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TEN GELEIDE
Onderhavige knelpuntennotitie IBA beoogt het inzicht te vergroten in
problemen van niet-primair technische aard, die zich in algemene zin
kunnen voordoen bij implementatie van zuiveringssystemen voor Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).
Het doel is hierbij s lechts gericht op het weergeven van globale kwalitatieve beschouwingen van in praktijk te signaleren en te verwachten
knelpunten bij - grootschalige - toepassing van deze IBA-systemen en
van mogelijke opties om deze knelpunten te reduceren, als een eerste
aanzet tot verdere discussie hieromtrent.
Een fundamentele kwantitatieve beschouwing van de problematiek - probleemornvang, maatschappelijke implicaties - is niet uitgevoerd.
De in deze notitie gegenereerde berekeningen geven een overtrokken
beeld van de werkelijke probleemomvang en maatschappelijke implicaties.
Voor een eerste afbakening is, door afwezigheid van voldoende gegevens,
uitgegaan van de maximale potentiêle probleemornvang, waarbij alle thans
nog niet op riolering aangesloten bebouwing van een of andere vorm van
IBA-systeem zou worden voorzien.
De lezer wordt derhalve ve rzocht de gepresenteerde getalswaarden
slechts als indicatie van een ordegrootte en met de nodige omzichtigheid te beschouwen.
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INLEID~

1.1.

Achtergrond

De bestrijding van de oppervlaktewaterverontreiniging heeft zich in
eerste instantie gericht op inzameling en centrale zuivering van het
afvalwater van woonkernen. Thans komt er steeds meer aandacht voor de
diffuse verontreiniging van bijvoorbeeld verspreide bebouwing.
Het tot nu toe gevoerde beleid is gericht op het zoveel mogelijk aansluiten van verspreide bebouwing op rioolwaterinzamelingssystemen.
Hiervan zijn de mogelijkheden om technische en;of financiêle redenen
echter gelimiteerd. Met name door de afbouw van diverse subsidieregelingen voor kostbare rioleringen lijkt thans aansluiting op riolering
zijn economische grens bereikt te hebben.
In het geval dat het afvalwater niet kan worden afgevoerd voor centrale
behandeling, kan behandeling ter plaatse een alternatief bieden.
Hiervoor kunnen kleinschalige afvalwaterbehandelingssystemen worden
gebruikt, zoals:
septic tanks, zakputten, infiltratiekanalen, filtratiebedden, zandfilters, biorotoren, oxydatiebedden, aktief slib systemen, composttoiletten, etc.
In Nederland was de praktische kennis ten aanzien van ontwerp, uitvoering, beheer en functioneren van deze installaties echter beperkt.
Vergroting van deze kennis is inmiddels tot stand gekomen op basis van
literatuur- en praktijkonderzoek, deel uitmakend van het grootschalig
VROM-onderzoeksproject beschreven in paragraaf 1.2. Op grond van de
opgedane ervaringen kan worden vastgesteld dat de technologische eigenschappen van deze installaties algemeen bevredigend zijn. De bediening
is eenvoudig en weinig tijdrovend, de bedrijfszekerheid is goed tot
redelijk en de zuiveringsprestaties zijn vergelijkbaar met de resultaten van grote, conventionele, centrale rioolwaterzuiveringsinstallaties
( rwzi 's).
Voor een grootschalige toepassing van deze kleine "individuele behandelingssystemen" (!BA-systemen) liggen de knelpunten dan ook meer op
organisatorisch, juridisch en financieel gebied, dan op het technologische vlak. Deze knelpunten veroorzaken thans stagnatie in de implementatie van de individuele behandelingssystemen.
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1.2.

Onderzoeksproject; opdrachtgever en uitvoerders

In 1979 is door het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiêne
thans Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer - een grootschalig onderzoeksprogramma opgezet onder de noemer:
"Individuele behandeling van afvalwater bij verspreide bebouwing" .
Doel van het totale onderzoeksproject is het verbeteren van kennis en
inzicht in de toepassing in Nederland van installaties voor de individuele behandeling van afvalwater tot een capaciteit van 200 i.e.
Het onderzoeksprogramma Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) is
onderverdeeld in diverse fasen:
Verkennende studie.
fase 1:
fase 2:
Ontwikkeling technieken en toetsing werking van praktijksystemen:
2A: voorbereiding;
2B: uitvoering praktijkonderzoek;
2C: evaluatie .
fase 3:
Stoffen in de huishouding, gedrag van deze stoffen in het
zuiveringsproces, in de bodem en in het oppervlaktewater.
fase 4:
Voorbereiding implementatie;
4A: knelpunten;
4B : richtlijnen .
Van dit programma zijn reeds afgerond, de fasen 1 (1981), 2A (1983), 2B
(1987/'88) en 3 (1986/ '88) . Fase 2C wordt in 1989 afgerond.
In december 1988 is door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubehee r , directie DWB, hoofdafdeling Water, aan
Witteveen + Bos opdracht verleend tot het uitvoeren van onderzoeksfase
4, de voorbereiding van implementatie (toezeggingsbrief 021552).
Onderhavig rapport betreft het onderdeel "Knelpunten" (deelproject 4A) .
De samenstelling van de begeleidingscommissie voor dit projectonderdeel
betrot:
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- Ministerie VROM/DWB

-Dienst Binnenwateren/RIZA
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieuhygi~ne (RIVM)
- Waterkwaliteitsbeheerders
1.3.

ir. G. Martijnse
ir. J.F.M. van Vliet
drs. J.W. Willeros
ir. A.H. Dirkzwager
ir. K. Visscher
ing. J. van der Plicht

(ZOG)

Doel en opzet knelpuntennotitie IBA

Doelstelling en doelgroepen
Onderhavige knelpuntennotitie !BA beoogt het inzicht te vergroten in
problemen van niet-primair technische aard, die zich in algemene zin
kunnen voordoen bij de implementatie van zuiveringssystemen voor individuele behandeling van afvalwater.
Het doel is hierbij slechts gericht op het weergeven van globale kwalitatieve beschouwingen van in praktijk te signaleren en te verwachten
knelpunten bij - grootschalige - toepassing van deze !BA-systemen en
van mogelijke opties om deze knelpunten te reduceren. Een fundamentele
kwantitatieve beschouwing van de problematiek - probleemomvang, maatschappelijke consequenties - valt buiten het kader van de doelstelling.
Doelgroepen voor deze notitie ZlJn primair overheidsinstanties belast
met het opstellen of uitvoeren van milieubeleid inzake afvalwaterlozingen - specifiek de lozingen van verspreide bebouwing -, met inbegrip
van gemeenten. Secundair kan de knelpuntennotitie !BA van betekenis
zijn voor belangengroeperingen die direct of indirect met deze problematiek te maken hebben (milieu-organisaties, overkoepelende bedrijfsorganisaties, e.d.).
Hoewel de notitie kan dienen als achtergrondinformatie voor de beleidsuitvoerende instanties bij het cre~ren van ad hoc oplossingen voor
specifieke probleemlocaties met verspreide bebouwing, is de notitie
meer bedoeld als een eerste aanzet voor een landelijke discussie over
de !~~problematiek .
Het oplossen van fundamentele !BA-knelpunten op landelijke schaal
vraagt om een goed overwogen strategische aanpak, die door bovengenoemde overheidsinstanties en belangengroeperingen wordt ondersteund. Tesa-
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men met een inventarisatie van de werkelijke - landelijke - probleemomvang kan onderhavige notitie dienen als startpunt bij deze discussie.
Afbakening en opzet van de uitvoering
De onderhavige rapportage betreft een signalering van een tiental knelpunten op juridisch, financieel en organisatorisch gebied die zich
thans algemeen bij individuele behandeling voordoen of zich - bij
grootschalige toepassing van deze systemen - kunnen voordoen.
van ieder knelpunt ZlJn achtergronden belicht, praktijkvoorbeelden
gegeven en een drietal mogelijke oplossingsrichtingen globaal geanalyseerd op voor- en nadelen.
Fundamentele kwantitatieve ramingen bij de beschouwing van de knelpunten inzake grootschalige toepassing van rBA-systemen zijn vooralsnog
niet te geven. Redenen hiervoor zijn:
- Het ontbreken van een recentelijke landelijke bepaling van het aantal niet op riolering aangesloten objecten en de omvang van de afvalwaterl ozingen hiervan .
De laatste landelijke gegevens komen voort uit de Nota Milieu Produktie Plan (MPP) van 1981 (lit.l). Sedertdien zijn slechts enkele
regionale of deelaspect-inventarisaties uitgevoerd.
- onvoldoende inzicht in de thans aanwezige afvalwatervoorzieningenen de staat hiervan - op deze locaties.
Aangenomen kan slechts worden dat op de meeste locaties de situatie
weinig is gewijzigd t.o.v. de Nota MPP 1981 , dwz. veelal vindt
slechts deelzuivering via kleine septic tanks plaats.
- Het ontbreken van inzicht in de milieuhygiënische consequenties van
de lozingen op deze locaties, alsmede de werkelijke behoefte aan of
noodzaak van sanering van de lozing op de specifieke locaties.
- onvoldoende i nz icht welke van, of in welke mate, de beschouwde knelpunten op de specifieke locaties daadwerkelijk een betekenende rol
spelen.
- Het ontbreken van inzicht in de mogelijkheden voor realisatie van
rBA-systemen op specifieke locaties: behandeling per object danwel
meer gecentraliseerd per groep van objecten.
Thans bestaat er niet meer dan een ruw inzicht in het aantal niet op
riolering aangesloten objecten. De omvang van het aantal werkelijke
probleemlocaties is vooralsnog onbekend, waardoor de maatschappelijke
implicaties van knelpunten of oplossingen niet zijn te becijferen. Meer
fundámentele uitspraken zijn pas mogelijk na een gedegen inventarisatie
van de reële probleemornvang.
De analyse van voor- en nadelen van oplossingsrichtingen voor de knel-
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punten is hier derhalve meer kwalitatief en onderling vergelijkend van
aard. De analyse gaat niet gepaard met uitgebreide research en rekenwerk, het vormt slechts een eerste aanzet tot verdere discussie omtrent
de IBA-knelpuntenproblernatiek waarbij ondermeer gebruik is gemaakt van
opgedane ervaringen tijdens het !BA-praktijkonderzoek (onderzoeksfase
2) •

Bij een puur kwalitatieve beschouwing is het ontbreken van enig inzicht
in de ordegrootte van kwantitatieve gevolgen een sterk gemis voor de
begripsvorming. Teneinde een ruw beeld te geven van potentieel mogelijke maatschappelijke implicaties, is er voor gekozen gebruik te rnaken
van een door ramingen geactualiseerde versie van de Nota MPP 1981 ten
aanzien van de aantallen niet op riolering aangesloten objecten en
aantallen mogelijke !BA-systemen. De hieruit gegenereerde berekeningen
van consequenties geven echter een overtrokken beeld. De werkelijke
probleemomvang en maatschappelijke implicaties kunnen beduidend geringer zijn, aangezien:
- slechts voor een deel van de niet op riolering aangesloten bebouwing
sanering van de lozingen met !BA-systemen gewenst danwel noodzakelijk zal zijn;
- slechts bij een deel van deze locaties knelpunten als geschetst
aanwezig zullen zijn.
In de analyse bij de knelpunten is, indien van belang, onderscheid
gemaakt in verschillende categoriên lozingen, naar gelang de omvang van
de lozing in inwoner-equivalenterr (i.e.):
minder dan 10 i.e.:
beperkte lozing, algemeen 1-2 woningen;
- 10 - 50 i.e .
matige lozing, algemeen een klein groepje
woningen (2-15
woningen), eventueel een
klein bedrijfje (afgelegen restaurant e.d.);
-meer dan 50 i.e.
omvangrijke lozing, algemeen een kleine kern
(meer dan 15 woningen) of andere objecten
(campings, instituten, bedrijven e.d . ) .
Tot slot wordt opgemerkt dat de knelpuntennotitie IBA zich ni et uitspreeKt over de !BA-problematiek in context met overige verspreide
lozingen, waarbij te denken valt aan:
uit- en afspoeling van landbouwgronden, de overstortproblernatiek, e.d .
Een dergelijke beschouwing valt buiten het kader van het totale VROM-
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onderzoeksproject "Individuele behandeling van huishoudelijk afvalwater
bij verspreide bebouwing".
Inhoudelijke opzet van de rapportage
Hoofdstuk 2 - Actualisatie Nota Milieu Produktie Plan 1981.
Hierin wordt globaal ingegaan op het aantal niet op de riolering aangesloten objecten, de omvang van ongezuiverde of onvoldoende gezuiverde
lozingen, het aantal potentieel mogelijke !BA-systemen, en kosten van
individuele behandeling van afvalwater op grote schaal volgens diverse
scenario's.
Hoofdstuk 3 - Knelpunten en consequenties.
In algemene zin wordt behandeld welke knelpunten zich voordoen bij IBA,
en wat mogelijke effecten zijn van deze knelpunten.
Hoofdstuk 4 - Knelpuntenanalyse .
Knelpunten genoemd in hoofdstuk 3 worden per stuk (sec) beschouwd. In
een globale analyse van potentiêle mogelijkheden van diverse oplossingsrichtingen worden voor- en nadelen aangegeven.
Hoofdstuk 5 - Evaluatie knelpunten.
De beschouwde knelpunten en de waardering van potentiêle oplossingsrichtingen worden geêvalueerd met behulp van een overzichtelijke matrix. Onderlinge verbanden tussen knelpunten enjof oplossingsrichtingen, alsmede consequenties hiervan, worden afzonderlijk aangegeven.
Voorts is een globale prioriteiten-rangorde aangeduid voor de aanpak
van de knelpunten in de tijd en tenslotte wordt een totaalscenario
behandeld als illustratie voor een mogelijke methode van aanpak van de
knelpunten.
Hoofdstuk 6 - Conclusies.
De rapportage in de hoofdstukken 2 en 4 is beknopt gehouden en geeft
slecffts de grote lijn weer. Een meer ui tgebreide beschouwing van deze
onderdelen, incl . praktijkvoorbeelden, berekeningen, achtergrondinformatie, data, etc. is verzameld in een afzonderlijke Nota van Toelichting, behorende bij onderhavige notitie.
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2. ACTUALISATIE OOrA MILIEUPRODUKTIEPLAN 1981,
2.1.

