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Inleiding
poitkh'ele
Voor het scheppen van een globaal kader van de ~mvang van de problematiek voor individuele behandeling van afvalwater op landelijke schaal
in Nederland is gebruik gemaakt van de nota Milieu Productie Plan, mei
1981 (MPP '81), ten aanzien van individuele zuivering geanalyseerd door
Witteveen+Bos, in opdracht van het toenmalig Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Sedertdien is geen landelijk gericht onderzoek naar de omvang van het probleem uitgevoerd, zodat de gegevens/ analyses uit het MPP'81 zijn herzien met behulp van globale schattingen
van trends .

o.1.

0.2.
Niet op riolering aangesloten objecten
0.2.1.
woningen
Ten opzichte van het MPP'81 (totale woningbestand volgens gegevens
1975-1977: 4.300.000) is een toename van het woningenbestand van 10%
aangehouden. In MPP'81 is aangegeven dat in 1975-1977 ca. 3.760.000
woningen op riolering waren aangesloten. Tot 1980 zouden nog 130.000
woningen worden aangesloten. Na 1980 zouden nog 85.000 woningen worden
aangesloten. Aangenomen wordt dat dit aantal aanzienlijk hoger is
geworden onder invloed van subsidies. Aangehouden is 185.000.
Van de geschatte 450.000 extra woningen wordt aangenomen dat deze voor
tenminste 95% op riolering zijn aangesloten.
Dit levert de volgende raming.
Woningbestand
Afvoer naar centraal punt
Niet aan te sluiten

ca. 4.750.000
ca. 4.500.000
ca.
250.000

100%
95%
5%

Aangenomen mag worden dat de resterende 250.000 woningen, door het
afbouwen van de subsidies, niet meer worden aangesloten.
Van de in MPP'81 vermelde woorilioten, ca. 10.000, mag worden aangenomen
dat hierin geen uitbreiding heeft plaatsgevonden en dat evenmin op
grote schaal aansluiting op riolering heeft plaatsgevonden.
De in MPP'81 aangehouden 2e woningen, ca. 45.000 waarvan ca. 50% niet
aangesloten, zullen iets in aantal zijn toegenomen en er zullen enkele
aansluitingen hebben plaatsgehad.
Derhalve wordt thans aangehouden, ca. 50.000 2e woningen, . waarvan 40%
niet aangesloten op riolering.
Het totaal aan niet op riolering aangesloten woningen komt dan op ca.
280.000.
Aangenomen mag worden dat het werkelijke aantal ligt tussen 250.000 en
300.000.
0.2.2.
Recreatieterreinen
Aangenomen wordt dat het in MPP'81 geraamde aantal recreatieterreinen
dat niet op de riolering is aangesloten weinig is veranderd. Er zal een
gering aantal aansluitingen zijn gerealiseerd. Daarentegen zal het
aantál objecten zijn toegenomen, waarbij nieuwe objecten niet alle op
riolering zijn aangesloten.
Aangenomen mag worden dat het aantal niet op riolering aangesloten
recreatieterreinen is blijven liggen tussen ca. 4.000 en 6.000.
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0.2.3.
Instituten, kantoren, tehuizen, etc.
Hiervoor geldt hetzelfde als voor recreatieterreinen. Aangenomen mag
worden dat het aantal niet op riolering aangesloten objecten is blijven
liggen tussen ca. 1.000 en 2.000.

Bedrijven
Aangenomen wordt dat de in MPP'81 aangehouden range van niet-aangesloten bedrijven, 25.000
42.000, is verminderd. Uitbreiding van het
aantal objecten zonder aansluiting op riolering zal nihil zijn geweest
en verwacht wordt dat de inspanning van aansluiting in de afgelopen 1015 jaar iets groter is geweest dan gepland (en meegenomen in MPP'81).
Aangenomen wordt derhalve een aantal van niet op riolering aangesloten
bedrijven in de range van 20.000 - 35.000.
0.2.4 .

