengevat in tabel 24.
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Tabel 24. Gebruikte waarden v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  p a r a m e t e r s  v o o r  d e
berekening van de aërobe en anoxische ruimte.

Parameter Waarde Eenheid

pmax,A 0,52
KN 0,50
bA 0,05
b,, 0,08
f T.A 1,103
fT,bA 1,090
fT,bH 1,072
YA 0,15
YH 0,60
f , 0,75

f 0 0,60
iB 0,12
il 0,Ol
f I 0,lO
ip 0,03

f’ 1,25
S 1,6

d-’
mg N/I

d-’
d-’

kg DS/kg N
kg DS/kg BZV

1.2 Berekening van de dosering van extra BZV

2.

2.1

Bij de in de vorige paragraaf gegeven berekening is het mogelijk dat een zéér grote
anoxische ruimte wordt berekend. Bij een anoxische ruimte van meer dan 65 % van
de totale beluchte ruimte loopt de slibbezinking echter gevaar. In dat geval wordt
ervan uitgegaan dat extra BZV, in de vorm van methanol, gedoseerd moet worden.
Deze dosering wordt als volgt berekend:
- in de iteratieve berekening voor de berekening van het percentage denitrificatie-

ruimte wordt gestopt bij een maximale denitrificatieruimte van 65%;
- bij een denitrificatieruimte van 65% wordt vervolgens de hoeveelheid nitraat be-

rekend, die nog gedenitrificeerd moet worden;
- van de hoeveelheid nog te denitr i f iceren nitraat wordt uitgegaan dat deze met

methanol wordt gedenitrificeerd;
- er wordt uitgegaan van de extra slibproductie van 0,25  kg per kg gedoseerde

methanol;
- er wordt uitgegaan van een overdosering van een factor 2,15.
Door de dosering wordt extra slib geproduceerd. Hierdoor wordt het volume van de
beluchte ruimte weer groter.

P-VERWIJDERING

Chemische P-verwijdering

De berekening van de hoeveelheid te doseren chemicaliën in het geval van chemische
P-verwijdering (alleen of als aanvulling op biologische P-verwijdering) vindt plaats op
basis van een aangepaste modelmatige beschrijving van Tessel’. Er wordt uitgegaan
van de hoeveelheid fosfaat die na biologische groei nog verwijderd moet worden (in de
beschrijving van Tessel wordt uitgegaan van de hoeveelheid aangevoerd fosfaat).

1 Tessel P J 1991. Chemisch defosfateren van communaal afvalwater; een evaluatie. H,O 24:
340-345.
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2.2 Biologische P-verwijdering

De berekening van het P-gehalte in het slib bij biologische P-verwijdering volgt de
berekeningen van Scheer2. Als voorbeeld is een berekening van het P-gehalte na
biologische P-verwijdering gegeven, zonder extra dosering van chemicaliën.

In tabel 25 worden de algemene gegevens van het afvalwater die noodzakelijk zijn
voor de berekening van het P-gehalte samengevat.

Tabel 25. Algemene gegevens van het afvalwater.

parameter

CZV-totaal
biologisch biodegradeerbaar aandeel
biologisch biodegradeerbare CZV

waarvan direct biodegradeerbaar aandeel
biologisch direct biodegradeerbaar CZV

waarvan gehalte aan lagere vetzuren
Biologisch niet biodegradeerbaar(opgelost)
Biologisch niet biodegradeerbare CZV
Biologisch niet biodegradeerbaar (onopgelost)
Biologisch niet biodegradeerbare CZV

Ammoniumconcentratie
Stikstoftotaalconcentratie
Nitraatconcentratie

Fosfaattotaal-concentratie
Ortho-fosfaatconcentratie

eenheid

mg/l
%
mg/l
%
mg/l
mgll
%
mg/l
%
mgll

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

In tabel 26 zijn de kinetische parameters die essentieel zijn voor de berekening van de
P-gehaltes, samengevat.