"individuele zuivering"

Stand van zaken

Een recentelijke landelijke bepaling van het aantal niet op riolering
aangesloten objecten is niet voorhanden.
Voor een globale schatting van de potentiêle omvang van de problematiek
is gebruik gemaakt van de Nota Milieu Produktie Plan (Mei 1981), ten
aanzien van individuele zuivering geanalyseerd door Witteveen + Bos in
opdracht van het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiêne. De destijds bekende gegevens zijn aangepast aan geschatte trends
in het afgelopen decennium, zie voor meer uitgebreide informatie bijlage 0 in de afzonderlijke Nota van Toelichting.
Het aantal niet op
thans geraamd op:

riolering aangesloten

objecten in Nederland wordt

-Woningen (5% van woningbestand) + 2e woningen:
250.000
300.000
- Recreatieobjecten (campings, dagrecreatie, etc.):
4.000- 6.000
-Instituten, kantoren, tehuizen, etc.:
1.000 2.000
20.000 - 35.000
- Bedrijven, fabrieken:
- Totaal :
275.000 - 343.000
Tabel 1: Raming aantal niet op riolering aangesloten objecten.
Aangenomen mag worden dat ca. 30% van deze objecten afvalwater in de
bodem loost (infiltreert), en 70% op oppervlaktewater.
Het grootste gedeelte van de niet op riolering aangesloten objecten
bezit wel een of andere vorm van deelzuivering van het afvalwater:
in gebieden waar geïnfiltreerd kan worden in de bodem betreft dit
veelal open of gesloten beerputten of een kleine septic tank met
infiltratie via een zak- of zinkput;
- in gebieden waar geloosd wordt op oppervlaktewater betreft dit
veelal lozing via een kleine septic tank. Veelal wordt alleen het
zwart water (toiletwater) op deze wijze behandeld. Het grijs water
(spoel, bad en waswater) wordt algemeen nog ongezuiverd geloosd.
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De septic tanks en overige voorzieningen die thans in gebruik zijn,
wijken sterk van elkaar af en voldoen algemeen niet aan huidige opvattingen ten aanzien van grootte en uitvoering (bijv. duitse norm DIN
4261). De prestaties zijn algemeen onbevredigend.
Slechts incidenteel wordt afvalwater behandeld in een oxidatief-biologische zuivering. In de meeste gevallen betreft dit een actief slib
installatie, hoewel uit oogpunt van gewenste deskundigheid en kosten
dit type installaties veelal minder geschikt is voor individuele behandeling van afvalwater. In geringere -maar toenemende -mate worden ook
de meer voor deze toepassing geschikte bicrotoren geplaatst.
De totale vuilvracht van slechts ten dele of ongezuiverd huishoudelijk
afvalwater dat thans vanuit niet op riolering aangesloten verspreide
bebouwing wordt geloosd, kan geschat worden op ten minste 1 - 3 miljoen
inwonerequivalenten (i.e.).
De vervangingswaarde van de huidige voorzieningen voor de niet op
riolering aangesloten objecten zal in totaal iets boven de 2 miljard
gulden liggen. Dit bedrag kan grotendeels als reeds afgeschreven worden
beschouwd, omdat:
veel voorzieningen reeds tientallen jaren in gebruik zijn;
de aanpassingen die benodigd zijn om onvoldoende functionerende
systemen te verbeteren naar huidige maatstaven, van vergelijkbaar of
hoger kostenniveau zijn.

2.2.

Kosten van diverse scenario's marktomvang

Afhankelijk van wetgeving en plaatselijk geldende verordeningen kunnen
diverse systemen worden toegepast. In de meeste gevallen zal dit, na
selectie op basis van functionaliteit en kosten, inhouden:
- indien deelzuivering is toegestaan bij lozing op oppervlaktewater:
kleine of grote septi c tanks (zuiveringsrendement op BZV-basis ca.
30%);
ind~en geen
deelzuivering is toegestaan bij lozing op oppervlaktewater:
septic tank+ biorotor (zuiveringsrendement op BZV-basis ruim 90%) ;
- indien wordt geloosd in de bodem, na invoering Lozingenbesluit Bode~
I
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bescherming:
*beperkte lozing, kleiner dan 10 vervuilingseenheden (v.e):
septic tank+ zakput (of infiltratiekanalen);
*omvangrijke lozing, 10 v.e. tot 50 ~ 100 v.e.:
septic tank + opgehoogd infiltratiebed;
*omvangrijke lozing, 50 ~ 100 v.e. tot 200 v.e.:
septic tank+ bicrotor +zakput (of infiltratiekanalen).
Een betrouwbaar landelijk marktonderzoek voor individuele behandelingssystemen van afvalwater is nooit uitgevoerd in Nederland. Bij de gepresenteerde ramingen is er hier van uit gegaan dat voor Alle objecten van
tabel 1 een of andere vorm van rBA-voorziening, al dan niet gecentraliseerd, wordt gerealiseerd.
Voorts dient voor de bepaling van de financiên behorend bij deze potentiêle marktornvang een groot aantal aannamen te geschieden, zie bijlage
0 in de Nota van Toelichting. Bijvoorbeeld, centralisatie verlaagt het
aantal mogelijk te plaatsen systemen en de kosten hiervan per inwonerequivalent, maar heeft extra transportkosten tot gevolg.
In de ramingen is uitgegaan van:
-een relatief groot aantal kleinere zuiveringen (5, 20, en 50 i.e.),
waardoor indirekt eventuele transportkosten bij centralisatie zijn
meegenomen;
- de ondergrens van het aantal niet op riolering aangesloten objecten,
cq. de ondergrens van het aantal mogelijk te plaatsen systemen.
Als rekenverdeling voor het potentieel aantal mogelijke systemen voor
individuele behandeling van afvalwater is gehanteerd:
Grootte
5
20
50
200

i.e.
i.e.
i.e.
i.e.

Woningen
95.000
116.000
30.000 - 36.000
3.500 4.000

overigen

Totaal

11. 000 - 19. 000
12.000 - 21.000
2.000 - 3.000

95.000
116.000
41.000 - 55.000
15.500 - 25.000
2.000 3.000

25.000 - 43.000

153.500 - 199.000

i/

Totaal':
Tabel 2:

128.500 - 156.000

Rekenaant alle11 IBA-zuive ringssystemen.
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Met behulp van deze aannamen zijn drie scenario's financieel doorgerekend voor de ondergrens van het potentieel aantal mogelijke systemen
(153.500), zie bijlage 0, Nota van Toelichting.
Globaal geeft dit het volgende beeld:
I:

Scenario met een redelijke? afweging tussen milieuhygiêne en
kosten.
Van de systemen betreft 41% grote septic tanks (1,2 m3 /i.e,
alleen deelzuivering), 25% infiltratiesystemen en 34% biorotorsystemen.
Investeringskosten en bedrijfskosten (= exploitatiekosten, excl.
kapitaalslasten) op basis van professionele ui tvoering en beheer, incl. BTW.
Totale investeringskosten:
6,2 miljard gulden.
Totale bedrijfskosten:
300
miljoen gulden per jaar.

II:

Mînimumscenario bij afweging milieuhygiêne en kosten (zwaartepunt).
Van de systemen betreft 86% grote septic tanks (1, 2 m3 / i.e . ,
alleen deelzuivering), 13% infiltratiesystemen en 1% biorotorsystemen .
Investeringskosten op basis van professionele uitvoering bouw.
Bedrijfskosten bij 5, 20 en 50 i.e.-systemen volgens basiskosten
(eigen beheer bewoners) en bij 200 i.e.-systemen op basis van
professionele uitvoering beheer.
Totale investeringskosten:
4,5 miljard gulden.
Totale bedrijfskosten:
57
miljoen gulden per jaar.

III:

Ondergrens-scenario (basiskosten)
Van de systemen betreft 99% kleine septic tanks (0,4 m3 / i.e.,
alleen deelzuivering) en 1% biorotorsystemen.
Investeringskosten op basis van professionele uitvoering bouw.
Bedrijfskosten bij 5, 20 en 50 i.e.-systemen volgens basiskost en
(eigen beheer bewoners) en bij 200 i.e.-systemen op basis van
professionele uitvoering beheer.
' Totale investeringskosten:
2,7 miljard gulden.
Totale bedrijfskosten:
50
miljoen gulden per jaar.

~
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Indien de kosten per woning worden beschouwd, dan geldt voor de genoemde scenario's gewogen gemiddeld ca.:

scenario
I
scenario II
scenario III

investering
f 20.000,f 16.000,-f 11.000,-

bedrijfskosten
f 900,-- per jaar
f 125,-- per jaar
f 125,- per jaar

Globaal kan dus voorlopig worden geconcludeerd dat:
- De potentiêle marktomvang voor individuele behandeling van afvalwater maximaal ca. 275.000 - 343.000 objecten betreft (ten hoogste
153.000- 199.000 systemen), waarvan ca. 90% woningen.
- Individuele behandeling van afvalwater - conform huidige maatstaven
-op landelijke schaal gerealiseerd, een investering vergt van 2,7
tot meer dan 6,2 miljard gulden (ca. f 11.000,-- tot f 20.000,-- per
woning), afhankelijk van de doelstelling.
- Individuele behandeling van afvalwater - conform huidige maatstaven
- op landelijke schaal gerealiseerd, aan bedrijfskosten 50 tot meer
dan 300 miljoen gulden per jaar vergt (ca. f 125,-- tot f 900,-- per
woning per jaar), afhankelijk van de doelstelling.
Bij de gepresenteerde financiêle scenario's worden echter de volgende
kanttekeningen geplaatst:
Er is geen rekening gehouden met reeds aanwezige voorzieningen die
kunnen worden gehandhaafd. Evenmin is er rekening mee gehouden dat
niet op alle locaties een !BA-systeem gewenst danwel noodzakelijk is.
De werkelijke financiêle gevolgen zijn derhalve geringer, door een
geringere mate van uitvoering. De gepresenteerde kosten geven slechts
bovenwaarden bij de diverse scenario's.
- De vervangingswaarde van de bestaande voorzieningen bedraagt meer dan
2 miljard gulden. Het ondergrens-scenario III sluit hier grotendeels
bij aan en kan gezien worden als de basiskosten van individuele
behandeling van afvalwater die door particulieren en gemeenschap
tl1ans reeds "geaccepteerd" en gedragen worden.
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2.3.

Melkveehouderijen, een gevoeligheidsanalyse van de kostenscenario's

Tijdens het praktijkonderzoek "Individuele behandeling van afvalwater
bij verspreide bebouwing" is gebleken dat het minder juist is boerderijen zondermeer als woningen te beschouwen, met name in het geval van
melkveehouderijen . Het geproduceerde 'huishoudelijke' afvalwater, incl.
bijvoorbeeld het spoelwater van de melkapparatuur en schoonmaakwater
van de stallen, is vele malen hoger dan dat van één huishouden, en kan
al gauw 50 - 200 i.e. of meer bedragen voor een flinke melkveehouderij
(excl . gierafvoer). Het is vooralsnog niet in te schatten hoeveel
melkveehouderijen niet zijn aangesloten op riolering en hoe deze groep
van lozers destijds is verwerkt in de Nota Milieu Produktieplan '81 .
Het is echter goed mogelijk dat bij een aantal van ca. 50 . 000 niet op
riolering aangesloten melkveehouderijen de volgende invloeden op de
kostenscenario's worden gevonden:
- de categorie niet op riolering aangesloten woningen wordt met maximaal ca. 50.000 woningen verlaagd en de categorie bedrijven neemt
met maximaal ca. 50.000 stuks toe (zie tabel 1);
- bij de rekenverdeling van het aantal systemen (tabel 2) neemt hierdoor het aantal systemen van 5 i.e. met ca. 20 % af en het aantal
systemen van 20 i.e., 50 i.e. en 200 i.e. neemt dan toe met resp.
ca. 40 %, 150 % en 200 %. De ondergrens van het totaal aantal systemen komt in dat geval te liggen op ca. 178.000 stuks, een toename
van ca. 15 %.
- door de gewijzigde rekenverdeling van de aantallen systemen wijzigen
de kostenoverzichten van de diverse scenario's:
scenario
scenario
scenario

I
II
III

totale investering
9,5 miljard (= + 54%)
6,8 miljard (= + 52%)
4,0 miljard (= + 47%)

totale bedrijfskosten
460 miljoen/jaar (= + 54%)
112 miljoen/jaar (= + 98%)
97 miljoen/ jaar (= + 95%)

Geconcludeerd dient te worden dat afsplitsing van een afzonderlijke
categorie voor melkveehouderijen bij de bepaling van de marktomvang
verstrekkende gevolgen kan hebben voor de kostenramingen van de beschouwde scenario's in paragraaf 2.2.
De in

~Ait

rapport gepresenteerde kostenramingen kunnen dan ook slechts
een ze~r globale eerste indicatie zijn van de ordegrootte.
Meer gefundeerde ramingen van de probleemomvang, cq. van financiêle
consequenties, zijn pas mogelijk na een gedegen onderzoek hieromtrent.

13
3. KNELPUNTEN EN COO'S~ES

De technische en;of technologische problemen van individuele behandeling van afvalwater zijn redelijk tot goed overwonnen. Met de huidige
stand van de techniek is het individueel zuiveren van afvalwater in
oxydatief-biologische systemen goed mogelijk gebleken. Deze systemen
behalen verwijderingspercentages vergelijkbaar met die van conventionele grote rioolwaterzuiveringsinrichtingen, terwijl de controlebehoefte
relatief gering, de bediening eenvoudig en de bedrijfszekerheid algemeen voldoende is.
Desondanks ondervindt het realiseren van individuele behandelingssystemen nog weinig toepassing. Hiervoor zijn verschillende hoofdredenen aan
te geven, algemeen samen te vatten onder de volgende noemers:
- Beleid
Het overheidsbeleid is gericht geweest op het zoveel mogelijk aansluiten op riolering. Dit houdt in dat bij een redelijke gelijkwaardigheid van de alternatieven "aansluiten op riolering" en "individueel behandelen" de voorkeur wordt gegeven aan riolering. Tevens is
aansluiting op riolering duidelijk gestimuleerd door de Rijksoverheid, ook financieel, waardoor concurrentie werd bemoeilijkt.
Dit standpunt van de overheid is milieuhygiênisch gezien zeker terecht geweest, en veelal ook vanuit financieel oogpunt. Men is zich
ervan bewust dat de aansluitmogelijkheden op riolering financieel en
technisch gelimiteerd zijn , zodat dit beleid niet doorgevoerd kan
worden tot volledige aansluiting op riolering. Gaandeweg zal in het
beleid dan ook meer aandacht aan alternatieven voor riolering worden
geschonken. Bovendien is de kennis over individuele behandeling
verbeterd, waardoor een meer gelijkwaardige afweging met riolering
mogelijk is geworden.
- Reputatie en onbekendheid
Slechte ervaringen met voormalige en bestaande voorzieningen voor
individuele behandeling van afvalwater hebben deze installaties een
slechte reputatie bezorgt. Veelal betrof dit de minder geschikte
actief slib systemen, maar ook het veelvuldig te constateren onvoldoende onderhoud door bewoners aan septic tanks is hier debet aan.
Thans is de kennis over individuele behandeling van afvalwater dusdanig vergroot dat betere voorzieningen kunnen worden geplaatst.
Tesamen met een verbeterde bewaking van het zuiveringsproces kunnen
de slechte ervaringen van destijds tot het verleden behoren.
Dit vraagt om goede informatieverstrekking, teneinde vooroordelenvoortkomende uit de reputatie - en de onbekendheid met nieuwe ontwikkelingen weg te nemen.
~-