0.2.5.
OVerzicht niet aangesloten objecten
Aan de hand van voorgaande zeer globale schattingen wordt het aantal
niet op riolering aangesloten objecten thans als volgt weergegeven:

ondergrens
woningen ,woonboten, 28 woningen
250.000
recreatieterreinen
4.000
Instituten, kantoren, tehuizen, etc.
1.000
bedrijven
20.000
Totaal
(N.B.: deze
MPP'81)

275.000

totaalwaarden zijn ca.

bovengrens
300 . 000
6.000
2. 000
35.000
343.000

110 . 000 lager dan aangegeven in

0.3 .
Bestaande voorzieningen
Het grootste deel van de niet op riolering aangesloten objecten is
thans voorzien van:
a. in gebieden waar geïnfiltreerd kan worden in de bodem (ca. 30% van
objecten): open of gesloten beerputten of een kleine septic tank.
Veelal vindt infiltratie plaats via een zak- of zinkput.
b. in gebieden waar geloosd wordt op oppervlaktewater (ca. 70% van
objecten): lozing via kleine septic tank of rechtstreekse lozing.

Zeer incidenteel wordt afvalwater behandeld in een systeem voor oxydatief-biologische zuivering. In veruit de meeste gevallen betreft dit
actief slib installaties. Voorts zijn er enige bicrotoren geplaatst.
De septic tanks die algemeen worden toegepast wijken sterk van elkaar
af door ontbreken van richtlijnen ten aanzien van ontwerp, dimensienering en onderhoud. Voorts is de grootte van de tank veelal te gering
ten opzichte van thans bestaande opvattingen (bv . DIN 4261).
Ten aanzien van de toegepaste meer geavanceerde systemen zoals de
actief slib installaties zijn de ervaringen niet altijd positief geweest. De benodigde deskundigheid voor de bedrijfsvoering van dit
systeem maakt dat de toepasbaarheid van dit type systeem voor individuele behandeling minder geschikt is. Ontbreken van goed richtlijnen voor
ontwerp, uitvoering, onderhoud en beheer heeft veroorzaakt dat deze
systemen niet altijd op een juiste wijze worden bedreven, met teleurstellende resultaten als gevolg.