2 Scheer H 1994. Belebungsverfahren mit biologischer Phosphatelimination: Bemessung-
sansätze und Kostenabschätzung. Korrespondenz Abwasser 41: 426-441.
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Tabel 26. Kinetische parameters.

parameter waarde eenheid

BIO-P BACTERIEN
Yield
Afstervingssnelheid
Temperatuurscoëfficiënt bij afsterving
P-gehalte in het actieve DS-aandeel
Inerte aandeel
P-gehalte in het inerte DS-aandeel
Fermentatieconstante
Half-afgiftetijd BioP-bacteriën

HETEROTROFE BACTERIEN
Yield
Afstervingssnelheid
Temperatuurscoëfficiënt bij afsterving
P-gehalte in het actieve DS-aandeel
Inerte aandeel
P-gehalte in het inerte DS-aandeel
Factor actieve biomassa van ds

AUTOTROFE BACTERIEN
Yield
Afstervingssnelheid
Temperatuurscoëfficiënt bij afsterving
P-gehalte in het actieve DS-aandeel
Inerte aandeel
P-gehalte in het inerte DS-aandeel

INERTE BESTANDDELEN
Geëlimineerde inerte bestanddelen
P-gehalte van het inerte deel

0,67 geel-CZVlg CZV
0,075 1 /d
1,072 -
0,15 g Plg cel-CZV
0,l -

0,Ol g Plg cel-CZV
60 l/g TS.d

0,3 h

0,67 geel-CZVlg CZV
0,075 1 /d
1,072 -
0,03 g Plg cel-CZV
0,l -

0,Ol g Plg cel-CZV
0,B g cel/g DS

0,24 geel-CZV/g NH4
0,046 1 /d

1,09 -
0,03 g Plg cel-CZV
0,l -

0,Ol g Pig cel-CZV

61,2 mg CZVII
0,Ol g PI g czv

Het  model  is  gebaseerd op de bereken ing van de hoeveelhe id  fos faat  in  de
verschillende fracties van het slib. Daartoe moet allereerst de hoeveelheid substraat die
voor de betreffende sl ib fracties ter beschikking staat bepaald/berekend worden.
Vervolgens kan de hoeveelheid fosfaat voor de verschillende fracties (actief/inert)  van
de verschillende bacterietypen berekend worden. De structuur voor de berekening is
weergegeven in figuur 16.

De hoevee lhe i d  b i omassa van  de  ve r sch i l l ende  bac te r i e  onde r  s t a t i ona i r e
omstandigheden is met volgende vergeli jkingen te beschri jven (voorbeeld B I O - P -
bacteriën) :

M X BIO-P.A

M X BIO-P,A

YHET,BIO-P

S BIO-P

Qcl

q
(T-15)

t TS

b h,BIO-P

YHET,BIO-P ’ ‘BIO-P ’ % ’ k

l+bh,BIO-P ' t,, ' dT-15)

actieve biomassa van de BIO-P-bacteriën (kg CZV);
Yield van de poly-P-bacteriën  (geel-CZV/g  CZV);
substraat dat voor de BIO-P-bacteriën ter beschikking staat (mg
CZWI)
gemiddelde debiet (m3/d)
temperatuurscoëfficiënt bij afsterving (q = 1.072)
slibleeftijd (d)
afstervingssnelheid van de BIO-P-bacteriën (1 /d)
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M X BIO-P,I = MX *bb,B,0_p*f,,B,0_p*t~~*q’T-15’BIO-P,A

M XBIO-P,I

f BIO-P,I

= inerte biomassa van de BIO-P-bacteriën (kg CZV);
= inerte aandeel van de afgestorven BIO-P-bacteriën (-1.

Op deze manier kunnen voor alle bacteriën groepen de hoeveelheid actieve en inerte
b i o m a s s a  b e r e k e n d  w o r d e n .  W a n n e e r  v e r v o l g e n s  b e k e n d  i s  h o e  h o o g  d e
fosfaatconcentratie is in elke fractie van de verschillende bacterie soorten is ook het
fosfaatgehalte van het slib te berekenen.