- Knelpunten financieel, juridisch en organisatorisch
Als beide voorgaande probleempunten niet aan de orde ZlJn, dan kan
toch toepassing van een individueel behandelingssys teem "gehinderd"
worden. Dit kan zijn omdat de lozer een wettelijke verpl ichting tot
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het treffen van biologische zuivering (of aansluiting op riolering)
kan ontlopen, of als de bevoegde instantie genoegen neemt met beperkte maatregelen .
Echter ook als wél de intentie cq. de motivatie bestaat een biologisch zuiveringssysteem te realiseren, kunnen financiêle of organisatorische knelpunten de realisatie in de weg staan. Hierbij kan het
van belang zijn of het een incidentele plaatsing betreft, of plaatsing op grote schaal.
In deze beschouwing wordt hoofdzakelijk ingegaan op de laatste categorie, de knelpunten van financiêle, juridische en organisatorische aard.
Voorts wordt specifiek aandacht geschonken aan die knelpunten die van
belang zijn bij een grootschalige, landelijke toepassing van systemen
voor individuele behandeling van afvalwater.
Diverse van de behandelde knelpunten spelen ook bij de toepassing op
microschaal een rol, zoals thans reeds in praktijk kan worden opgemerkt. Tot op heden geschiedt het zoeken naar oplossingen veelal op ad
hoc basis. Dit veroorzaakt landelijk verschillen in aanpak, en in veel
gevallen wordt geen bevredigende oplossing gevonden.
Een duidelijk onderscheid in categoriên van knelpunten is moeilijk aan
te geven. Veelal spelen knelpunten op meerdere gebieden een rol, bijvoorbeeld zowel organisatorisch als financieel. Bovendien kan bijv.
een oplossing van een financieel knelpunt een organisatorisch knelpunt
veroorzaken, en vice versa. In veel gevallen zal derhalve de problematiek integraal beschouwd en uitgewerkt dienen te worden. De t hans
toegepaste methodiek van ad hoc oplossingen is hiervoor niet altijd
geschikt. De hiermee geschapen precedenten kunnen een algemene, integrale aanpak verstoren.
Als knelpunten zijn hier beschouwd:
- Wettelijke regelingen
- de nog onvoldoende coördinatie van wettelijke regelingen voor
lozing op oppervlaktewater en lozing in de bodem; en
- het ontbreken van een definitie van het begrip "oppervlaktewater"
in
de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO).
ll
- Investeringskosten en subsidies
- de combinatie van hoge kosten en ontbreken van subsidies.
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- Eigendomsaspecten en verantwoordelijkheden
- knelpunten bij een te starre hantering van traditionele taakstellingen en verantwoordelijkheden van betrokken instanties, Gemeenten en Waterkwaliteitsbeheerders; en
- problemen door de aanwezigheid van meerdere betrokken eigenaren,
bijvoorbeeld verschil van grond- en systeemeigenaar enj of gedeelde
kostendekking.
- Controle en beheer
- de uitvoerbaarheid van controle op naleving van voorschriften; en
- de uitvoerbaarheid van controle ten behoeve van de bedrijfsvoering
in relatie tot de taakstelling hierbij; en
- de uitvoerbaarheid en organisatieproblematiek van het beheer van
individuele behandelingssystemen in relatie tot de taakstelling .
- Lozingsvergunning
- de haalbaarheid
baarheid van de
- de forfaitaire
en.

en verontreinigingsheffing
van eisen in lozingsvergunningen en de controleergestelde voorschriften; en
verontreinigingsheffing conform de WVO voor woning-

- Zuiveringsslib
- kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten voor een milieuhygiênische
en verzekerde afzet van zuiveringsslib.
- Diversen
zuiveringsprestaties ten aanzien van nutriênten; en
- deels nog niet uitgevoerde planvorming voor strategische aanpak van
sanering van lozingen in buitengebieden; en
- afwezigheid van richtlijnen voor ontwerp, uitvoering, bediening en
onderhoud van individuele behandelingssystemen; en
- informatie-overdracht op landelijke schaal; en
- onduidelijkheid in beleidskaders, cq. beleidsintenties, vanui t de
Rijksoverheid inzake individuele behandeling van afvalwater.
Met uitzondering van de knelpunten onder "Diversen" zijn voor al de
genoemde knelpunten afzonderlijk een drietal varianten in oplossingsrichtingen globaal geanalyseerd op voor- en nadelen. Vervolgens is
hieruit een meer integrale beschouwing opgezet.
De knelpunten onder "Diversen" spelen een ondergeschikte rol, óf zijn
slechts op één wij ze oplosbaar, óf aan een oplossing wordt reeds gewerkt . Aan deze knelpunten wordt hier minder aandacht besteed.
De knelpunten onder "Wettelijke regelingen" vormen op zich ni et of
nauwelijks een wezenlijke ba r rière voo r de i mplementatie van rBA-systemen op grote schaal . De ze punten behoeven volledigheidshalve wel enige
aandacht bij de rBA-problema t iek en zijn derhalve op gel ijke wij ze al s
de andere knelpunten beschouwd.
(,

16

Genoemde knelpunten veroorzaken algemeen stagnatie in het realiseren
van systemen voor individuele behandeling van afvalwater. Indien al
overeenstemming bereikt kan worden tussen alle betrokken partijenalgemeen de Waterkwaliteitsbeheerder, de Gemeente, en de lozer(s)/particulier(en) - dan is de uiteindelijke oplossing veelal toch onbevredigend voor tenminste één van de partijen. De ernst van de uiteindelijke
gevolgen is afhankelijk van de bereikte oplossing.
Een aantal voorbeelden van mogelijke effecten van knelpunten:
1. Gesteld dat aan een lozing van afvalwater op "oppervlaktewater"
of in de bodem door rnazen in wetgeving of verordeningen geen
voorschriften zijn te stellen door overheden.
De lozer is derhalve niet te verplichten tot sanering van de
lozing en zal, voor zover de hinder voor zichzelf acceptabel
is, hiertoe veelal ook geen stappen ondernemen. OVerheden zijn
gedwongen een wettelijk kader te creêren waarbinnen maatregelen
zijn te nemen, dan wel te accepteren dat de lozing in deze vorm
aanwezig blijft. Het laatste betekent een al dan niet acceptabele aantasting van de milieuhygiêne.
Dergelijk situaties
voor.

doen zich

slechts op

zeer beperkte schaal

2. Gesteld dat de Waterkwaliteitsbeheerder sanering van een of
meerdere lozingen op oppervlaktewater vereist/wenst, de Gemeente
geen rioolstelsel aanlegt, het lozingen van woningen in eigendom
van particulieren betreft en dat infiltratie in de bodem niet
mogelijk is.
De bewoner ziet zich dan geconfronteerd met de mogelijkheid van
het intrekken van zijn lozingsvergunning (of het niet verlenen
hiervan), dan wel het op eigen kosten treffen van afdoende
maatregelen opdat aan eisen in de lozingsvergunning wordt voldaan. Dit kan zijn:
- het afvoeren van het afvalwater naar een andere lozingsplaats
of een ver af gelegen riolering; of
- het afvalwater discontinu in te zamelen en af te voeren per
as; of
het realiseren van een individuele behandeling van afvalwater
(of een deelzuivering).
Voor een particulier zijn deze kosten al snel onaanvaardbaar ,
zeker omdat de Gemeente reeds geen kans zag om riolering te
bekostigen. Dit betekent dat het voortbestaan van bewoning van
de lokatie in het gedrang komt.
deze redenen kan de Waterkwaliteitsbeheerder besluiten:
eenvoudige voorzieningen, bijv. deelzuivering in een
septic tank, reeds accoord te gaan. Deze keuze gaat echter
echter ten koste van de waterkwaliteit; of
- zelf voorzieningen voor sanering van de lozing te realiseren.
De eerste mogelijkheid doet zich in praktijk vee l voor, maar is
Om

<~met
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zeker niet in alle gevallen bevredigend.
De tweede optie doet zich nog zelden voor. In de meeste gevallen
wordt toch in overleg met lezers en Gemeente naar andere oplossingen gezocht.
Dergelijke situaties komen op grote schaal voor. In de meeste
gevallen wordt thans genoegen genomen met deelzuivering in
septic tanks. Verdere ontwikkelingen blijven meestal uit door
stakend overleg tussen alle betrokken partijen.
3. Als 2, maar nu betreft het lozingen afkomstig van huizen in
eigendom van Gemeenten, dan wel vanuit bedrijven, instituten,
ed.
Grotendeels geldt hiervoor hetzelfde als genoemd
bij 2.
Verschillen zijn:
- Gemeenten en bedrijven kunnen veelal hogere kosten voor een
eventuele sanering dragen, terneer daar de ~asten algemeen
verhaald kunnen worden op derden (algemene middelen Gemeente,
afnemers van het bedrijfsprodukt), waardoor iets makkelijker
over een knelpunt is heen te komen; en
- Het intrekken van een lozingsvergunning voor een bedrijf heeft
ernstiger neveneffecten dan in het geval van een woning. In
dit geval komen ook de middelen van bestaan en werkgelegenheid
in het gedrang. Eventueel, met name ingeval van een recreatieve functie van het bedrijf, strekt de consequentie zich verder
uit dan alleen het bedrijf, het betrekt ook de regio.
Bij bedrijven zijn derhalve zowel positieve als negatieve extra
effecten aanwezig.
Ook deze situaties doen zich veelvuldig voor. De uitkomst is
vaak hetzelfde als bij 2. Vaak neemt de Waterkwaliteitsbeheerder
in eerste instantie genoegen met een septic tank, maar verdere
ontwikkelingen blijven uit door stakend overleg tussen de betrokken partijen.
4. Het betreft een lozing in de bodem. De waterkwaliteitsbeheerder
is van mening, dat door ondergrondse afstroming de lozing toch
de oppervlaktewaterkwaliteit nadelig beinvloedt.
De Waterkwaliteitsbeheerder kan geen voorschriften stellen. Het
in ontwerp zijnde Lozingenbesluit Bodembescherming verbiedt
echter lozingen van afvalwater in de bodem, tenzij onder bepaalde voorwaarden ontheffing van de bevoegde instantie (Gemeente)
is verkregen.
De bewegingsruimte voor de ontheffing verlenende instantie is
beperkt, gezien de wettelijk gestelde voorschriften in het
Lozingenbesluit Bodembescherming.
<,

Bodemlozingen komen thans nog op grote schaal voor . Een niet
onaanzienlijk aantal in de bodem lezende objecten, met name in
de recreatieve sfeer, zal door de invoering van het Lozingenbesluit Bodembescherming in een positie komen die de nodige financiêle offers vergt. De uiteindelijke gevolgen van knelpunten
zijn moeilijk in te schatten en zijn sterk afhankelijk van
overleg tussen bevoegde instanties.
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4.

KNELPUNTENANALYSE

4.1.

Wettelijke regelingen

4.1.1. Coördinatie van wettelijke regelingen bodem en oppervlaktewater
Knelpunt
Inzake verspreide lozingen, cq. individuele behandeling van afvalwater,
is een volgend onderscheid te maken naar gelang de lozingssituatie :
a. Lozing op oppervlaktewater:
- geregeld door de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO);
-ministerie: Verkeer en Waterstaat (VW);
-uitvoerder : Waterkwaliteitsbeheerder
(WKB);
algemeen Schappen,
verder ook Provincies, Rijkswaterstaat;
- vergunningsplicht, inhoudelijk (ad hoc) bepaald door WKB;
- verontreinigingsheffing mogelijk.
b. Lozing in de bodem:
- thans veelal geregeld door provinciale en/of gemeentelijke verordeningen, wordt in nabije toekomst landelijk geregeld door de AMvB
Lozingenbesluit Bodembescherming (LOZ);
- ministerie: Volksgezondheid, Ruimteli j ke Ordening en Milieubeheer
(VROM);
- uitvoerder: algemeen Gemeente, verder ook Provincie, de Kroon;
- verbod, ontheffing in bepaalde gevallen mogelijk;
(technische) ontheffingsvoorwaarden in AMvB (LOZ) vastgelegd;
- verontreinigingsheffing niet mogelijk.
Voor een integraal milieubeleid is goede coördinatie van de diverse
regelingen, en de uitvoering hiervan, gewenst.
onvoldoende coördinatie brengt algemeen verschillen met zich mee ten
aanzien van de benadering van verspreide lozingen en toegepaste zuiveringssystemen, afhankelijk van de wijze van lozen.
Consequenties kunnen variêren van ongewenste verschuivingen in loz i ngssituaties - van water naar bodem en vice versa - tot ve r s chil in aanslag van verontreinigingsheffing. De verschillen kunnen onvrede ve roo rzaken, zeker als "het e igen straatje wordt schoongeveegd t en koste van
een ander".
Voorbeéld:
Door lozing i n de bodem kan de WVO worden ontlopen. Hoewel hi erdoo r
bodemve ront reiniging wordt gepleegd, is geen verontreini gingsheffing
confo rm de . wvo verschuldi gd . Met de komst van he t Lozingenbeslui t
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bodembescherming zal ook het lozen in de bodem aan landelijke regels
ZlJn gebonden, maar verschillen met wvo-lozingen blijven echter bestaan, zoals het wel/niet heffen van verontreinigingsheffing afhankelijk van de wijze van lozen.
NB. Onvoldoende coördinatie in wettelijke regelingen is op zich geen
barrière voor de implementatie van IBA-systemen op grote schaal. Wel
verdient dit probleem aandacht uit oogpunt van integraal milieubeleid.
Beschouwde oplossingsrichtingen
a. Gecoördineerde milieuwetgeving.
Integrale milieuwetgeving kan alleen een perspectief op de lange
termijn zijn, gezien de zeer grote benodigde inspanning. Op zichzelf
is de rBA-problematiek onvoldoende om het lopende integratieproces
noodzakelijk te versnellen.
b. Afstemming van onderdelen in diverse milieuwetgevingen.
Interdepartementaal overleg en afstemming van de uitvoering op
enkele punten, met name: voorschriften effluentkwaliteit; verontreinigingsheffing. Eventueel zijn de afspraken tussen WKB's vast te
leggen in een convenant.
Afstemming is moeilijk uitvoerbaar en is meer een perspectief voor
de middellange termijn.
c. Bestaande situatie handhaven, met bestuurlijk overleg.
Stimulering vanuit de Rijksoverheid (VW + VROM) in de zin van verstrekking van informatie en inname van een duidelijk standpunt
vanuit de Rijksoverheid. E.e.a. ter bevordering van structureel
overleg tussen de uitvoerende instanties, algemeen WKB en Gemeenten,
in plaats van het huidige ad hoc overleg inzake verspreide lozingen.
Een potentieel haalbaar perspectief voor de korte termijn, waarbij
te denken valt aan ministeri~le berichtgeving aan betrokkenen.

Discussie
Van oplossingsrichting c. naar a. is de coördinatie inzake wettelijke
milieuregelingen steeds breder, algemener en landelijker; de benodigde
inspanning van de overheid om dit te bereiken wordt echter steeds
groter.
Aangezien verschillen in milieuwetgeving naar gelang de lozingssituatie
op zich nauwelijks een barrière vormen om een IBA-systeem te plaatsen
of geplaatst te krijgen, is de rBA-problematiek op zichzelf onvoldoende
aanleiding om versnelling van het integratieproces in milieubeleid en
bijbehorende overheidsinspanning te noodzaken.
~

I
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Een volledige coördinatie in de milieuwetgeving is niet te behalen. Het
op voorhand proberen te voorkomen van alle geschilpunten is onmogelijk,
en een bepaalde mate van verschil zal in praktijk zeker acceptabel
zijn. De Rijksoverheid kan hierdoor volstaan met het aangeven van de
grote lijn en de verdere detaillering in de uitvoering overlaten aan de
lagere overheden. De bestaande situatie sluit al redelijk aan bij deze
visie.
Onvrede door eventuele detailverschillen in milieuwetgevingen kan deels
door bestuurlijk overleg worden beperkt.
De meest geschikte oplossingsrichting neigt derhalve meer naar richting
c. dan naar b. of a., hoewel richting b. zeker elementen bevat die
aandacht verdienen.