3
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Aangenomen mag worden dat thans ruim 90% van de niet op riolering
aangesloten woningen één of andere vorm van behandeling, hoe gebrekkig
dan ook, plaatsvindt, ofwel bij ca. 200.000 woningen.
Ervan uitgaande dat het gemiddelde niveau van de vervangingswaarde van
deze voorzieningen zich bevindt in de orde van grootte van f 8.000,(gelijk aan de investeringskosten van een klein model septic tank,
inhoud 4 m3 , incl. leidingwerk en 20% OB, door een aannemer geplaatst),
dan is het in de individuele zuivering geïnvesteerde bedrag gelijk aan
ca. 1,6 miljard gulden.
Dit bedrag kan echter als grotendeels afgeschreven worden beschouwd .
Enerzijds vanwege het feit dat de meeste voorzieningen reeds gedurende
enige tientallen jaren in geb~ik zijn, anderzijds omdat de toegepaste
systemen in veel gevallen matig tot slecht functioneren, terwijl
constructieve aanpassingen om te komen tot een dimensienering en
uitvoering die wel voldoen aan de nieuwste inzichten, van vergelijkbaar
of duurder kostenniveau zijn. Bovendien is een gedeelte van de huidige
voorzieningen als tijdelijke of noodoplossing bedoeld.
0.4.
Mogelijkheden voor individuele zuivering
Ervan uitgaande dat aansluiting op riolering of discontinue inzameling
niet haalbaar · is en men is aangewezen op een behandeling van het
afvalwater ter plaatse, dan hebben vanuit milieuhygiënisch standpunt
gezien die zuiveringssystemen de voorkeur die op lange termijn de
geringste beïnvloeding van het milieu teweegbrengen.
Dat wil zeggen: een goede effluentkwaliteit, geringe/afwezige· hinder
voor de omgeving en hygiënisch in de bedrijfsvoering.
Voorts zijn de locale omstandigheden van belang. De kwaliteitsdoelstellingen aan het effluent ontvangende milieumedium dienen in de afweging
te worden betrokken.
Ook in praktische zin zijn randvoorwaarden te stellen. Bijvoorbeeld
aan de eenvoud van het systeem en de ' bedrijfszekerheid. Bovendien
dient het systeem niet te kostbaar te zijn voor grootschalige toepassing.
Verder kan de wetgeving of plaatselijke verordeningen de toepasbaarheid
van systemen afbakenen. Een voorbeeld hiervan is het thans in voorbereiding zijnde Lozingenbesluit bodembescherming.
Tegen deze achtergrond komen de volgende systemen in aanmerking:
a. Deelzuivering in een septic tank, al naar gelang de eisen met een
nuttige inhoud van 0,4 (klein) - 1,2 (groot) m3 / i.e., en lozing van
het effluent in oppervlaktewater.
· b. Voorzuivering in een groot model septic tank en nabehandeling en
lozing van het effluent door middel van een (in)filtratiesysteem
in/ op respectievelijk bodem of oppervlaktewater.
In geval van lozing in de bodem zal dit tot 10 i.e. een septic tank
mét zakput of een septic tank met infiltratiekanalen inhouden.
V~n 10 i.e.
tot 50 à 100 i.e. zal bij lozing in de bodem een septic
tank met opgehoogd infiltratiebed de meest economische oplossing
zijn welke voldoet aan de eisen in het Lozingenbesluit bodembescherming. Van 100-250 i.e. zal in dat geval de septic tank met biorotor
of oxydatiebed, gevolgd door infiltratie het meest economisch zijn.
Boven 250 i.e . zal niet meer in de bodem mogen worden geloosd. Het
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septic tank-filtratiesysteem met lozing op oppervlaktewater zal
veelal minder economisch zijn dan de onder c. genoemde systemen.
c. Voorzuivering in een klein model septic tank en nabehandeling in
bicrotor of oxydatiebed, en lozing van het effluent in oppervlakte
water. Overige systemen zoals actiefslib systemen en systemen met
gescheiden behandeling van afvalwater zullen gezien nadelen in de
bedrijfsvoering enjof kosten weinig toepassing vinden.
De zuiveringsrendementen (op BZV-basis) van deze systemen zijn respectievelijk ca. 30%, 90% en 90%.
De systemen onder a. zullen voornamelijk worden toegepast bij de zeer
verspreide lozingen, waar weinig beïnvloeding van het milieu is te
verwachten en bij lozing in de minder kwetsbare gebieden.
Ook het economisch belang, als goedkoopste systeem, kan hierbij een
grote rol spelen, zeker als de lozing ondanks het geringe zuiveringsrendement nog milieuhygiënisch aanvaardbaar wordt geacht.
De systemen onder b. zijn geschikt voor de minder verspreide, alleenstaande woningen. Lozing in de bodem kan gewenst dan wel noodzakelijk
zijn, bij een grote afstand van lozingsbron tot oppervlaktewater . Thans
kan dit ook nog een financieel voordeel betekenen door het ontbreken
van een verontreinigingsheffing bij lozing in de bodem. Randvoorwaarden
zijn echter dat:
ontheffing kan worden verkregen van het lozingsverbod in de bodem
conform het Lozingenbesluit bodembescherming;
de bodem geschikt is voor infiltratie.
De filtratiesystemen, lezend op oppervlaktewater, kunnen gewenst zijn
als hoge eisen aan het effluent worden gesteld.
De systemen onder c. zijn in het algemeen geschikt voor de grotere
afvalwaterbronnen of de minder verspreide bebouwing (kleine kernen) en
worden in het algemeen pas redelijk betaalbaar vanaf 50 à 100 i . e.
Voorts kunnen zij worden toegepast bij strengere eisen aan het effluent
waarin de systemen onder a. niet voldoen.
0. 5.
De globale marktomvang voor individuele zuiveringssystemen.
Een gedegen, volledig, marktonderzoek naar de potentiële markt voor
individuele zuiveringssystemen in de range van 5 - 200 i.e. is nooit
uitgevoerd.
Derhalve dient te worden uitgegaan van een groot aantal veronderstellingen, zoals onderstaand aangegeven:
a. Het aantal objecten waarvoor individuele behandeling in aanmerking
komt, bedraagt 275.000
343 . 000 (zie 0. 2. 5. ), waarvan 250.000300 . 000 woningen en de overige van objecten met aan huishoudelijk
afvalwater vergelijkbaar afvalwater .
b. Niet alle installaties zullen van gelijke omvang zijn. Zo zullen er
per woning systemen kunnen worden geplaatst, maar ook systemen voor
grotere objecten (bv. recreatievoorzieningen) of meerdere woningen
(~leine woonkernen). Hierbij moet bedacht worden dat bij aansluiting
van meerdere bronnen op één systeem een extra kostenpakket ontstaat
voor inzameling en transport van afvalwater alvorens zuivering
plaatsvindt.
Voor de kosten voor zuivering bij woningen worden systemen aangehouden
van 5, 20 en 50 i . e., in de aantallenverhouding 80:25:3. Per woning
wordt 5 i.e. gerekend.
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Hoewel in de praktijk ook systemen voor kleine kernen, groter dan
50 i.e., kunnen worden gerealiseerd, ZlJn deze niet afzonderlijk beschouwd, maar gedacht te zijn opgebouwd uit 5, 20 en 50 i.e. systemen.
Gezien de relatief hogere kosten van deze systemen zal hierdoor indirect een deel van de extra kosten voor het rioolstelsel worden meegerekend.
De gehanteerde aantallenverhouding is ten opzichte van die van MPP'81,
70:25 : 5, licht aangepast, aangezien in het afgelopen decennium nog een
grote inspanning is uitgevoerd ter aansluiting van woningen op riolering. Dit zal voornamelijk de wat meer gegroepeerde woningen betroffen
hebben (dus een geringere potentiële markt voor grotere systemen).
Voor de kosten van zuivering van het overige huishoudelijk afvalwater
worden systemen aangehouden van 20 , 50 en 200 i.e. Gezien het beleid
grotere hoeveelheden zoveel mogelijk per riolering af te voeren en de
grote inspanningen hiertoe in het afgelopen decennium is de gehanteerde
aantallenverhouding in het MPP'81, 40:50:10, nog licht aangepast tot
een verhouding van 45:50:8.
Deze aannamen leiden tot een volgende rekenverdeling aan aantallen
potentieel mogelijke systemen voor individuele zuivering:
Installati~