Figuur 16. De structuur voor de berekening van de fosfaat-concentratie in het
surplusslib.

biologisch niet afbreekbaar biologisch afbreekbaar

autotrofe bacteriën

5!4 1’

heterotrofe bacteriën poly-P-bacteriën

inerte actieve inerte actieve inerte
biomassa biomassa biomassa biomassa biomassa biomassa

P P P P P P
v

fosfaat verwijdering d.m.v surplusslib ontrekking
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1.

1 .l

RELATIE TUSSEN PARAMETERS VOOR ORGANISCHE STOF

Relatie tussen CZV, BZV en zwevend stof

Organische stof en zwevende stof vallen meestal samen. In huishoudelijk afvalwater
bedraagt de verhouding tussen BZV (als maat voor de hoeveelheid organische stof)
en zwevend stof circa 1 : 1 ,17. Zwevend stof is een belangrijker kostenveroorza-
kende parameter dan BZV. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat zwevend stof,
voor zover het niet wordt omgezet in opgeloste organische stof, voor een groot deel
in het slib terecht komt. Een bijkomend probleem is dat tijdens het transport van het
afvalwater opgeloste BZV in zwevende stof kan worden omgezet en omgekeerd.

Het in het huidige onderzoek gebruikte HSA-model voor de berekening van nitrifica-
tie- en denitrificatieruimte maakt gebruik van de parameters BZV, biochemisch zuur-
stofverbruik, als maat voor de organische stof, en ZS, zwevende stof. Bij de huidige
lozingsheffing wordt echter uitgegaan van CZV, chemisch zuurstofverbruik. Zowel
BZV als ZS vertegenwoordigt CZV. De relatie tussen de verschillende CZV-fracties
(opgelost en niet opgelost, makkelijk en moeilijk afbreekbaar) in het IAWQ-model en
de parameters BZV en ZS in het HSA-model is uitvoerig onderzocht’.

Op basis van het gemiddelde Nederlandse influent van RWZl’s  kan de verhouding
tussen CZV en BZV in het influent gesteld worden op:

CZV = BZV x 2,74.

Volgens Hartwig’ ligt in Duitsland de CZV/BZV-verhouding iets lager.

Organische stof heeft gemiddeld een CZV van 1,4 g CZV per gram. Zwevend stof in
huishoudelijk afvalwater heeft een asgehalte van circa 30%,  dus het is redelijk voor
zwevend stof een CZV van circa 0,7 x 1,4 = 0,98 aan te houden. Dus:

c z v , ,  = ZS x 0,98

In principe zouden voor alle afvalwaters de twee verschillende typen CZV apart be-
paald dienen te worden2. Een fractionering van het CZV ligt op het moment echter
niet erg voor de hand. Daarom dient voorlopig het CZV van de zwevende stof om-
gezet te worden in een fractie van het totale CZV.

1 Hartwig  P 1993. Beitrag zur Bemessung von Belebungsanlagen mit Stickstoff- und Phos-
phoselimination. Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik der Universität
Hannover, Heft 84, 1993.

2 STOWA 1996. Methoden voor Influentkarakterisering - inventarisatie en richtlijnen.
STOWA, Utrecht, rapport 96-08.
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Nu is -voor het influent van de RWZI althans- in het algemeen:

ZS = 1,17xBZV

dus:

CZV,, = ZS x 0,98 = 1,17 x 0,98 x BZV = 1,15 x BZV

1.2

Nu was CZV = 2,74 x BZV, waarmee bij benadering:

c z v , ,  = 1 ,15 / 2,74 = 0,42 x CZV.

Relatie tussen CZV en TOC

TOC (total organic carbon) kan, net als CZV, als maat voor de hoeveelheid organi-
sche stof gebruikt worden. In huishoudelijk afvalwater bestaat er een betrekkelijk
vaste verhouding tussen CZV en TOC, van circa 2,73.  In tabel 27 wordt van een
aantal verbindingen de theoretisch te berekenen CZV en TOC gegeven. Uit tabel 27
komt naar voren dat een verhouding tussen 2,7 en 3,0 voor de meeste afvalwaters
gebruikelijk zal zijn. Alleen bij een hoog aandeel ver gereduceerde verbindingen (al-
kanen, alcoholen) zal de verhouding aanzienlijk hoger kunnen liggen. Vooralsnog lijkt
het redelijk om -als dat nodig geacht wordt- een verhouding tussen CZV en TOC

van 2,7 aan te houden.