4.1.2. Definitie oppervlaktewater
Knelpunt
De WVO geeft geen definitie van het begrip "oppervlaktewater", jurisprudentie dient hieraan gaandeweg nader invulling te geven. Destijds
werd algemeen het criterium gehanteerd dat het water in open verbinding
met het openbare waterstelsel diende te staan.
Hierdoor ontstonden echter probleemsituaties, bijvoorbeeld:
- afgedamde sloten;
sloten/greppels die een deel van het jaar droogstaan;
- vijvers.
De onduidelijkheid heeft geleid tot diverse lozingssituaties die niet
onder WIJQ- (en LOZ) verplichtingen vallen.
Een uitspraak van de Hoge Raad in 1983 heeft aan deze onduidelijkheid
een eind gemaakt. Thans dient elk open water in contact met lucht en
bodem, hetwelk tenminste lx per jaar water bevat of afvoert, als oppervlaktewater gezien te worden.
Hoewel hierdoor in de toekomst de problemen grotendeels ZlJn opgelost,
zal de oude - en nog regelmatig toegepaste - definitie nog enige tijd
voor problemen kunnen zorgen. Terugdraaien van beleidsbeslissingen bij
de probleemsituaties dient omzichtig te geschieden, omdat anders in
strijd wordt gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit geldt met name de situacies met afgedamde sloten of vijvers.
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Daarnaast zijn er probleemgevallen mogelijk door een overlap van de
'definities' gehanteerd voor "oppervlaktewater"(WVO) en "bodeminfiltratie" (LOZ). Dit betreft met name de situaties met lozing in frequent
droogstaande sloten/greppels. Jurisprudentie zal nog dienen uit te
wijzen onder welke regeling , WVO of LOZ, dit type lozing dient te
vallen.
De knelpunten zullen op zij n minst leiden tot vertraging in handelen,
gezien de mogelijkheden voor juridische steekspellen tussen lozers en
autoriteiten.
NB. Ontbreken van een duidelijke definitie van "oppervlaktewater is op
zich nauwelijks een belemmering voor implementatie van IBA-systemen op
landelijke schaal. Slechts een beperkt deel van de verspreide lozingen
zijn als probleemgevallen aan te merken. Wel verdient het probleem
enige aandacht.
Beschouwde oplossingsrichtingen
a. Wettelijke definiêring "oppervlaktewater" .
Een sluitende definitie is niet op te stellen en bovendien is deze
optie niet in overeenstemming met de overheidsdoelstelling.
De benodigde inspanning inzake een wetswijziging is niet in overeenstemming met het aantal probleemgevallen, maximaal betreft het ca.
50.000 woningen (1% van het woningbestand), welk aantal gestaag
gereduceerd wordt door overige maatregelen.
Voordelen wegen niet op tegen (onvoorziene) nadelen.
b. Regionale/ landelijke afspraken over de interpretatie.
Via provinciale verordeningen of convenanten tussen WKB ZlJn afspraken over de interpretatie van het begrip vast te leggen.
De opl ossingen zullen zeker niet sluitend zi j n en de benodigde overheidsinspanning is, hoe•..;el geringer dan bij a., nog niet in overeenstemming met het aantal probleemgevallen (zie a.).
De afspraken zijn pas op middellange termijn te effectueren, terwijl
het aantal probleemgevallen dan is gereduceerd. De noodzaak •.vordt
derhalve steeds geringer .
c. Bestaande situatie handhaven, met bestuurlijk overleg.
Het aantal probleemgevallen wordt geleidelijk aan geringer door
gevormde jurisprudentie. Via bestuurlijk overleg tussen de betrokken
lagere overheden kunnen de resterende probleemgevallen t.a.v. overlap van 'definities' structureel worden aangepakt, hetgeen een
verbetering is t.o.v. de huidige ad hoc afspraken.
S~imulans vanuit de Rijksoverheid zal bevorderend zijn. Hierbij is
t~ denken aan verstrekking van informatie
en inname van een duidelijk standpunt van de Rijksoverheid inzake grensgevallen "lozing op
oppervlaktewater " en "lozing in de bodem", bijvoorbeeld via ministeriêle berichtgeving.
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Discussie
Slechts een deel van de verspreide lozingen van niet op riolering
aangesloten objecten kan te maken krijgen/hebben met het knelpunt
inzake het ontbreken van een definitie van oppervlaktewater, dan wel
een overlap tussen gangbare 'definities' "lozing op oppervlaktewater"
en "lozing in de bodem".
van oplossingsrichting a. naar c. neemt de inspanning van de Rijksoverheid bij oplossing van het knelpunt af en wordt meer gedelegeerd naar
de lagere overheden.
Gezien het beperkte aantal probleemsituaties en het gestaag teruglopen
hiervan door gevormde jurisprudentie en maatregelen van lagere overheden, zullen richtingen a. en b. te zware middelen zijn voor opheffing
van probleemsituaties . De voorkeur neigt dan ook naar oplossingsrichting c., mede omdat de meeste probleemgevallen zeer kleine lozingen
betreft. In dat geval geldt terneer hoe korter de contactlijnen tussen
lozer en overheid, des te effectiever het zoeken naar oplossingen op
maat.

f;
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4.2. Investeringskosten en subsidies
Knelpunt
Het zoveel mogelijk aansluiten op riolering is altijd een, juiste,
overheidsbeleidsrichting geweest. Kostbare rioleringswerken zijn in het
verleden onder invloed van subsidies (bv. Verfijningsregeling) gerealiseerd

kunnen

worden.

Het

destijds

en nog steeds - ontbreken van

subsidieregelingen voor rBA-systemen heeft ertoe geleid dat deze systemen niet of nauwelijks konden concurreren met rioleringssystemen. Dit
is een van de hoofdoorzaken dat tot op heden slechts een gering aantal
rBA-systemen gerealiseerd zijn.
Thans heeft aansluiting op riolering, mede door opheffing van subsidies, vrijwel zijn economische limiet bereikt. De aandacht voor rBAsystemen als alternatief neemt dan ook toe.
De hoge investeringskosten, f 650 - f 5.400 per i.e. in de range van
200- 5 i.e. (ca . f 2.200-

f 27.000 per woning), blijven echter een
aanzienlijk struikelblok, mede door het uitblijven van subsidies.
Het is

niet aan

te nemen

dat deze situatie zich wijzigt . De investe-

ringskosten zullen slechts beperkt dalen bij
en financiêle

gevolgen van

grootschalige toepassing,

eventuele subsidiêring zijn derhalve enorm

(zie hoofdstuk 2 'Actualisatie Nota MPP 1981'). De totale investeringskosten

gemoeid

met

de

voorzieningen - waarvan

realisatie
40-80

van de ca. 150.000 mogelijke rBA-

% slechts

deelzuivering

in geschikte

septic tanks - bedragen ca. 4 - 6 miljard gulden. Bij spreiding over 10
jaar en subsidiêring van 50 % van de kosten is het jaarlijks subsidiebedrag ca. 50 -100 % van de huidige totale jaarlijkse investeringen
door de waterkwaliteitsbeheerders, en ca. 20
totale exploitatiekosten

(vaste +

40

variabele lasten)

% van de huidige
aan zuivering en

transport in het waterkwaliteitsbeheer.
Beschouwde oplossingsrichtingen
a. (gedeeltelijke) Subsidiêring van de investeringskosten
Door de rijksondersteuning worden de fi nanciêle barrières voor de
direct betrokkenen verminderd, maar de fi nanciêle consequenties voor
het Rijk zij n te hoog . De optie past bovendien niet in het huidige
overheidsbeleid t.a.v. afbouw van de subsidiêring van kostbare
ri0leringswerken in buitengebieden .
Een integrale aanpak in de sanering van verspreide lozingen wordt op
zich niet gestimuleerd.
Herinvesteringskosten vormen een blijvend probleem.
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b. (gedeeltelijke) Subsidiêring van regionale planning.
Regionale planning kan leiden tot benutting van centralisatie-mogelijkheden bij rBA-systemen , waardoor de kosten worden verlaagd. Ook
leidt dit tot organisatorische voordelen.
De optie past meer in het overheidsbeleid.
Ten nadele geldt dat motivatie van lagere overheden tot het nemen
van initiatieven nodig is en het nadeel van de hoge investeringskosten voor direct betrokkenen slechts beperkt wordt weggenomen.
Voordelen zijn dat riolering en IBA-systemen op meer gelijke voet
worden behandeld, gezien de integrale aanpak met een goede afweging
van economie en milieuhygiêne. Er is geen uitgebreide administratie
t.b.v. subsidies benodigd en de kosten voor de overheid zijn minder
hoog.
Wel kan de centralisatie aandacht nodig maken voor knelpunten bij
een gedeeld eigenaarschap. Voorts zullen de direct betrokkenen
gemotiveerd moeten worden tot realisatie van de plannen, teneinde de
studies hun geld op te laten leveren .
Voor- en nadelen van deze optie zijn goed nader te onderzoeken met 1
A 2 demonstratieprojecten.
c. Stimulering financiêle samenwerking betrokkenen.
Kostendeling door particulieren, WKB en Gemeente vergroot het financiêle draagvlak, maar kan ook knelpunten veroorzaken t.a.v. eigendomsaspecten. Motivatie is benodigd om te participeren in oplossingen die niet tot de eigenlijke taakstelling van een instantie
behoren. Succesvol overleg is in praktijk moeilijk gebleken en is
moeilijk te stimuleren vanuit de Rijksoverheid (zonder verdere
financiêle steun).
Discussie
Verlaging van investeringskosten van rBA-systemen door goedkopere
bouwwijzen is een triviale oplossing voor het knelpunt. Op het beleidsmatige vlak dient er naar gestreefd te worden het aantal zeer kleine,
en relatief zeer dure, systemen zoveel mogelijk te beperken. Oplossingsrichtingen die een integrale benadering van verspreide lozingen

per regio bevorderen, zoals richting b., hebben derhalve de voorkeur,
en bieden zowel financiêle als organisatorische voordelen tegen een
geringe inspanning van de Rijksoverheid . Oplossing b. kan dan ook
gezien worden als een zi nvolle eerste aanzet en t est voor een gefaseerde aanpak van het knelpunt. Fi nanciêle knelpunten bij de real i satie van
de plannen blijven wellicht bestaan, maa r zijn i n i eder geval bet e r
bekend dan thans het geval i s.
Daarnaast biedt oplossi ng c . goede perspect ieven , maar is moeil ij ke r
door de overheid te sti muleren .
~

Oplossingsri
chting a. is voo ralsnog ni et haalbaa r/ zinvol gezien de
,
enorme financiêle consequenties voor de Rijksoverheid.
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4.3. Eigendomsaspecten en verantwoordelijkheden
4.3.1. Grenslijn taken Gemeente - WKB
Knelpunt
Installaties in particulier eigendom, zoals thans gebruikelijk bij
IRA-systemen, worden veelal minder doelmatig beheerd. Een betere optie
is het beheer onder te brengen bij een hiertoe geschikte instantie,
zeker als meerdere objecten op een systeem zijn aangesloten.
Traditioneel is een scheiding ontstaan in de taakstelling van gemeenten
en WKB. Gemeenten verzorgen de inzameling en transport van afvalwater
tot het afnamepunt (veelal pompstation rwzi of persleiding). De WKB
verzorgt de verdere behandeling van afvalwater en verzorgt de bewaking
van de oppervlaktewaterkwaliteit.
IRA-systemen opereren echter op het grensvlak tussen beide taakstellingen, als een combinatie van inzameling en behandeling. Enerzijds kan
een IRA-systeem gezien worden als een vervanging van een rioleringssysteem (taak Gemeente) en anderszijcts wordt afvalwater behandeld en de
oppervlaktewaterkwaliteit beschermd (taken WKB).
Een nauwe visie op de taakstelling brengt problemen voort ten aanzien
van overleg over de "verantwoordelijkheid" ten aanzien van de verspreide lozingen in buitengebieden. In veel gevallen houden de WKB en
Gemeenten elkaar verantwoordelijk, elkaar wijzend op de traditionele
taakstelling. Uit angst voor het scheppen van precedenten wordt op deze
wijze veelal het nemen van een besluit tot het "aanvaarden van deze
verantwoordelijkheden" vertraagd. Niet zonder reden, want de precedenten kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de overheidsinstantie,
zowel financieel als organisatorisch, als rBA-systemen op grote schaal
worden toegepast. Niet zelden leidt e.e . a. tot stakend overleg tussen
de betrokken instanties en de lozer.
Voorbeeld:
De WKB wenst een einde te maken aan de ongezuiverde lozingen in een
buitengebied door het afvalwater centraal te behandelen, waarvoor
echt~,r riolering benodigd is. De Gemeente weigert deze riolering aan te
legg~n in dit buitengebied gezien de
hiermee gepaard gaande hoge kosten. De l ozers zien zich vervolgens geconfronteerd met dreiging van
intrekking van een lozingsvergunning, dan wel het zelfstandig bekosti-
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gen van een rBA-systeem of riolering. Dit l aatste zien de lezers echter
als taken van de WKB en/of Gemeente , die e.e.a. dienen te realiseren
uit de opbrengsten van verontreinigingsheffing en rioolrecht. Veelal
belandt men in een impasse of wordt een voor tenminste één van de
betrokken partijen zeer onbevredigende 'oplossing' bereikt.
Indien wel een compromis kan worden bereikt door gezamenlijke inspanning bij de realisatie van een rBA-systeem, dan nog blijft het moeilijk
een verdeelsleutel te vinden voor verdeling/afbakening van kosten en
verantwoordelijkheden.
Beschouwde oplossingen
a. Gemeente taakstellend
Initiatieven liggen in dit geval eenduidig bij de Gemeente , zodat
planmatige gemeentelijke aanpak mogelijk is.
De Gemeente is in veel gevallen ook al reeds grondeigenaar en het
financiêle draagvlak is groter dan dat van particulieren. Niet alle
gemeenten beschikken echter over afdoende kennis en middelen om de
plannen tot uitvoer te brengen en het begrip "rioolrecht" vraagt om
aanpassing om de kosten deels te kunnen verhalen op de lozers.
Conflicten tussen gemeenten en WKB zijn mogelijk ten aanzien van de
invulling van de taak.
b. Waterkwaliteitsbeheerder taakstellend
Initiatieven liggen in dit geval eenduidig bij de WKB, zodat pl anmatige r egionale aanpak mogelijk is.
Het financiêle draagvlak is groter dan van gemeenten. De WKB bezit
voldoende kennis om de plannen te evalueren en tot uitvoer te
brengen. De WKB controleert haar "eigen" lozing. Het begrip "verontreinigingsheffing" wordt in directe zin toegepast.
Nadelig is dat aangetoond dient te worden dat aanleg van riol ering
voor de Gemeente financieel niet haalbaar is. Ook de grondeigendomsproblematiek wordt belangrijker.
c. Taakstellend overleg
Diverse overlegstrukturen ZlJn mogelijk, met verschillende hoofdtaakstellenden, teneinde door gezamenli jke inspanning tot oplossingen te komen. Algemeen vervult een overheidsorgaan de trekkersrol,
waardoor planmatige aanpak mogelijk is.
Het financiêle draagvlak is in deze optie het grootst, maar er ZlJn
wel afspraken nodig om tot verdeling van kosten en taken te komen.
Er zijn duidelijke juridische gronden aan~vezig om ve rontreinigingsheffing en rioolrecht te heffen . Er is echter een onduidelijke
algemene taakstructuur, de eigendomstoekenning is minder duidelijk
en juridisch complex .
Ad hoc oplossingen ZlJn goed mogelijk, maar de uitvoering zal
slechts moei zaam op gang komen, t.g .v. een afwachtende houding uit
voorzorg tegen het scheppen van precedenten (zoals thans geschiedt).
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Discussie
Alle oplossingsrichtingen hebben gemeen dat de taakstelling door de
Rijksoverheid gestimuleerd dient te worden. Zonder duidelijke 'toewijzing' van de taakstelling wordt de bal heen en weer gespeeld tussen de
betrokken lagere overheden op basis van traditionele taakstellingen.
Taakstellend overleg, oplossing c., blijft deze uitvoerings-vertragende
mogelijkheid in zich houden en biedt weinig duidelijkheid. Vergroting
van de duidelijkheid wordt in toenemende mate bereikt met oplossingen
b. en a.
In deze volgorde neemt echter ook het financi~le draagvlak
af. Voorts dient gelet te worden op de technische middelen, de kundigheid , die bij de instanties aanwezig is voor:
- beoordeling van de lozingssituaties;
- het trekken van de projecten;
- realisatie/beheer van de IBA-systemen.

J
In grote li j nen geeft dit het volgende beeld:

t

l
i
I

optie a
financieel draagvlak
specifieke kundigheid
duidelijkheid taakstelling

optie b

optie c

0

+

0

+

-/+

+

0/+

(+ ; goed; o ; matig; - ; slecht)

Afhankelijk van de zwaarte in de afweging van de diverse criteria komen
alle opties in aanmerking . Financieel draagvlak en duidelijkheid zullen
het zwaarst wegen. Dit wijst in eerste instantie naar richting b:
de WKB als taakstellend initiator.
Dit neemt niet weg dat aspecten van oplossingsrichting c . ten aanzien
van de lastendeling meegenomen kunnen worden ter verbetering van de
financi~le haalbaarheid.