Niet~

grootte

(recreatieterreinen
instituten, l::e::lri jven, e.d. )
m:Èrgrens

~

u.ooo

2.000

19.000
21.000
3.000

95.000
41.000
15.500
2.000

116.000
55.000
25.000
3.000

25.000

43.000

153.500

199.000

cn:ÈrgrE!15 l:x:M:n:jrens cn:Èrgrens ~

5
20
50
200

ie
ie
ie
ie

95.000
30.000
3.500

'lbtaal aantal U8.500

116.000
36.000
4.000
156.000

11.000

systaren

~

0.1.: Rekereantallen Zl.liverin3ssYstaren, verà!eld o;er 4 installatiegrrotta'l.

c. Voorts dient een aanname gedaan te worden voor het aantal locaties
waar thans in de bodem wordt geloosd en waar op oppervlaktewater
wordt geloosd. De ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar noodzaken
een herziening van deze verhouding in het MPP'81, 25:75.
Met name de locaties lozend op oppervlaktewater zijn in de afgelopen
jaren voorzien van riolering. Thans kan derhalve beter een verhouding van 30% (bodem): 70% (opp. water) worden gehanteerd. Deze
verhouding houdt in dat de 110.000 extra aansluitingen ten opzichte
~an MPP'81 voor ca. 90% lozingen op oppervlaktewater
betrof en voor
10% bodemlozingen; het aantal bodemlozingen is hierdoor met ca. 15%
verlaagd en het aantal lozingen op oppervlaktewater met ca. 35%.
Gemakshalve wordt aangenomen dat deze verhouding voor alle categorieën genoemd onder b. geldt.
d. Tenslotte zal een aanname gedaan moeten worden voor het type van de
te plaatsen voorzieningen. Het onderzoek en de ontwikkelingen in de

'·

grootte 'lbt:aal Aantal inst,/
instal. Inst. eysteantyp.
(i.e.)

