NVA-boek gepresenteerd tijdens NVA-rioleringscongres

'De riolering en het Milieu'haalt ondergronds probleem naar boven

Een goede riolering onttrekt zich in de
regel aan de waarneming: er valt niets van
te zien en te ruiken, en dat is een groot
voordeel. Maar het nadeel is, dat men niet
voortdurend wordt geconfronteerd met de
onderhoudstoestand van de riolen.
De afgelopen jaren is gebleken, dat het er
in veel gemeenten met de riolering niet zo
goed voorstaat. Veel - vooral naoorlogs materiaal is dringend aan vervanging toe.
Die ontdekking leidde aanvankelijk tot
paniekreacties. 'Maar we zijn nu uit de
paniekfase, de discussies over riolering
zijn veel volwassener geworden en de
problematiek wordt meer gestructureerd
benaderd', zo zei ir. A. W. van der Vlies
tijdens de opening van het tweede
Nationale Rioleringscongres Riolering en
Waterkwaliteit 'Zorgen voor nu en later'
dat op 11,12 en 13 september jl. parallel
aan Aquatech '90 in de Amsterdamse RAI
werd gehouden. Bij de opening van het
congres presenteerde NVA-voorzitter
ir. P. H. A. Hoogweg het boek
'De riolering en het Milieu', in opdracht
van de NVA geschreven door
Fons Oremus, oud-hoofdredacteur van
Cobouw. Hoogweg wees erop, dat de
NVA steeds meer bemoeienis heeft met
de riolering. Daarom is het een goede
zaak, dat er nu in een goed toegankelijk
boek een landelijk beeld wordt geschetst
van de rioleringsproblematick. 'Het boek

ziet er goed uit, en ook de inhoud is zeer
geslaagd', aldus Hoogweg. Naast een
aantal algemene hoofdstukken (waaronder
een bewerking van de intreerede van prof.
ir.J. B. M. Wiggers aan de TU Delft),
bevat het boek besprekingen van de
rioleringssituatie in een aantal Nederlandse gemeenten. Die hoofdstukken zijn
geschreven aan de hand van interviews
met betrokken, zodat daarin vooral
aandacht wordt gegeven aan de lokale
situatie en de gekozen oplossingen.
Dat maakt het boek ook waardevol voor
de praktijk.
Ir. Hoogweg overhandigde het eerste
exemplaar (van de 10.000) aan
K. van der Vaart, lid van de Tweede
Kamer voor de PvdA, die zich in gemoede
afvroeg waarom hem die eer te beurt viel:
'Waarom ik? De riolering is immers een
zaak van de gemeenten, en dat moet zo
blijven', aldus Van der Vaart. In zijn dankwoord wees hij erop, dat er een wet in
voorbereiding is over de riolering, maar
dat ook met die wet er nog sprake is van
een versnipperd beleid. De riolering
wordt versnipperd over verschillende
wetten en regelingen, en dat is jammer.
Hij sprak er zijn verbazing over uit, dat
voor huishoudelijk afval zoveel dingen al
goed geregeld zijn, en voor huishoudelijk
afvalwater nog maar zo weinig. 'Het zal
nog wel enkele jaren aanlopen voordat de
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planverplichting goed is ingevuld, maar de
noodzaak daarvoor is duidelijk en vloeit
vooral voort uit de wens tot een goede
afstemming te komen, onder andere
tussen gemeenten en waterschappen.
We moeten niet proberen alles geforceerd
op te lossen, integendeel. Wat de kosten
betreft: die zijn hoog, maar andere kosten
ook. Daarom moet het draagkrachtbeginsel worden vastgehouden maar ook
- waar mogelijk - de vervuiler naar evenredigheid meebetalen. Hen financiering
van de riolering uit de onroerend-goedbelasting lijkt een mogelijkheid. De hoogte
van de kosten per huishouden is nog niet
helemaal duidelijk: de minister spreekt
van een bedrag kleiner dan f200,-, maar
ook bedragen van f400,- en f 600,- zijn al
vernomen', aldus Van der Vaart. Hij zag
graag een meer gedetailleerd beeld van
hoe erg het eigenlijk landelijk is. Aan het
slot van zijn dankwoord wees hij er op dat
in het afvalstoffenbeleid sprake is van een
'produktenbeleid' (gescheiden inzameling
en dergelijke). Dat mist hij in de afvalwaterwereld. Dagvoorzitter Van der Vlies
reageerde op de woorden van
Van der Vaart met de mededeling dat het
hele rioolwatersysteem de NVA-leden
bezighoudt. Nu al is de NVA bezig met de
organisatie van een internationaal congres
in 1992 dat zal handelen over inzameling,
transport, zuivering en emissies.
De constructie dat inzameling en transport
onder de verantwoordelijkheid van de
gemeenten vallen, terwijl de zuivering een
zaak is van de waterbeheerders, 'daar valt
mee te werken, maar het vergt wel een
goede afstemming', aldus Van der Vlies.