'

f

Moeilijkheid van optie b. is hoe aangetoond dient te worden dat aanleg
van de riolering voor de Gemeente niet haalbaar is en wie hierover
oordeelt. ~'-ll<B en gemeenten kunnen hiertoe convenanten sluiten waarin
grensbedragen per aansluiting zijn
~omvang van de lozing.

vastgelegd,

in

combinatie

met de

46
Stimulansen vanuit de Rijksoverheid kunnen liggen op het gebied van:
- informatie, cq. voorlichting;
- subsidi~ring van bv. probleemverkenning of demonstratieprojecten.

4.7.3. Richtlijnen
Voor een verantwoorde toepassing van !BA-systemen, die naar voldoening
kunnen functioneren, zijn richtlijnen inzake ontwerp, uitvoering en
beheer van deze systemen onontbeerlijk. Hierdoor kunnen tevens de
advieskosten bij de realisatie van projecten worden verlaagd.
Nederlandse richtlijnen .op dit gebied zijn echter nog niet aanwezig.
In fase 4B van het VROM onderzoeksproject "Individuele behandeling van
afvalwater bij verspreide bebouwing" wordt hiertoe een eerste aanzet
gegeven. Voor een effectvolle toepassing van richtlijnen, dienen deze
landelijk in breed verband te worden ondersteund. Hiertoe zal vanuit de
Rijksoverheid overleg dienen te worden gestimuleerd tussen alle betrokken overheidsorganen en belangengroeperingen.
De grote consequenties van de richtlijnen, en de veelal tegenstrijdige
belangen van de betrokken partijen zullen een moeizaam verlopend overleg tot gevolg hebben (zie knelpuntenanalyses voorgaande paragrafen).

4.7.4. Informatie en beleidskaders, cq. -intenties van de Rijksoverheid
Het destijds aanwezige knelpunt van onvoldoende nederlandse informatiedragers inzake individuele behandeling van afvalwater is thans veranderd in het aspect, hoe de beschikbare informatiedragers het meest
geschikt onder de aandacht zijn te brengen van de doelgroepen.
De tijdens het VROM onderzoeksproject "Individuele behandeling van
afvalwater bij verspreide bebouwing" vergaarde kennis zal overgebracht
moeten worden aan alle betrokken overheidsorganen en belangengroeperingen, teneinde vooroordelen tegen !BA-systemen en onwetendheid m.b.t.
mogelijkheden weg te nemen.
In eerste instantie ligt in deze voorlichtingscampagne een taak voor
het Ministerie van VROM, terwijl voorts een taksgewijze distributiestructuur van informatie

gesti~tuleerd

dient te worden, die verspreiding
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van overkoepelende organisaties naar leden, e.d. bewerkstelligt. Met
name zal ook een actieve rol van waterkwaliteitsbeheerders naar lozers
in buitengebieden en gemeenten toe van belang zijn.
Onderscheid kan gemaakt worden in:
- globale, algemeen landelijke informatie, als prikkel en ter verbetering van de bewustwording bij betrokkenen;
- vakspecialistisch gerichte informatie naar betrokken overheidsinstanties en leveranciers.
Naast deze technische informatieverstrekking behoort ook inzicht in
een duidelijk beleidskader cq. beleidsintentie van de Rijksoverheid
verschaft te worden .
Het innemen van een duidelijk en eensgezind standpunt van de betrokken
Ministeries, met name vw en VROM, inzake toepassing van rBA-systemen
zal bijdragen in het structureel overleg van de betrokken lagere overheden. Dit geldt eveneens voor de problematiek van sanering van lozingen van verspreide bebouwing in algemene zin.
Een gezamenlijke berichtgeving vanuit deze Ministeries aan de lagere
overheden schept een raamwerk waarbinnen het (knelpunten)overleg eerder
tot stand zal komen en dat een landelijk meer uniforme basis voor dit
(regionaal ) overleg creêert.
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5.

EVALUATIE KNELPUNTENANALYSE

5.1.

Beoordeling van opties voor oplossing van knelpunten

Een overzicht van de in hoofdstuk 4 beschouwde knelpunten en oplossingsrichtingen is gegeven in tabel 3. De knelpuntenanalyse van het
vorige hoofdstuk maakt het mogelijk de oplossingsrichtingen globaal te
beoordelen. De in tabel 3 weergegeven waarderingen van de oplossingsvarianten als+ (goed), o (redelijk) en- (minder goed) spreken voor
zich; de achtergronden zijn reeds uitvoerig behandeld in hoofdstuk 4.
Bij deze beoordeling worden onderstaande kanttekeningen geplaatst.
Practische haalbaarheid
De beoordeling in tabel 3 is in de eerste plaats gericht op een onderlinge afweging van voor- en nadelen van de diverse varianten, waaronder
een gl obale beschouwing van financi~le consequenties, personele inspanning en milieuhygi~nische aspecten, zie de discussies in hoofdstuk 4.
Hoewel hierbij wel enigszins rekening is gehouden met de practische
uitvoerbaarheid, is van een gedegen onderzoek naar de practische haalbaarheid nog géén sprake. Een positieve beoordeling wil derhalve niet
zeggen dat de oplossingsvariant practisch haalbaar is, evenmin wil een
negatieve beoordeling zeggen dat de optie onhaalbaar is.
Wel wordt met de beoordeling getracht een rangorde aan te geven waarin
de oplossingsvarianten het beste nader beschouwd kunnen worden.
De
rangorde is van belang bij een eerste selectie van nader uit te werken
opties van oplossingsrichtingen. Deze gefaseerde aanpak werkt tijd- en
kostenbesparend bij het wegnemen van de knelpunten.
Bij de verdere detaillering van de oplossingsgerichte uitwerking van de
meestbelovende varianten zal de practische haalbaarheid een veel grotere rol moeten spelen.
Beoordeling knelpunten sec
De beoordeling in tabel 3 gaat amper uit van onderlinge verbanden
tussen knelpunten en oplossingsvarianten, de beoordeling geldt hoofdzakelijk <. het betreffende knelpunt sec .
Onderlïnge verbanden kunnen echter de uiteindelijke keuze (licht)
beïnvloeden. Het is derhalve van belang de oplossing van knelpunten
integraal te beschouwen. In paragraaf 5.2. is een beeld van onderlinge
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verbanden tussen knelpunten geschetst .. De beoordeling in tabel 3 dient
dan ook nog in samenhang met de beschouwing in paragraaf 5.2. te worden
gecontroleerd, cq . aangepast.
Er is voor gekozen toch hier in eerste instantie de beoordeling per
knelpunt sec te geven, teneinde de achtergronden in beeld te houden .
Dit kan van belang zijn als bepaalde knelpunten op andere wijze buiten
beschouwing blijven, dan wel als bepaalde verbanden wijzigen.
capaciteit systeem
In de beoordeling in tabel 3 is onderscheid gemaakt in diverse systeemcapaciteiten: 5- 10 i.e., 10- 50 i.e. en meer dan 50 i.e.
De beoordeling van een oplossingsvariant kan afhankelijk ZlJn van de
systeemcapaciteit, cq. de omvang van de lozing of het aantal aangesloten woningen/objecten op een systeem. Bij grotere systemen is er veelal
meer sprake van 'collectiviteit' dan van 'individualiteit'. Voor zéér
kleine IBA-systemen (5- 10 i.e., 1- 2 woningen) liggen de voor- en
nadelen van een oplossingsvariant dan ook algemeen op een ander vlak
dan bij grote !BA-systemen (meer dan 50 i.e., meer dan 15 woningen) .
Een duidelijke grens is niet aan te geven . In de meeste gevallen kan
gesteld worden dat deze zal liggen in het middengebied: 10 - 50 i.e.,
2 - 15 woningen.
Uit het verloop van de waardering voor een bepaalde oplossingsvariant
over de drie catego riên kan in ieder geval opgemaakt worden welke
tendens verbonden is met de systeemgrootte, en of er een duidelijk
verschil bestaat in de gewenste benadering van het knelpunt voor zeer
kleine en grotere IBA-systemen.

5.2.

onderlinge verbanden tussen knelpunten

De knelpunten kunnen in relatie tot elkaar staan. Knelpunten kunnen
bijvoorbeeld elkaar verst erken of synchroon lopen, dwz. als het ene
knelpunt opgelost wordt , zal het andere knelpunt eveneens (ten dele)
zijn opgelost . Ook kunnen kne lpunten op elkaar 'aansluiten', waardoor
een <, knelpunt

pas

oplosbaar

is

als

een ander knelpunt vooraf wordt

weggenomen, dan wel een knelpunt ontstaat pas als een ander knelpunt
wordt weggenomen. Echter ook de wijze van oplossen van het ene knelpunt
kan de strategie ten aanzien van een ander knelpunt beïnvloeden.
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Een goed inzicht in de verbanden tussen de diverse knelpunten en bijbehorende oplossingsrichtingen is essentieel voor een efficiênte aanpak
van de knelpuntenproblematiek. Voorts is kennis van eventuele verbanden
noodzakelijk om bij het creêren van oplossingen de juiste belangen van
derden in te schatten en tijdig in overleg te treden met de betrokken
belangengroepen.
In figuur 1 is een beeld geschetst van aanwezige relaties tussen de 10
beschouwde knelpunten. Elk knelpunt heeft relaties met tussen de 2 en 7
andere knelpunten.
De relaties zijn onderstaand in het kort aangeduid, evenals eventuele
consequenties hiervan voor de opties bij de oplossingsrichtingen. Bij
de codering van knelpunten en oplossingsrichtingen is gebruik gemaakt
van de notaties in tabel 3 (cijfer = knelpunt, kleine letter = oplossingsrichting, hoofdletter= relatie).
5.2.1. Relaties met knelpunt 1. "Coördinatie wettelijke regelingen"
A: 1. - 2. "Defini tie oppervlaktewater"
Definiêring van het begrip oppervlaktewater is één specifiek onderdeel van coördinatie in de milieuwetgeving. De definitie, dan wel
afspraken omtrent de interpretatie, bakent de grenzen af van mil ieucompartimenten en van van toepassing zijnde voorschriften.
Dit aspect is vooral bij !BA-systemen van belang, daar zowel op
oppervlaktewater, eventueel in "ongedefinieerde" kleine wateren,
als in de bodem kan worden geloosd.
Zowel voor knelpunt 1. als voor 2. wordt het handhaven van de bestaande situatie, met bestuurlijk overleg (lc . en 2c.) het gunstigst
beoordeeld, dit geldt derhalve ook voor de combinatie van beide
knelpunten. Deze knelpunten t.a.v. !BA-systemen zijn op zichzelf
onvoldoende om het lopende coördinatieproces te versnellen.
B: 1. - 4. "Grenslijn taken Gemeente en WKB"
In coördinatie van de wettelijke regelingen zit inbesloten hoe de
voorschriften gehandhaafd dienen te worden en wie de uitvoerende
machten hierbij zijn. De coördinatie bepaalt derhalve de verantwoordelijkheden en de taakstellingen van betrokken overheidsorganen.
Coördinatie kan bijvoorbeeld inhouden dat traditionele taakstelling~n
WlJZlgen , andersom kunnen traditionele taakstellingen en
gevestigde orden slechts met grote inspanning gewijzigd worden,
hetgeen de coördinatie bemoeilijkt .
Aangezien bij knelpunt 1. de voorkeur ligt voor het handhaven van de
bestaande situatie is te verwachten dat de traditionele taakstellingen (vooralsnog) gehandhaafd blijven, tenzij in overleg aangepas-
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te taakstellingen kunnen wo rden bewerkstelligd inzake de sanering
van lozingen van ve rspreide bebouwing.
Gezien de analyse van knelpunt 4. is er een practische voorkeur voor
de Waterkwaliteitsbeheerders als primair taakstellende (initiatiefnemer), maar met steun vanuit de Gemeenten.
E.e.a. houdt in dat er veel overleg nodig is, zowel tussen Ministeries en lagere overheden (landelijk) als tussen Gemeenten en Waterkwaliteitsbeheerders (regionaal).
C: 1. - 6. "Controle"
De wijze waarop en door wie rBA-systemen gecontroleerd worden op
milieu-effecten is afhankelijk van de coördinatie in milieubeleid.
Uit milieuhygiênisch oogpunt dient de controle zoveel mogelijk
afgestemd te ZlJn op het totale effect voor het milieu en niet
alleen voor bepaalde milieucompartimenten.
Lozing in de bodem kan bijvoorbeeld via het grondwater de oppervlaktewaterkwaliteit be!nvloeden zonder dat de WKB bevoegd is om hierin
op te treden. Afhankelijk van de coördinatie "lozing in de bodem"
(LOZ) - "lozing op oppervlaktewater" (WVO) wordt het milieu-effect
van de lozing meer of minder integraal gecontroleerd.
De relatie tussen beide knelpunten is meer getint op de financieelorganisatorische gevolgen van coördinatie in milieuwetgeving t.a.v.
controle op naleving van milieuvoorschriften bij rBA-systemen.
De methode van aanpak van beide knelpunten kent overigens weinig
directe onderlinge beïnvloeding.
Voor knelpunt 1. bestaat de voorkeur de bestaande situatie te handhaven (lc) en voor knelpunt 6 ligt het in de lijn de overheid
slechts gering te laten ingrijpen bij de controle, vanuit financieel-organisatorisch oogpunt (6b , 6c). Bij de coördinatie (1) is
het dan in dit verband hoofdzakelijk van belang wie de controletaak
(6) dient uit te voeren.
D: 1. - 8. "Lozingsvergunningen"
Zie ook C., echter nu is de onderlinge relatie meer getint op de
invloed van de coördinatie (1) op de inhoudelijke eisen van de
lozingsve rgunning (8) voor lozing op oppervlaktewater en de ontheffing ingeval van lozing in de bodem.
Voor knelpunt 1 bestaat de voorkeur de bestaande situatie te handhaven (1c), waardoor de invulling van deze eisen hoofdzakelijk bij de
thans bevoegde autoriteiten zal blijven. Hierdoor zijn verschillen
in aanpak bij verspreide lozingen mogelijk.
Het aanbrengen van meer struktuur en landelijke eenheid kan alleen
via l andelijke/ regionale principe-afspraken. Knelpuntoplossing 8a
(verbetering prestaties rBA-systemen) levert dan moeilijkheden bij
het ontbreken van een objectieve afstemming van voorschriften voor
de emissies naar de diver se milieucompartimenten, water en bodem.
Var~ant 8b
(aanpassing effluenteisen), indien éénzijdig toegepast ,
is eveneens minder gewenst uit oogpunt van coördinatie van het
mi lieubeleid. Alternatief 8c (middelvoorschriften) geniet in dit
opzicht voorkeur, door een grotere eenvoud in te sluiten compromissen.
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E: 1. - 9. "Verontreinigingsheffing"
Afhankelijk van de lozingssituatie, 11 lozing op oppervlaktewater 11
(WVO) of "lozing in de bodem 11 (LOZ) is wel of geen verontreinigingsheffing verschuldigd . Coördinatie in wettelijke regelingen zou dit
verschil kunnen reduceren of wegnemen.
De voorkeur bij oplossing van knelpunt 1. ligt echter bij het handhaven van de bestaande situatie (1c), zodat er verschil in het wel
of niet aangeslagen worden voor verontreinigingsheffing zou blijven
bestaan . Alle oplossingsrichtingen bij knelpunt 9. bieden een reductie van deze heffing bij plaatsing van een rBA-systeem, waardoor dit
verschil wordt gereduceerd of weggenomen.
Knelpunt 1 . heeft geen directe invloed op de keuze van een oplossingsrichting voor knelpunt 9., derhalve kan de oplossing voor het
knelpunt sec worden nagestreefd (zie tabel 3). Globaal ligt dit in
de lijn van handhaving van forfaitaire aanslagen voor huishoudens en
voorwaardelijke vergoeding van onkosten aan de eigenaren van rBAsystemen tot bijvoorbeeld een ma~irnumbedrag gelijk aan de inkomsten
vanuit de forfaitaire aanslag opgelegd aan de aangesloten woningen
(combinatie van optie 9b en 9c). Dit houdt echter wel in dat er voor
de bewoners wel een groot verschil t.a.v. de verontreinigingsheffing
kan blijven bestaan afhankelijk van de lozingssituatie.
Oplossingen 9a (geen heffing) en 9b (reductie heffing) liggen meer
op het vlak van opheffen van verschillen voor bewoners, maar zijn
uit oogpunt van practische uitvoerbaarheid weer minder geschikt,
omdat bewoners niet altijd de eigenaar/kostendrager van het rBAsysteem zijn.
Het betreft hier een typisch geval dat de vanuit de relatie van twee
knelpunten meest aansprekende oplossing toch niet de voorkeur geniet
vanwege andere aspecten/ relaties (in dit geval systeemeigendom).
F: 1. - 10. "Zuiveringsslib"
Waterzuivering en een verzekerde,
milieuhygiênisch betrouwbare
afvoer van het geproduceerde zuiveringsslib vormen een onverbrekelijk geheel bij de sanering van afvalwaterlozingen. Coördinatie van
wetgeving/milieubeleid is hierbij van groot belang.
Bij knelpunt 1. ligt de voorkeur voor het handhaven van de bestaande
situatie (1c). Op grond hiervan is oplossingsrichting 10a (afzet
slib in de landbouw ) minder geschikt, aangezien de huidige situatie
te weinig waarborg geeft voor een milieuhygiênisch verantwoorde
slibafzet ingeval van rBA-systemen. Derhalve neemt de voorkeur voor
alternatief lOb (afvoer slib naar centrale rwzi's) toe, waarbij de
bewaking van een verantwoorde slibafzet beter uitvoerbaar is.
Echter, gezien andere aspecten (capaciteit rwzi's, opzet organisatie, kosten, etc.) zal oplossing 10a betere perspectieven bieden
voor de korte termijn.
5.2.2.<- Relaties met knelpunt 2.