Tabel 27. Theoretische CZV en TOC van een aantal verbindingen. Merk op d a t
benzeen  wel theoretische CZV heeft, maar bij meting nul geeft.

verbinding formule

suikers CBH,,%HzO
koolhydraten GH,,Cs
alkanen CH,
vet (tri-C 14) C,,H,,O,
benzeen CcH6
azijnzuur C2H402
boterzuur C4H&2
propanol C,H,C
ethanol GH&
methanol CH,O

ethaan C,H,
methaan CH,
eiwitten (poly-glycine) C,H,ON

biomassa C,H,@,N

CZVth TOCth

g/g glg

0.97 0.36

1.07 0.40

3.43 0.86

2.85 0.75

3.08 0.92

1.07 0.40

1.82 0.55

2.40 0.60

2.09 0.52

1.50 0.38

3.73 0.80

4.00 0.75

1.35 0.51

1.49 0.54

CZV/TOC

2.67

2.67

4.00

3.78

3.33

2.67

3.33

4.00

4.00

4.00

4.67

5.33

2.67

2.76

3 STOWA 1998. Relatie tussen TOC en CZV. STOWA, Utrecht, rapport 98-03.
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2. DE AANVOER VAN “DUN-WATERBRONNEN”

De aanvoer van “dun-waterbronnen” op een RWZI heeft in de huidige berekeningen
vrijwel uitsluitend effect op de dimensionering van hydraulisch bepaalde elementen
van de RWZI, en de volumina van nitrificatie- en denitrificatieruimte. Dit wordt ver-
oorzaakt doordat in alle gevallen de RWZI wordt gedimensioneerd op het behalen
van de stikstofeisen. Met andere woorden, het rendement van de stikstofverwijde-
ring kan bij verdunning dalen, doordat er wordt gedimensioneerd op de effluentei-
sen. In de huidige praktijk wordt er binnen een beheersgebied gestreefd naar een
rendement van 75%. De aanvoer van ‘dun water’ heeft bij een gelijkblijvend rende-
ment wel degelijk effecten op het ontwerp, zoals al eerder door STOWA is gerappor-
teerd4.  Het effect is geïllustreerd in Figuur 17.

53.00 
52.50

f 52.00
.s
E
0
w 51.50

5

15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000

TWA (mVd)

-0-75

-0-80

-1-85

-0-90

Figuur 17. Effect van de verhoging van de totale aanvoer (zonder dat de hy-
draulische capaciteit wordt aangepast) op de exploitatiekosten van
de RWZI van 100.000 i.e. De rendementen staan aangegeven in de
figuur.

4 STOWA 1996. Aansluiting van “dun water bronnen” op riolering en RWZI. STOWA,
Utrecht, rapport 96-1 1, 1996.
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1. INLEIDING

Het rekening houden met de kosten voor het behandelen van water vanaf verharde
oppervlakken. Deze nieuwe opzet zorgt voor kostenverschuivingen. Door één water-
beheerder is nagegaan wat deze verschuivingen inhouden. Nagegaan is hoe de ver-
deling van de ‘kostenveroorzakende eenheden’ (kve) binnen het beheersgebied van
de waterbeheerder wordt indien de nieuwe heffingsformule (formule (7) (op pagina
27))  uit het hoofdrapport zou worden toegepast.

Hierbij is een drietal scenario’s doorgerekend:
Scenario A. Het regenwater wordt toegerekend aan de lozers van afvalwater

(huishoudens  en bedrijven).
Scenario Bl. Het regenwater van openbaar verhard oppervlak wordt toegerekend

aan de gemeenten.
Scenario B2. Het regenwater van openbaar + particulier oppervlak wordt toegere-

kend aan de gemeenten (m.u.v. het verhard oppervlak van meetbe-
drijven).