11

Definitie oppervlaktewater"

A': 2. - 1. "Coördinatie wettelijke regelingen 11
zie A, paragraaf 5.2.1.

'
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G: 2. - 4. "Grenslijn taken Gemeente-WKB"
Bij lozing op regelmatig droogstaande greppels kan er onduidelijkheid bestaan tot wiens bevoegdheid of verantwoordelijkheid deze zaak
zich richt: de WKB (ingevolge de WVO) of de Gemeente (ingevolge het
Lozingenbesluit Bodembescherming).
De keuze voor oplossing 2c, het handhaven van de bestaande situatie,
bij knelpunt 2. zou conform de huidige jurisprudentie inhouden dat
al deze lozingssituaties onder de WVO en derhalve onder de bevoegdheid van de WKB vallen. Oplossing 2c genereert in dat geval feitelijk oplossing 4b, WKB taakstellend voor die wateren .
Zou echter via het in ontwerp zijnde Lozingenbesluit bodembescherming een dergelijke lozingssituatie in de toekomst als infiltratie
in de bodem worden beschouwd, dan zou de Gemeente als taakstellende
gezien kunnen worden.
De afwezigheid van een definitie van oppervlaktewater en een mogelijke overlap van opvattingen dienaangaande bij lozing op een regelmatig droogstaande sloot kan extra problemen geven t.a.v. de taakstelling van de betrokken overheidsorganen.
Het meest ligt voor de hand dergelijke lozingen te bezien als lozingen op oppervlaktewateren, vallend onder de taakstelling van de
WKB, tenzij de lozing in een bodem zonder duidelijke watervoerende
functie plaatsvindt, hetgeen meer onder het Lozingenbesluit bodembescherming valt. Het ontwerp Lozingenbesluit biedt hierin thans
echter onvoldoende duidelijkheid.
In deze situaties zal veelal alleen oplossing via "taakstellend
overleg" (4c) mogelijk zijn.
H: 2. - 6."Controle"
Het feit, of een "water " wel of niet als oppervlaktewater wordt
aangemerkt, bepaalt, wie de bevoegde instantie is, zie ook G.
Bijvoorbeeld, wordt een lozing in een regelmatig droogstaande greppel gezien als lozing in de bodem, dan ligt in het Lozingenbesluit
bodembescherming de wijze van controle vast (wie en hoe); opties 6a
(alle controles door bevoegde instanties) en 6b (jaarlijkse controle
door een bevoegde instantie) zij n dan niet mogelijk daar deze afwijken van het ontwerp Lozingenbesluit. Optie 6c sluit hierbij beter
aan (tweejaarlijkse controle door bevoegde instantie, algemeen de
Gemeente) .
Zou een dergelijke lozing echter beschouwd worden als lozing op
oppervlaktewater, dan is de controle inhoudelijk niet voorgeschreven, maar wordt deze 'ad hoc' bepaald door de WKB. In dat geval zijn
alle opties mogelijk bij knelpunt 6.
I: 2. - 8."Lozingsvergunningen"
Afhankelijk van hoe een lozingssituatie wordt beoordeeld, "lozing op
opeervlaktewater" of "lozing in de bodem", ingeval van een grensgeval zoals lozing op een frequent droogstaande greppel, staat vast
we1ke bevoegde instantie de eisen vaststelt van een vergunning (WVO)
dan wel een ontheffing (LOZ), en wat de zwaarte is van gestelde
eisen.
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Een definitie van oppervlaktewater bepaalt in dat geval direct wie
eisen stelt en daarmee indirect de zwaarte van deze eisen.
J: 2. - 9."Verontreinigingsheffing"

In grensgevallen in de lozingssituatie als bij I. hiervoorgaand, is
afhankelijk van de 'definitie van oppervlaktewater' wel of geen
verontreinigingsheffing verschuldigd. Indien dit wel verschuldigd
is, m.a.w. als de lozingssituatie als een lozing op oppervlaktewater
wordt beoordeeld, dan is knelpunt 9. veelal eveneens aanwezig. Zo
niet dan valt knelpunt 9. weg.

5.2.3. Relaties met knelpunt 3. "Investeringskosten en subsidies"
K: 3. - 4. "Grenslijn taken Gemeente en WKB"
Subsidies verlagen de drempel tot het nemen van initiatieven of het
op zich nemen van verantwoordelijkheden.
Er ligt ook een relatie met aan wie de eventuele subsidies ten goede
(dienen te) komen. De subsidievoorwaarden kunnen tevens opties voor
oplossing van knelpunt 4 beïnvloeden door bijvoorbeeld alléén subsidies aan een bepaalde doelgroep te verstrekken, Gemeente of WKB.
Subsidiêring van de investeringskosten (3a) houdt nog niet direct in
dat WKB of Gemeente zelfstandig !BA-projecten zullen willen initieren, gezien de financiêle consequenties van de bedrijfskosten.
Stimulering van taakstellend overleg (4c) zal nog nodig zijn.
Regionale planning (3b) is practisch gezien beter uitvoerbaar door
de WKB, aangezien dan een groter gebied wordt beschouwd en de noodzakelijke kennis voldoende aanwezig is. Deze optie gaat derhalve
gepaard met een keuze voor de WKB als taakstellende (4b) .
Stimulering van fi nanciêle samenwerking (3c), zal gezien de afwezigheid van subsidies een zo groot mogelijk draagvlak dienen te hebben .
Het overleg dat benodigd is, sluit aan bij stimulering van taakstellend overleg (4c), waardoor dit grotere draagvlak kan worden gevonden.
Vooralsnog is een gefaseerde, planmatige aanpak het meest ideaal om
tot efficiêntie te komen, ofwel de combinatie van opties 3b en 4b.
Elementen van het koppel 3c en 4c zijn echter zeker het meenemen
waard in de nadere uitwerking van oplossingsrichtingen.
De gemeente zou voor enkele (kleinere) lozingen, vaak ook de lozingen in de bodem, in theorie wellicht meer geschikt als taakstellende
kunnen worden gezien vanwege de kortere kontaktlijnen. Uit oogpunt
van practische eenduidigheid biedt echter uniformiteit bij de taakstelling de voorkeur, onafhankelijk van de omvang of type van de
lozing.
Andersom kan ook de keuze bij knelpunt 4. van invloed zijn op de
hoogte van eventueel uit te keren subsidies inzake knelpunt 3.,
áangenomen dat dit afhankelijk is van het financiêle draagvlak van
d~egene die rBA-projecten opstart, trekt, dan wel bekostigt.

.ss
L: 3. - 5. 11 Eigendomsaspecten 11

In Z1Jn
algemeenheid zijn subsidies voor investering gerelateerd
aan de eigenaar van het !BA-systeem, cq. de kostendrager van de
investering. In die zin zijn er hier echter weinig directe verbanden
tussen beide knelpunten.
Wel leidt stimulering van financiêle samenwerking van de betrokkenen
(3c) tot het knelpunt van verdeling van het eigendom, ofwel: wie
wordt eigenaar, hoe liggen de verantwoordelijkheden, etc. Dit noodzaakt afspraken tussen de betrokkenen, waarin de eigendomsaspecten
worden vastgelegd. NB. deze vorm van het knelpunt eigendomsaspecten
is niet opgenomen in tabel 3, verwezen wordt naar par. 4.3.2.
M: 3. - 7. 11 0rganisatie van het beheer 11
Ook hierbij geldt in zijn algemeenheid de relatie tussen subsidie en
eigenaarschap van een !BA-systeem: wie ontvangt de subsidie en hoe
hoog dient deze te zijn. Evenals bij L. zijn echter ook hier de
directe verbanden tussen beide knelpunten minimaal .
Als de investering wordt gesubsidieerd (3a), dan zal uitvoering van
projecten sneller door WKB of Gemeenten ter hand worden genomen
(bijvoorbeeld optie 7b of 7c). Als het beheer aan de bewoners wordt
gelaten (7a, systemen in particulier eigendom), dan is subsidiêring
van de investering (3a) welhaast noodzaak om op grote schaal rBAprojecten van de grond te krijgen, afhankelijk van de gestelde
eisen.
Subsidiêring van regionale planning (3b) heeft op zich geen relatie
met het knelpunt van de beheersorganisatie, wel is de beheersorganisatie mee te nemen in de regionale planning.
Het stimuleren van financiêle samenwerking van betrokkenen (3c)
houdt in dat afspraken over het beheer tussen de betrokkenen gemaakt
moeten worden. Het vinden van de juiste beheersvorm kan hierdoor
worden bemoeilijkt.
In beide laatste situaties (3b en 3c) gaat de voorkeur uit naar
beheer door de WKB, al dan niet aangevuld met beheer door bewoners
(optie 7a of 7b).

5.2.4. Relaties met knelpunt 4.

11

Grenslijn taken Gemeente en WKB 11

B': 4. - 1. "Coördinatie wettelijke regelingen"
zie B, paragraaf S.2.1.
G': 4. - 2. "Definitie oppervlaktewater"
~ie

G, paragraaf · 5.2.2.

K': 4. - 3."Investeringskosten en subsidies"

zie K, paragraaf 5.2.3.
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N: 4. - S."Eigendomsaspecten"
Eigendom en verantwoordelijkheden ZlJn aan elkaar gerelateerd. Hier
zijn echter nauwelijks duidelijke onderlinge invloeden tussen de
opties voor oplossingen van beide knelpunten.
Kleine effecten ontstaan bijvoorbeeld doordat veel grond in handen
is van particulieren of Gemeenten. De Gemeente als initatiefnemer
biedt derhalve eerder mogelijkheden systeem en grond onder één
eigenaar te brengen, zonder 'extra' grondkosten.
Taakstellend overleg (4c) kan invloed hebben op eventueel noodzakeli j ke afspraken bij kostendeling van !BA-projecten.
0: 4. - 6."Controle"
De controle op naleving van de voorschriften is afhankelijk van de
lozingssituatie en de taakstelling hierin ligt derhalve algemeen
vast. Wel is denkbaar dat de taakstelling een invloed heeft op de
controle t.b . v. de bedrijfsvoering, in welk geval er wel sprake is
van keuzen.
In principe zijn alle combinaties van opties voor oplossing van de
knelpunten mogelijk, de uiteindelijke keuze heeft echter wel een
belangri j ke invloed op eventuele financiêle en organisatorische
consequenties voor instanties of bewoners.
Als controle op naleving van de voorschriften en controle t.b.v. de
bedrijfsvoering kunnen worden gecombineerd door het onderbrengen bij
één instantie, dan kan dit extra werk uitsparen. Dit kan van belang
ZlJn voor de taakstelling (4), mede afhankelijk van de organisatie
van het beheer (7) .
P: 4. -?."Organisatie van het beheer"
Het beheer van !BA-systemen kan een verlengstuk ZlJn van de taakstelling inzake sanering van lozingen van verspreide bebouwing.
Hoewel de taakstelling in eerste instantie gericht is op het initieren van plannen en het stimuleren van de uitvoering van beleidsdoelstellingen, is deze taak ook uit te breiden tot het zelf ten
uitvoer brengen van !BA-projecten en het beheer van deze systemen.
Uit het samenspel van beide knelpunten kan worden geconcludeerd dat
bij de zee r kleine systemen (5- 10 i.e.) het creêren van voorzieningen en het beheer hiervan beter aan de bewoners zelf overgelaten
dienen te worden (7a), waarbij de Gemeente (4a) of de Gemeente samen
met WKB (via taakstellend overleg, 4c) taakstellend is.
Voor grotere !BA-systemen (meer dan 50 i.e.) kan het creêren van
voorzieningen en het beheer ervan beter aan experts, zoals de WKB,
worden overgelaten (7a of 7b) , waarbij de taakstellende de WKB (4b)
is bij lozing op oppervlaktewater (bij lozing in de bodem veelal de
Gemeente).
Bij de practische uitwerking van oplossingsrichtingen voor de knel punten in de relatie "taakstelling" - "organisatie van beheer" zijn
onder meer de volgende aandachtspunten van belang:
' - hoe zijn de kontaktlijnen tussen l ozers en bevoegde instanties?;
- wie heeft de beste middelen voor uitvoering van het beheer?;
- wie kan het beste druk uitoefenen op een lozer om te voldoen
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aan beleidsdoelstellingen?;
- wie kan het beste de belangen van de betrokkenen inschatten,
cq. evalueren?.

5.2.5. Relaties met knelpunt 5. "Eigendomsaspecten"
L': 5.- 3."Investeringskosten en subsidies"

zie L, paragraaf 5.2.3.
N': 5. - 4. "Grenslijnen taken Gemeente en WKB"

zie N, paragraaf 5.2.4.
Q: 5. -?."Organisatie van het beheer"

De organisatie van het beheer heeft directe invloeden op de eigendomsaspecten, bijvoorbeeld:
- verschil tussen grond- en systeemeigenaar;
- verschil tussen eigenaar en beheerder;
- meerdere kostendragers van een systeem.
Beheer van systemen door bewoners (7a) zal algemeen de minste problemen opleveren t .a. v. eigendomsaspecten, terwijl de grootste kans
op knelpunten t.a.v. eigendomsaspecten bestaat bij het beheer van
alle systemen door de WKB (7b), narnelijk zowel t.a.v. grondeigendom
als t.a.v. kostendeling, of bij verschil tussen eigenaar en beheerder.
Grondeigendom en kostende ling ZlJ n echter relatief eenvoudig te
nemen barrières, belangri jker is het deskundig beheer van de systemen, vooral voor die van grotere omvang.