2. UITGANGSPUNTEN

0MAX is voor de diverse scenario’s als volgt berekend:

-

-

-

-

- het openbaar verhard oppervlak is berekend als sluitpost.

het totaal verhard oppervlak (V.O .) en Qmax zijn afgeleid uit de rioleringsplannen
c.a.;
het particulier verhard oppervlak van inwoners, forfaitaire bedrijven en tabelbe-
drijven is berekend op basis van aantal panden en een aanname van het verhard
oppervlak per pand;
voor de DWA van inwoners, forfaitaire en tabelbedrijven is 10 I/ve.h  aangehou-
den
de Qmax  van meetbedrijven is afgeleid uit de vergunningen. Indien geen vergun-
ningseis voorhanden was, is uitgegaan van Qmax  als jaargemiddelde (meetgege-
vens)

De toegepaste vrachten CZV, N en P zijn voor de inwoners, forfaitaire bedrijven en
tabelbedrijven berekend op basis van 136 g TZV/d,  90 g CZV/d, 10 g N/d  en 1,8 g
P/d  per ve.

2.1 Scenario’s

Er wordt uitgegaan van drie scenario’s:

Scenario A.
1. huishoudelijk
2. forfaitaire bedrijven
3. tabelbedrijven
4. meetbedri jven

dwa + part. v.o + % ve van openbaar V.O .
dwa + part. v.o + % ve van openbaar V.O .
dwa + part. v.o + % ve van openbaar v.o
dwa + part. v.o + % ve van openbaar v.o

Senario Bl .
1. huishoudelijk
2. forfaitaire bedrijven
3. tabelbedrijven
4. meetbedri jven
5. Gemeenten

dwa + part. V .O .
dwa + part. V .O .
dwa + part. V .O .
dwa + part. V .O .
openbaar verhard oppervlak.
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2.2

2.3 Aannamen

Scenario B2
1 . huishoudelijk
2. forfaitair
3. tabelbedrijven
4. meetbedrijven
5. Gemeenten

dwa
dwa
dwa
dwa + part. V.O .
alle V.O . excl. V.O . part. deel bedrijventerreinen

Uitgangspunten voor de bepaling van het verhard oppervlak

Omdat als peildatum 1-1-1997 wordt aangehouden zijn de gegevens verhoogd met
1 % + afronding. Dit levert de getallen op als tabel 28.

Stelsels inwoners na verhard woningen
oppervlak

gemengd woongebied 605.000 4.550 237.500
industriegebied 135
gescheiden woongebied 38.000 210 16.800
industriegebied 1.005
verbeterd gescheiden woongebied 27.800 170 10.700
industriegebied 814
drukriool woningen 30.200 11.600

ongerioleerde woningen 16.000

Totale afvoer naar RWZI: f 50.000 m3/h (theoretische aanvoer 1997)

m’/woning

192

181

160

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

tabelbedrijven en forfaitaire bedrijven worden meegenomen in V.O . van openbaar
gebied;
bedrijventerreinen worden opgesplitst in 20% openbaar en 80% particulier ter-
rein;
voor woningen worden de bovenstaande gegevens per woning aangehouden;
voor forfaitaire en tabelbedrijven wordt 300m2  per bedrijf aangehouden;
agrarische bedrijven e.d. zijn in mindering gebracht op de forfaitaire en tabelbe-
drijven;
voor woningen wordt aangenomen een V.O . van 100 m2/won;
forfaitaire en tabelbedrijven: 25% op industrieterreinen en 75% binnen woonge-
bied;
gebiedsindeling forfaitaire en tabelbedrijven conform verhouding aantal woningen
(85% gem/5%  vgs/l 0% g s ) ;
voor meetbedrijven wordt aangehouden de Q max./uur uit de vergunningen;
er zijn 7.770 tabelbedrijven met 132.000 ve (exclusief melkstallen en champig-
nonbedrijven);
er zi jn 12.800 forfaitaire bedri jven met 23.500 ve (exclusief glastuinbouw en
mel kstallen);
aantal v.e. komt overeen met 10 Vuur;
v.e. meetbedrijven in 1996 = 304.379, afgerond 305.000 v.e.
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2.4 Berekening van de afvoer

Afvoeren volgens scenario A

- huishoudelijk gemengd:
- 6 0 5 5 0 0  O.Ol(dwa) +  237500 0 .01  0 .7  10  (hwa) =  22 .680 m3/h* * * *

* * * *- huishoudeli jk verb. gesch.: 27800 0.01 + 16800 0.01 0.2 10 = 614 m3/h
*- huishoudelijk gescheiden + drukr. : 68200 0.01 = 682 m3/h

- fo r fa i ta i r  gemengd:  0 .85  23500 0 .01  +  0 .85  12800 0 .03  0 .7  10  =  2 .485 m3/h* * * * * *
* * * * *- forfai tair  verb. gesch.: 0.05 23500 0.01 + 0.05 12800 0.03 0.2 “10 = 50 m3/h

* *- forfaitair gescheiden: 0.10 23500 0.01 = 25 m3/h
- tabel gemengd: 0.85 132000 0.01 + 0.85 7770” 0.03 0.7 10 = 2.508 m3/h* * * * *
- tabel verb. gesch.: 0.05 132000 0.01 + 0.05 7770 0.03 0.2 “10 = 90 m3/h* * * * *
- * *tabel gescheiden: 0.10 132000 0.01 = 132 m3/h
- meetbedrijven: volgens vergunning en berekeningen = 2.939 m3/h
Totale afvoer van woningen en bedrijven incl. part. verhard opp. = 32.205 m3/uur
Totale afvoer naar zuiveringen = 50.000 m3/h
Verschil is afvoer van openbaar verhard oppervlak = 17.795 m3/h

Afvoeren na verdeling openbaar verhard oppervlak per v.e.:
Huish. gemengd: 22.680 + 605500/1162000*- 17795
huish. vgs 614 + 27800/1162000 *- 17795

- huish. gs. 682 + 68200/1162000 * 17795
- forf. gemengd: 2.485 + 19975/1162000 * 17795
- forf. vgs 50 + 1175/1162000 * 17795
- forf. gs 25 + 2350/1162000* 17795
- tabel gemengd 2.508 + 112200/1162000 * 17795
- tabel vgs. 90 + 6600/1162000 * 17795

*- tabel gs. 132 + 13200/1162000 17795
- meetbedr. 2.939 + 305000/1162000* 17795

Afvoeren volgens scenario Bl

Idem als scenario A v.w.b. afvoeren eigen deel.

huishoudelijk gemengd:
huishoudelijk verb. gesch.:
huishoudelijk gescheiden + drukr. :
forfaitair gemengd:
forfaitair verb. gesch.:
forfaitair gescheiden:
tabel gemengd:
tabel verb. gesch.:
tabel gescheiden:
meetbedrijven:

= 31.953 m3/h
= 1.040 m3/h
= 1.726 m3/h
= 2.791 m3/h
= 68 m3/h
= 61 m3/h
= 4.226 m3/h
= 191 m3/h
= 334 m3/h
= 7.610 m3/h

50.000 m3/h

= 22.680 m3/uur
= 614 m3/h
= 682 m3/h
= 2.485 m3/h
ZZ 50 m3/h

25 m3/h
= 2.508 m3/h
= 90 m3/h
= 132 m3/h
= 2.939 m3/h

- Gemeenten (openbaar verhard opp.) = 17.795 m3/h
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3.

- huishoudelijk gemengd: =  6 0 5 5  m3/h
- huishoudelijk verb. gesch.: ZZ 278 m3/h
- huishoudelijk gescheiden + drukr. : = 682 m3/h

- forfaitair gemengd: = 199 m3/h
- forfaitair verb. gesch.: = 12 m3/h
- forfai tair  geicheiden: = 24 m3/h
- tabel gemengd: = 1 122 m3/h
- tabel verb. gesch.: = 6 6  m3/h
- tabel gescheiden: = 132 m3/h
- meetbedrijven: = 2939 m3/h

Totaal = 11509 m3/h

- Gemeenten (alle verharde opp. behalve deel meetbedrijven) 50.000 - 11.509 = 38491 m3/h

RESULTATEN

De resultaten zijn samengevat in tabel 29 op de volgende bladzijde

-81  -



T
a

b
e

l 
2

9
. 