5.2.6. Relaties met knelpunt 6. "Controle"
C': 6. - 1. "Coördinatie wettelijke regelingen"
zie ·C., paragraaf 5.2 .1.
H':

6. - 2. "De fini tie oppervlaktewater"
zie

H.

I

paragraaf 5 . 2. 2.

{;

0': 6.

- 4. "Grenslijn taken Gemeente en WKB"

zie 0., paragraaf 5.2. 4.

SB
R: 6. -?."Organisatie van het beheer"

Controle en de beheersorganisatie zijn sterk afhankelijk van elkaar.
Als bijvoorbeeld door de controleur op naleving van de gestelde
voorschriften tevens het beheer zou worden uitgevoerd, dan is geen
afzonderlijke controle benodigd. Controle t . b.v. bedrijfsvoering is
zelfs een onderdeel van beheer.
De combinatie 6a, alle controles door bevoegde instanties, met 7a,
beheer bepaalde systemen door bewoners en overige door deskundigen,
is niet mogelijk, behalve bij grotere systemen.
De combinatie van 6a met 7c , dwz. volledige controle en beheer door
Gemeenten, is denkbaar voor lozingen in de bodem, waarbij de Gemeente de bevoegde instantie is. De combinatie 6c, controle bedrijfsvoering door bewoners en controle op naleving voorschriften door bevoegde instanties, met 7a, beheer bepaalde systemen door bewoners,
ligt daarnaast min of meer reeds vast in het ontwerp Lozingenbesluit
bodembescherming.
Voor de overige combinaties gelden geen beperkingen.
S: 6. - 8. "Lozingsvergunningen"
Hierbij gelden sterke relaties. Bijvoorbeeld: de lozingsvergunning
bepaalt de noodzakelijke vorm van de controle op naleving van de
voorschriften, zoals wel of niet bernonsteren en analyseren van het
effluent en de frequentie hiervan . Dit geldt in een min of meer
vergelijkbare vorm voor de ontheffing conform het Lozingenbesluit
bodembescherming.
Echter ook in omgekeerde richting is er sprake van beïnvloeding:
- hoe minder frequent controle en bernonstering plaatsvindt, des te
minder zin heeft het om, zoals bij Ba en Bb, kwaliteitseisen aan
het effluent te stellen. Middelvoorschriften voldoen in dat
geval beter (Bc);
- indien de installatie ook reeds door de vergunningverlener wordt
gecontroleerd t.b.v. de bedrijfsvoering, dan neemt het 'toezicht
op naleving van de voorschriften' toe. Algemeen zullen ook de
prestaties van het systeem verbeteren, m.a.w. optie 6a, alle
controles door bevoegde instanties, werkt deels opti e Ba (verbetering prestaties) in de hand, zij het in nog onvoldoende mate,
zodat er toch nog additionele aanpassingen van de systemen
benodigd blijven.
T: 6. - 9."Verontreinigingsheffing"
Indien reductie van de verontreinigingsheffing (9a, 9b), dan wel
vergoeding van onkosten (9c) gekoppeld zi jn aan voorwaarden, dan zal
gecontroleerd moeten worden of aan deze voorwaarden wordt voldaan.
Als geen doelvoorschriften t.a.v. de effluentkwaliteit als voorwaarde worden gesteld (Bc) , zal een geringe controlefrequentie (6b of
6c), hiervoor al een redelijke indruk kunnen geven.
Indien de reductie (9b) wordt bepaald aan de hand van de werkelijke
vui'llast die wordt geloosd, dan is dit alleen door frequente bernonstering en analyse vast te stellen. Dit zal echter te veel financ i ele inspanning vergen en is derhalve niet haalbaar.
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De reductie dient derhalve forfaitair te zijn, op basis van beperkte
controle.
NB. het aspect speelt alleen een rol als de WKB géén eigenaar van
het systeem is.

5o2o7o Relaties met knelpunt 7. "Organisatie van het beheer"
M':

7 o - 3o "Investeringskosten en subsidies"
zie M, paragraaf 5.2.3.

P': 7 o - 4o "Grenslijn taken Gemeente en WKB"
zie P, paragraaf 5.2.4.
Q' :

7 o - 5 o"Eigendomsaspecten"
zie Q, paragraaf 5.2.5.

R': 7o - 6o"Controle"
zie R, paragraaf 5.2.6.
U: 7o - 8."Lozingsvergunningen"
De eisen en de vorm van de te stellen lozingsvergunning kunnen licht
afhankelijk zijn van de organisatievorm van het beheer.
Bijvoorbeeld, het beheer van de systemen door de WKB (7b) zal de
prestaties van de IBA-systemen wellicht doen verbeteren (8a), hoewel
zeker ook nog additionele aanpassingen van de systemen benodigd
zullen zijn om aan gebruikelijke effluenteisen te voldoen. OVerigens
komt bij het niet behalen van gestelde doelvoorschriften in dit
geval de WKB met zi chzelf in conflict , hetgeen alleen al daarom een
bijzondere situatie is en het knelpunt 8 mogelijk iets ver licht.
De combinatie van 7a (beheer door bewoners) en 8c (middelvoorschriften) ligt voor kleine systemen lozend in de bodem reeds inbesloten
in het ontwerp Lozingenbesluit bodembescherming.
V: 7. - 9o"Verontreinigingsheffing"
Afhankelijk van de organisatie van het beheer zal wel of niet het
knelpunt van de verontreinigingsheffing aan de orde ZlJn.
Als de WKB eigenaar/beheerder is van de rBA-systemen (7b) dan speelt
q~t knelpunt geen rol.
Als de bewoners eigenaar/beheerder (7a) zijn , dan zijn in principe
aile opties voor oplossing van knelpunt 9 mogelijk.
Als zowel bewoners als WKB géén eigenaar/beheerder zijn, zal oplossing van knelpunt 9 practisch gezien het beste liggen in de richting
van 9c, de onkostenvergoeding. Op deze wijze worden de inkomsten van
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de verontreinigingsheffing (ten dele) door de WKB doorgesluisd naar
de kostendrager van het IBA-systeem. Ten behoeve van de eenduidigheid kan deze optie echter ook verkozen worden als de bewoners wél
eigenaar/beheerder zijn.
W. 7. - lO."Zuiveringsslib"
Als bewoners eigenaar/beheerder van septic tanks of IBA-systemen
ZlJn (7a), zoals op vele boerderijen het geval is/zal zijn, zal
eerder optie 10a, directe afzet in de landbouw (of op eigen terrein)
ter hand worden genomen. Het zal moeilijker zijn deze eigenaren uit
vrije wil er toe over te halen het slib af te voeren naar een rwzi
(lOb) of een slibdepot (lOc), gezien de hogere kosten voor de eigenaar.
Als de WKB daarentegen beheerder is van rBA-systemen (7b), kan de
slibverwerking geïntegreerd worden aangepakt met die van de rwzi's.
Dit bevordert planning en een meer gestruktureerde uitvoering. Ook
de rnilieuhygiênisch verantwoorde afzet van het slib is beter gewaarborgd, aangezien de WKB beter op de hoogte zal zijn van regelingen
dienaangaande.

5.2.8. Relaties met knelpunt 8. "Lozingsvergunningen"
D': 8. - 1. "Coördinatie wettelijke regelingen"
zie D, paragraaf 5. 2.1.
I': 8. - 2. "Definitie oppervlaktewater"
zie I, paragraaf 5.2 . 2.
S': 8. - 6."Controle"
zie s, paragraaf 5. 2.6.
U': 8.- ?."Organisatie van het beheer"
zie u, paragraaf 5.2.7.

5.2.9. Relaties met knelpunt 9. "Verontreinigingsheffing"
E': 9. - 1. "Coördinatie wettelijke regelingen"
iie E, paragraaf 5.2.1.
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F': 9. - 2. "Definitie oppervlaktewater"
zie F, paragraaf 5.2.2.
T': 9. - 6."Controle"
zie T, paragraaf 5.2.6.
V': 9. - 7. "Organisatie van het beheer"
zie V, paragraaf 5.2.7.

5.2.10. Relaties met knelpunt 10. "Zuiveringsslib"
F': 10. -!."Coördinatie wettelijke regelingen"
zie F, paragraaf 5.2.1.
W': 10. -?."Organisatie van het beheer"

zie w, paragraaf 5.2.7.
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5.3.

Prioriteiten

Onderscheid kan gemaakt worden naar:
A - het belang van het obstakel als obstructie in de implementatie
van !BA-systemen op grote schaal, m.a.w. de grootte van een
barrière;
B - de eenvoud om deze barrières weg te nemen .
In figuur 2 is voor elk van deze aspecten een globale rangorde van de
knelpunten weergegeven, in een klassering van 1 - 10:
A: 1 = kleine barrière, 10 = grote barrière;
B: 1 = moeilijk oplosbaar, 10 = minder moeilijk oplosbaar.
In deze rangorde is geen acht geslagen op de rèlatieve grootte van de
waardering ten opzichte van elkaar, het geeft slechts een klassement.
Uit figuur 2 zijn een aantal nadere gegevens te destilleren:
Zwaarte van het knelpunt
Door de klassering voor de eenvoud van oplossing af te trekken van die
van het belang van het knelpunt (A-B), wordt een waarde gevonden die
ligt tussen +10 en -10. Deze waarde is te zien als een meer re~le
zwaarte van het knelpunt dan de grootte of het belang van de barrière
(A) op zich. Een belangrijk knelpunt dat eenvoudig is op te lossen,
weegt uiteindelijk minder zwaar in de obstructie van de implementatie
dan een even belangrijk knelpunt dat minder eenvoudig is op te lossen.
Algemeen geldt derhalve, hoe hoger de waarde voor de zwaarte van het
knelpunt, hoe zwaarder het knelpunt uiteindelijk drukt op de implementatie van !BA-systemen op landelijke schaal.
In afnemende volgorde wordt derhalve verwacht dat onderstaande knelpunten het zwaarst wegen als belemmering bij de implementatie:
-

3. Investeringskosten en subsidies;
7. Organisatie van het beheer;
6. Controle;
4. Grenslijn taken Gemeente en WKB.
Het minst zwaar ~.vegen de knelpunten:
f;

- ~. Eigendomsaspecten;
- 2. Definitie oppervlaktewater.
De overige knelpunten liggen hier tussen in.
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Aandachtswaarde van het knelpunt
De klassering voor belang van het knelpunt (A) en eenvoud van oplossing
(B) geven gesommeerd (A + B) een waarde tussen 2 en 20. Deze waarde
geeft algemeen redelijk weer of voor een bepaald knelpunt - op korte
termijn - veel aandacht gewenst is. Een zeer lage waarde duidt veelal
op een knelpunt van gering belang dat bovendien zeer moeilijk oplosbaar
is. Bij schaarste aan middelen dient aan dergelijke knelpunten geen
energie verkwist worden en kan beter aandacht besteed worden aan knelpunten met een hogere aandachtswaarde, duidend op een groot belang van
een knelpunt of een redelijke eenvoud van oplossing, dan wel een combinatie van beide.
Zo heeft knelpunt 8. "Lozingsvergunningen" een zeer hoge aandachtswaarde, "19". Het is een belangrijk knelpunt, doch het is te verwachten dat
met relatief eenvoudige middelen het knelpunt is te reduceren of weg is
te nemen. Knelpunt 1. "Coördinatie wettelijke regelingen" heeft daarentegen een zeer lage aandachtswaarde, "2" . Dit knelpunt levert slechts
een verwaarloosbare obstructie bij de implementatie van rBA-systemen,
maar het verbeteren van de situatie kost zeer veel inspanning. Het
nuttig effect of rendement van deze inspanning - voor de implementatie
van rBA-systemen - is derhalve zeer gering.
Bij een gemiddelde aandachtswaarde (A+ B is ca. 8 - 12) zal ook naar
de waarden A en B afzonderlijk gekeken moeten worden om een meer genuanceerde uitspraak te doen . Het kan hier belangrijke knelpunten betreffen die moeilijk zijn op te lossen, zoals knelpunt 3. "Investeringskosten en subsidies"; het .,.,egnemen van een dergelijk obstakel is essentieel, maar de kans van slagen is geringer en komt slechts me t moeite
(deels) tot stand . Een dergelijk knelpunt vraagt zeer veel primaire
aandacht bij de voorbereiding van implementatie van IBA-systemen .
Anderszins kan het ook een relatief onbelangrijk knelpunt betreffen dat
redelijk eenvoudig is op te lossen, zoals knelpunt 2 "Definitie oppervlaktewater ". Een dergelijk knelpunt is zinvol om secundair mee te
nemen bij de beschouwing van belangrijker knelpunten, teneinde met
relatief weinig extra moeite te proberen e . e .a. synchroon op te lossen.
Voorts kunnen zowel belang als eenvoud van oplossing gemiddelde waarderingen hebben gekregen, zoals

knelpunt 10.

"Zuiveringsslib", \vaardoor

de gewenste aandachtsvorm minder duidelijk ligt.
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Prioriteiten bij fasering in de aanpak van knelpunten
Globaal zijn drie groepen knelpunten te signaleren naar prioriteit van
gewenste oplossing in de tijd. In grote lijnen geeft dit een mogelijke
fasering in de aanpak van de knelpunten aan, bij de voorbereiding van
de implementatie van !BA-systemen.
I:

Hoge prioriteit, oplossing op korte termijn gewenst:
Zeer zwaar wegende knelpunten, dan wel knelpunten met een (zeer)
hoge aandachtswaarde:
3. Investeringskosten en subsidies;
4. Grenslijn taken Gemeente en WKB;
8. Lozingsvergunningen;
9. Verontreinigingsheffing.
Deze knelpunten doen zich thans, bij kleinschalige toepassing
van !BA-systemen, reeds voor en vragen de meest directe actie .

II:

Matige prioriteit, oplossing op middellange termijn benodigd:
Zwaar wegende knelpunten met een gemiddelde aandachtswaarde:
6. Controle;
7. Organisatie van het beheer.
Deze knelpunten zullen zich steeds

sterker

gaan ontwikkelen

naarmate het aantal !BA-systemen toeneemt, dwz. als de knelpunten bij I. zijn overwonnen. Oplossing is derhalve pas op middellange termijn benodigd. Dit neemt echter niet weg dat bij de
voorbereiding van een grootschalige implementatie deze knelpunten reeds wel direct de volledige aandacht behoeven, gezien het
grote belang en de zwaarte van deze knelpunten.
III:

Lage prioriteit, oplossing op langere termijn mogelijk:
Knelpunten van een geringe zwaarte en een hoge tot geringe
aandachtswaarde:
- 10. Zuiveringsslib;
5. Eigendomsaspecten;
2. Definitie oppervlakte~vate r ;
1. Coördinatie wettelijke regelingen.

~-

Deze knelpunten doen zich pas voor bij toepassing van rBA-systemen op grotere schaal (10.), of

zijn relatief

baar (5.), of hebben zeer weinig invloed als
implementatie van !BA- systemen (2., 1.)

eenvoudig oplosbarrière bij de
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5.4.

Methode van aanpak van de knelpunten; hoe verder?