R
e

su
lt

a
te

n
 

va
n

 
d

e
 

ve
rs

ch
ill

e
n

d
e

 
to

e
re

ke
n

in
g

 
va

n
 

w
a

te
r 

va
n

 
ve

rh
a

rd
 

o
p

p
e

rv
la

k.
 

S
ce

n
a

ri
o

’s
 

A
, 

B
l 

e
n

 B
2

.

sc
en

ar
io

 
A

sc
en

ar
io

 
B

l
sc

en
ar

io
 

B
2

sc
en

ar
io

 A
sc

e
n

a
ri

o
 

B
l

Is
ce

na
rio

 
B

2

Q
m

a
x

IQ
m

a
x

Q
m

a
x

ko
 P

/d
m

3
/h

m
3

/h
m

3
/h

kv
e

kv
e

rkv
e

hu
is

ho
ud

el
iik

v
e

 
1

3
6

k
g

 C
Z

V
/d

 
kg

 N
/d

70
1

5
0

0
6

3
3

4
5

7
0

1
5

1 
26

3
3
4
 7

19
 1

2
3

 
9

7
6

7 
01

5
78

9 
83

8 
1

6
8

7
 

7
8

1
 1

52
6 

65
1

4
2

2
3

5
43

 
14

9 
I

39
 

73
0 

I
17

 
64

3
fo

rf
ai

ta
ir

 
be

dr
ijv

en
2

3
 

5
0

0
2

1
2

2
2

3
5

ta
be

l 
be

dr
ijv

en
1

3
2

 
0

0
0

11
9

2
0

1
3

2
0

m
e

e
tb

e
d

ri
jv

e
n

3
0

5
 

0
0

0
3

4
3

4
8

1
5

4
2

g
e

m
e

e
n

te
n

0
0

0

to
ta

al
 

(t
he

or
et

is
ch

)
1

1
6

2
0

0
0

11
1

7
3

5
1

0
1

1
2

2
3

8
1 

32
0

13
1 

69
8 

1
1

1
2

4
9

4
1

9
9

 
0

9
9

54
9

7
6
1
0
1

2 
93

9
2 

93
9

2
5

1
 

5
9

5
 1

2
0

7
 

2
2

3
 1

2
0

7
 

2
2

3

0
0
1

17
 

79
5

38
 

49
1

O
l

16
9 

05
3 

1
3

6
5

 
6

6
5

2 
09

1
50

 
00

0 
1

5
0

 
0

0
0

5
0

 
0

0
0

1
 

2
1

6
2

8
0

1
2

1
6

2
8

0
1

2
1

6
2

8
0

m
e

ti
n

g
e

n
 

rw
zi

’s
1 

35
0 

00
0

13
4 

55
0 

1
10

 7
3

0
1 

89
0

4
7

 
2

5
0

 1

- 
82

 -



4. CONCLUSIES

De volgende conclusies kunnen worden getrokken:

- het huidige heffingsdraagvlak van 1 .162.000  v.e. wordt met de nieuwe formule
1.216.280 k.v.e. Het eenheidstarief zal derhalve ongeveer 5% lager worden;

- in scenario A zullen de inwoners en forfaitaire bedrijven relatief meer gaan beta-
len, respectievelijk 8% en 75%. De meetbedrijven gaan 21 % minder betalen;

- in scenario Bl zullen de gemeenten 170.000 k.v.e. ofwel 14% van het heffings-
draagvlak gaan vormen. De huishoudens gaan in dit geval 6% minder betalen en
de bedrijven ongeveer 25% minder;

- in scenario B2 zullen de gemeenten 366.000 k.v.e. ofwel 30% van het heffings-
draagvlak gaan vormen. De huishoudens gaan 28% minder betalen en de bedrij-
ven ongeveer 33% minder.
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BIJLAGE 5

AFLEIDING VAN DE HEFFINGSFORMULE
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1. UITGANGSPUNTEN

1 .l Inleiding

Voor de omzetting van formule {3}, voor de kosten van transport en behandeling
van het afvalwater in formule {7}, voor de heff ing moeten een aantal aannames
worden gemaakt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in de toegepaste bereke-
ning van de dimensionering en de kosten van afvalwatertransport en -behandeling
uitgegaan is van parameters die de kosten bepalen, en niet van parameters die een-
voudig in een heffingsformule kunnen worden opgenomen. Zo spelen in de bepaling
van de kosten BZV en zwevende stof een meer of minder belangrijke rol, terwijl de-
ze bij voorkeur niet in een heffingsformule zouden worden opgenomen.