5.4.1. Methode van aanpak van de knelpunten
De methode van aanpak van de knelpunten zal landelijk een brede ondersteuning dienen te genieten, teneinde vruchten af te werpen. Dit vraagt
om een brede, landelijke discussie tussen alle betrokken groeperingen.
Vooruitlopend op de uitkomst van deze discussie kunnen op grond van
voorgaande paragrafen wel een aantal stellingen worden gegeven, die
naar verwachting in grote lijn de meest geschikte benadering van de
problematiek aangeven.
a. De Waterkwaliteitsbeheerder fungeert als taakstellende, terwijl
gemeenten en bewoners (lozers) medeverantwoordelijkheid - ook financieel - dragen.
In de meeste situaties ligt de beoordeling van de aanvaardbaarheid
van een bepaalde lozingssituatie bij de WKB, uitgezonderd bij lozingen in de bodem. Uit dit oogpunt is de WKB een zeer geschikte taaksteller, cq. initiatiefnemer bij de bevordering van de sanering van
lozingen van verspreide bebouwing, mede door de aanwezige kennis van
zaken.
De problematiek is echter niet oplosbaar door de WKB op zichzelf,
hetgeen medewerking en (financiêle) ondersteuning door gemeenten en
lozers noodzaakt, waardoor samenwerkingsverbanden vereist zullen
zijn.
Met de WKB als taakstellende is een regionale aanpak mogelijk en
door de medewerking van gemeenten ZlJn rioleringsaspecten en lozingen in de bodem integraal mee te nemen in de planvorming.
b. Regionale planning met
rioleringssystemen.

gelijkwaardige vergelijking van

IBA- en

Regionale planning maakt verlaging van de gemeenschapskasten voor
realisatie van de voorzieningen mogelijk, en biedt geschikte mogelijkheden de organisatie van het beheer van de te treffen voorzieningen voor te bereiden en te struktureren.
De regionale planning geeft meer inzicht in de problematiek en de
haalbaarheid van saneringsmogelijkheden .
Planning geeft ruimte aan een structurele gefaseerde aanpak.
Bij de planning dienen alle betrokken partijen aanwezig te Zl Jn,
zod~t IBA- en rioleringssystemen op gelijkwaardige voet worden
meegenomen bij de vergelijking van alternatieven (zie a.).
De regionale planning dient duidelijk de grenzen af te bakenen tot
waar de overheidsinspanning kan en zal strekken inzake de sanering
van lozingen van verspreide bebouwing (zie ook c .)
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c. Gereduceerd aantal beperkte lozingen (5- 10 i.e.).
Om bij biologische zuivering de kosten per i nwoner laag te houden ,
dient de overheidsinspanning gericht te zi jn op het zoveel mogelijk
reduceren van het aantal lozingen van zeer geringe omvang. Centralisatie van de afvalwaterbehandeling werkt ook op IBA-schaal algemeen
kostenverlagend, en kan tot redelijk grote transportafstanden vaak
nog voordelig worden uitgevoe rd .
De regionale planning (b.) kan bijdragen aan de centralisatie.
Bij de resterende beperkte lozingen (5- 10 i.e.) dient de overheid
minimaal betrokken te zi jn, dwz. volstaan dient te worden met het
geven van voorschriften en een zee r beperkte controle op naleving
hiervan . Realisatie en beheer van voorz i eningen zijn ter verantwoording van de lezers. Dit is globaal conform de huidige situatie.
Voor l ozingen van deze omvang zal, gezien de hoge kosten, veelal
slechts deelzuivering met septic tanks een haalbare optie zijn. Een
reden te meer om lozingen van deze omvang zoveel mogelijk te beperken. Een demotiverend standpunt hiertoe kan zijn géén reductie van
de verontreinigingsheffing te bieden indien slechts een deelzuivering (septic tank) is geïnstalleerd.
d . Organisatie van het beheer afhankelijk van de systeemgrootte.
Scheiding dient aangebracht te worden tussen beperkte lozingen (510 i .e., 1- 2 woningen) en omvangrijke lozingen (50- 200 i.e. of
meer, meer dan 15 woningen).
- beperkte lozing:

Realisatie en behee r in handen van de lezers
zelf , waarbij goede richtl ijnen voor ontwerp , uitvoering
en beheer noodzakelijk
Zl Jn. Veelal alléén deelzuivering mogelijk
( septic tank).
Vergunningen op basis van middelvoorschriften en beperkte controle op naleving van
voorschriften door de bevoegde instanties
(bv . cont role van het ontwerp; steekproefsgewijze inspectie van de bedri jfsvoeri ng van
de installatie en van het "logboek " van de
bedrijfsvoering).

- omvangrijke lozing:

Biologische
zuiveringssystemen
van deze
omvang ZlJn vanwege de lagere exploitatiekosten per inwoner algemeen beter te fi nancieren uit belastingen en heffingen aan de
lozers dan bij beperkte lozingen. Hierdoor
is een grotere betrokkenheid van de overheid
mogelijk .
Uit oogpunt van deskundig beheer zijn dergelijke systemen het beste te realiseren en te
beheren door overheden. Deze taak ligt in
practisch opzicht het meest op de lijn van
de WKB (zie a . ). Financi~le samenwerking
t ussen WKB, gemeenten en lozers kan noodzakelijk zijn voor de haalbaarheid.
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De systemen dienen te voldoen aan algemene
richtlijnen met middelvoorschriften voor
ontwerp, uitvoering en beheer.
Bij beheer door de WKB wordt controle op
naleving van de voorschriften amper noodzakelijk geacht, in deze situatie worden reeds
de best practisch uitvoerbare methoden van
zuivering en beheer toegepast.
Het tussengelegen gebied met lozingen van matige omvang (10 - 50
i.e . , 2- 15 woningen ) is als grensgebied tussen beide beheersvormen
te zien. In de regionale planning (b.) kunnen hierover nadere afspraken worden vastgesteld. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een
opzet als bij beperkte lozingen, met strengere of ingrijpender
middel voorschriften.
Eventueel lenen deze lozingen zich voor een gefaseerde aanpak, te
starten met een opzet als bij beperkte lozingen en, indien er sprake
is van een blijvende probleemsituatie, later uit te breiden met
extra voorzieningen waarbij de beheersvorm aangepast wordt naar een
optie volgens die van omvangrijke lozingen.
e . Lozingsvergunningen in de vorm van middelvoorschriften.
Voor rBA-systemen tot een bepaalde omvang, bv. 200 i.e., zou uit
practische overwegingen volstaan moeten worden met het stellen van
landelijk geaccepteerde middelvoorschriften in lozingsvergunningen.
Dit beoogt het realiseren van practisch uitvoerbare systemen met een
redelijk verwachtingsbeeld van de prestaties, bij een minimale
inspanning van de overheid .
Volstaan kan worden met een (twee)jaarlijkse inspectie van het
systeem .
Voor grotere systemen, groter dan bv. 200 i.e., zijn doelvoorschriften aan de effluentkwaliteit in toenemende mate beter te stellen en
beter uitvoerbaar.
f. Verontreinigingsheffing
onkosten mogelijk maken.

(forfaitair)

handhaven;

vergoeding van

Bij de keuze van een organisatie van het beheer zoals in d . aangegeven, zijn veel problemen van de verontreinigingsheffing reeds te
voorkomen.
De grotere systemen zijn in beheer van de WKB, uit welk oogpunt het
heffen van verontreinigingsheffing terecht is. Bij de beperkte
lozingen zal veelal slechts beperkte deelzuivering in septic tanks
worden toegepast, waardoor het heffen van een verontreinigingsheffing beter verdedigd kan worden.
In het gering aantal resterende gevallen - waarbij wél biologische
zuivering plaatsvindt, maar de WKB geen beheerder/kostendrager isi9 het realistisch de verontreinigingsheffing aan huishoudens te
handhaven, maar de beheerder/kostendrager van het rBA-systeem onder
bepaalde voorwaarden in aanmerking te laten komen voor een vergoeding van (een deel van ) de gemaakte onkosten.
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g. Zuiveringsslib-afvoer naar rwzi's bevorderen.
Vooralsnog kan de huidige situatie van slibafvoer vanuit de bestaande !BA-voorzieningen en septic tanks gehandhaafd blijven .
Geleidelijk aan zal aandrang gewenst zijn het slib verplicht af te
voeren naar rwzi's, bv. via gemeentelijke verordeningen in overleg
met de WKB, waardoor de beheersbaarheid van de afvalstromen wordt
verbeterd.

5.4.2. Hoe verder?
De practische uitvoering van oplossingen voor het wegnemen van knelpunten bij de implementatie van !BA-systemen op landelijke schaal zal vorm
gegeven moeten worden in een aantal werkgroepen, waarin alle betrokken
instanties en belangengroepen zijn vertegenwoordigd. Het initiatief
hiertoe zal moeten komen vanuit de Rijksoverheid .
Kernpunten bij dit knelpuntenoverleg dienen te zijn:
Waar liggen de grenzen van de economische haalbaarheid?
Oplossingen zijn pas tot op zekere hoogte mogelijk als traditionele taakstellingen buiten beschouwing blijven en doelgerichte
samenwerking tussen betrokken overheidsinstanties (algemeen WKB
en gemeenten) wordt bereikt.
De eigenschappen en prestaties van de practisch best uitvoerbare
methoden dienen als leidraad te fungeren.
Veel knelpunten kunnen door dit overleg , op l andelijk niveau, worden
beperkt door het rnaken van doelgerichte afspraken, mits de motivatie
van alle partijen om tot gezamenlijke oplossingen te komen voldoende
groot is.
Een groter obstakel blijven echter de hoge investeringskosten, een
aspect dat niet door overleg
en in veel gevallen ook niet door
gemeenschappelijke financiering - is op te lossen. Voor zeer kleine
!BA-systemen (5-50 i.e. ) zijn de practische kansen derhalve minimaal.
Goede regionale planning werkt kostenverlagend, maar aanvullende voorzi~pingen zullen nodig zijn, bv.:
- kostenverlaging door serieproduktie;
- verhoging verontreinigingsheffing en rioolrecht;
- Rijksbijdrageregelingen.
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De mogelijkheden om het financi~le knelpunt te doorbreken, danwel om de
grenzen van de economische haalbaarheid te verleggen, bepalen in grote
mate de inspanning die aan het knelpuntenoverleg kan of dient te worden
besteed .
Teneinde hierover meer fundamentele uitspraken te kunnen doen, is het
gewenst eerst een beter inzicht te verkrijgen in de werkelijke probleemomvang, zie de kanttekeningen in paragrafen 1.3 en 2.3.
Geïnventariseerd dient ondermeer te worden voor welk aandeel van de
niet op riolering aangesloten bebouwing sanering van de lozing door
middel individuele behandeling van afvalwater werkelijk gewenst danwel
noodzakelijk is.
Dit kan bijvoorbeeld met regionale studies, via een inventarisatie van:
lozingspunten ;
omvang van lozingen;
milieuhygi~ne lozingssituatie;
centralisatiemogelijkheden;
benodigde voorzieningen;
kosten.
De diverse scenario's die in deze studies kunnen worden gehanteerd zijn
weer mede afhankelijk van overeenkomsten volgend uit het knelpuntenoverleg. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel.
Een methode om deze vicieuze cirkel te doorbreken, zou kunnen zijn te
starten met een beperkt aantal gesubsidieerde - vrijblijvende - demonstratieprojecten van regionale inventarisatiestudies.
Het inzicht in de probleemomvang wordt hierdoor vergroot en voor- en
nadelen van bepaalde geselecteerde scenario's kunnen beter worden
beoordeeld. Hierdoor verbete rt ook het inzicht in de haalbaarheid van
diverse scenario's ·en is de hieraan te koppelen benodigde inzet bij
het knelpuntenoverleg beter af te bakenen.
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6.

CONCLUSIES

Globale inventarisatie en analyse van knelpunten bij grootschalige
implementatie van IRA-systemen leidt tot de volgende conclusies:
1 . Belangrijke knelpunten, die thans reeds aan de orde zijn, betreffen:
- Hoge investeringskosten en de afwezigheid van subsidies rnaken
de financiêle haalbaarheid van IRA-systemen gering, met name
voor zeer kleine systemen.
- Traditionele taakstellingen van betrokken overheden (waterkwaliteitsbeheerders en gemeenten) spelen onvoldoende in op de toepassing van IRA-systemen als alternatief voor riolering en veroorzaken stakend overleg.
- De haalbaarheid van thans ·gebruikelijke doelvoorschriften in
lozingsvergunningen kan onvoldoende gegarandeerd worden en de
doelvoorschriften vragen teveel inspanning voor controle op
naleving van de voorschriften.
- De heffingsverordeningen verontreinigingsheffing, met een forfaitaire aanslag voor huishoudens, spelen onvoldoende in op het
gebruik van rBA-systemen bij huishoudens als alternatief voor
riolering.
2. Knelpunten van een thans lagere prioriteit, die pas aan de orde
komen bij grootschalige implementatie van rBA-systemen, zijn:
- De wijze van controle van rBA-systemen ten aanzien van naleving
van gestelde voorschriften en ten behoeve van de bedrijfsvoering
heeft grote financiêle en organisatorische consequenties die in
sterke mate de practische uitvoerbaarheid bepalen.
-De . organisatie van het beheer van rBA-systemen heeft grote
financiêle en organisatorische consequenties voor de betreffende
kostendragers van de systemen en bepaalt in sterke mate de
practische uitvoerbaarheid van de projecten en de vorm van de
beheersorganisatie.
3. <Knelpunten van gering belang, die eenvoudig zijn op te lossen, dan
wel op lange termijn pas oplossing behoeven , zijn:
- Een milieuhygiênische afvoer en
IRA-systemen dient verzekerd te

afzet van zuiveringsslib uit
zij n, maar is thans nog onvol-
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doende gewaarborgd.
- Bij verschillen tussen grond- en systeemeigendom, dan wel bij
gemeenschappelijke financiering van een systeem door meerdere
partijen, dienen de rechten en plichten van betrokkenen juridisch te zijn vastgelegd.
- Het ontbreken van een duideli jke definiti e van het begrip oppervlaktewater leidt soms tot probleemsituaties waarbij het moeilijk is een bevoegde overheidsinstanti e aan te duiden, met name
waar het grensgevallen betreft van lozing op oppervlaktewater en
inzijging in de bodem.
- De wettelijke regelingen bij lozing op oppervlaktewater (WVO) en
lozing in de bodem (ontwerp Lozingenbesluit bodembescherming)
zijn niet volledig op elkaar afgestemd, ten nadele van een
integraal milieubeleid.
4. Oplossing van de ze knelpunten vraagt om een aantal maatregelen, die
in een breed landelijk overleg tussen alle betrokken instanties en
bel angengroepen nader vorm en uitwerking dienen te verkrijgen.
Onderhavige notitie geeft een eerste aanzet voor dit knelpuntenoverleg, via een beschouwing van voo rsingsrichtingen.

en nadelen

van diverse oplos-

5. Een optimale samenwerking tussen alle betrokken instanties en belangengroepen is essentieel bij een grootschalige implementatie van
rBA-systemen, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering.
6. Een fundamentele schatting van de werkelijke probleemomvang is nog
onvoldoende te geven . Het aantal objecten dat nog niet op riolering
is aangesloten bedraagt ca. 300.000, waarvan ruim 90 % woningen.
De benodigde investeringen voor
saneringsvoorzieningen kunnen,
afhankelijk van het aantal werkelij k uit te voeren rBA-projecten,
enige miljarden guldens bedragen , terwijl met de bedrijfsvoering
hiervan enige
zijn gemoeid.

tientallen tot

honderden miljoenen

guldens per jaar
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Het verdient aanbeveling om een aantal demonstratieprojecten inzake de
regionale strategische planning in de sanering van lozingen van verspreide bebouwing uit te voeren, zo mogelijk met subsidie vanuit de
Rijksoverheid. Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen in:
- de mogelijke omvang van de problematiek;
- voor- en nadelen van de diverse alternatieven bij de oplossing
van knelpunten;
-de haalbaarheid van diverse scenario's bij de organisatie van
het beheer;
- de benodigde inzet bij een te voeren knelpuntenoverleg.
Daarnaast wordt bovendien voor de gebieden van de demonstratieprojecten reeds een duidelijk kader geschapen voor eventuele uitvoering van
de saneringsplannen.
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