1 .2 Aannames

Er is uitgegaan van een RWZI van 50.000 i.e. Feitelijk is voor de verdere berekening
deze grootte niet belangrijk. De gegevens van het afvalwater zijn afgeleid van het
‘standaard’ Nederlands afvalwater zoals beschreven in bijlage 1. De afvalwaterka-
rakteristieken zijn samengevat in Tabel 1.

Tabel 1. Afvalwaterkarakteristieken van de RWZI die voor de berekeningen is ge-
bruikt.

De belasting van deze RWZI is eenvoudig te berekenen uit:

M=Qx(
CZV + N~~x4,57

1
136

en bedraagt 50.140 i.e. à 136 g TZV.

De kosten volgens formule (3) bedragen voor deze RWZI:

K = 0,582 x Q MAX + -$& ( 0,026 x BZV + 1,524 x NKJ + 5,898 x Pt + 0,33 x ZS)

met K in Dfl x 1000 en BZV, NKJ, Pt en ZS in mg/l. De berekende kosten bedragen
Dfl 3.071.677,--  per jaar.
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2. OMREKENING

Formule (7) is rechtsreeks afgeleid van formule (3).

Allereerst dienen BZV en ZS geëlimineerd te worden en omgezet te worden in CZV.
Dit wordt gedaan door aan te nemen:

ZS = lJ7xBZV

Verder wordt uitgegaan van de CZV/BZV-verhouding van Nederlands afvalwater,
zoals die berekend kan worden uit tabel 1. Nu kunnen we de volgende formule op-
stellen, als we de factoren allemaal met 1000 vermenigvuldigen:

K =58í!xQ~~x+Qx( 0,026xRxCZV+1,524xNkJ+5,898xPt+O,33x1,17xRxCZV)

waarin R is de verhouding tussen BZV en CZV. De formule kan herschreven worden:

K =582xQ~~x+Qx(  (0,026+0,33x1,17)xRxCZV+1,524xN~~+5,898xPt)

en met R= 191/523  kan worden berekend:

K = 582 x QMAX + 0 x ( 0,150 x CZV + 1,524 x NKJ + 5,898 x Pt)

De berekende kosten bedragen nu Dfl 3.072.775. Het verschil met de berekening
volgens formule (3) bedraagt slechts 0,04%.  Om nu van de kostenraming tot een
heffingsformule te komen, dienen we bij voorkeur op hetzelfde aantal eenheden uit
te komen. Het aantal i.e. à 136 g TZV bedroeg 50.140 i.e. We moeten alle factoren
dus delen door de factor:

3 . 0 7 2 . 7 7 5  / 50.140 = 61,28.

De formule woldt nu:

M = 9,497 x QMAX + Q x ( 0,00246  x CZV + 0,0249  x NKJ + 0,096 x Pt 1

en deze kan afgerond en vereenvoudigd worden door de factoren tussen haakjes
weer met 40 te vermenigvuldigen en het geheel tussen haakjes weer door 40 te
delen, zodat eenvoudige getallen ontstaan; bovendien kan, zoals in hoofdstuk 2,
paragraaf 2.6.3 werd aangetoond, worden uitgegaan van Nt in plaats van N,,:

M = 9,5xQMAx+Qx
(O,lxCZV+Nt+4xPt)

4 0

waarmee formule (7) is afgeleid. Met de vereenvoudiging en afronding wordt een
fout van circa 1 % ten opzichte van de eerdere berekening gemaakt. Deze fout is
verwaarloosbaar.
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