5yst:ealltyt:m

Kasta"l r:er eystean
invest. ta:lrijfsko.
(f)
(f/j)

'lbtale keGten
invest. ta:lrijfsko.
(mln f)
(mln f/j)

5

95.000

53.200
28 . 500
13.300

septic tank(g)
septic tank(g)+infil.kan.
septic tank(k)+biorotor

18.000
25.200
34 .800

400
1.300
2.800

957,6
718,2
462,8

21,3
37,1
37,2

20

41.000

8.200
8.200
24.600

septic tank(g)
26 .400
septic tank (g )-tq:g=:h. infb. 84 .000
septic tank(k)+biorotor
55.200

600
3.000
3.700

216,5
688,8
1.357,9

4,9
24,6
91,0

50

15.500

1.395
1.550
12.555

septic tank(g)
57.600
septic tank (g )-tq:g=:h. infb. 170.400
septic tank(k)+biorotor
86.400

1.000
4.800
4. 550

80, 4
264,1
1.084,8

1,4
7,4
57,1

200

2.000

2.000

septic tank(k)+biorotor

8.800

348,0

17,6

174.000

6.179,1 mln 299,6
6 2 mrd 300

153.500

'lbt:aal
Af~rarl

CeM:g:n

1

g:mic:l:El~

'lli::el 0. 2. :

40.250

1 .950

Investerinjs en t:edrijfslasta"l Scen3.rio I ( re:Elijke afv,egJ.n:j

mili~iëre

en kCGta"l) .
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beleidssteer in het afgelopen decennium maken het noodzakelijk de
uitgangspunten gehanteerd in het MPP'81 ingrijpend te herzien.
Zo is in het MPP'81 nog bij 20, 50 en 200 i.e. het septic tank +
infiltratiebedsysteem gehanteerd voor de bodemlozingen. Invoering van
het Lozingenbesluit bodembescherming zal deze mogelijkheid echter
ongedaan maken. Bovendien zullen de volgens dit besluit benodigde dure
voorzieningen bij deze capaciteiten voor veel bodemlezers aanleiding
zijn alsnog via een behandelingssysteem, op oppervlaktewater te gaan
lozen, met name bij de grotere systemen, tenzij dit oppervlaktewater op
te grote afstand is gelegen.
Ook is in het MPP'81 gehanteerd dat bij 5 i.e. installaties 1/4, bij
20 i.e. 1/ 5, bij 50 i.e. 1/10, en bij 200 i.e. géén gedeelte van de·
lozing op oppervlaktewater plaatsvindt na behandeling in een groot
model septic tank. De relatief zeer hoge investeringskosten voor de
(zeer) kleine zuiveringssystemen met een hoog zuiveringsrendement
zullen zeer waarschijnlijk aanleiding zijn dat uit economische overwegingen in eerste instantie voor deze locaties toch slechts voor de
minimumoptie van deelzuivering via een septic tank (groot danwel klein
formaat) zal worden gekozen. Slechts in een beperkt aantal van deze
locaties zal .uit milieu-overwegingen een volledig zuiveringssysteem
worden gerealiseerd.
Hiermee rekening houdende is een drietal scenario's uitgewerkt:
I

Scenario met redelijke afweging milieuhygiëne en kosten
Percentage systemen met bodeminfiltratie bij 5 i.e. installaties
30%, bij 20 i.e. 20%, bij 50 i.e. 10% en bij 200 i.e. 0%.
Bij 5 i.e. installatie met lozing in bodem keuze voor septic tank +
infiltratiekanaal. Bij 20 i.e. en 50 i.e. installatie met lozing in
bodem keuze voor septic tank + opgehoogd infiltratiebed.
Bij systemen lezend op oppervlaktewater bij 5 i.e. 4/5, bij 20 i.e.
1/4, bij 50 i.e. 1/10, en bij 200 i.e. géén ~edeelte geloosd via
slechts een septic tank van groot formaat (1,2 m /i.e.).
Het overige gedeelte wordt geloosd via een oxydatief-biologisch
systeem. Hiervoor is de septic tank + bicrotor aangehouden.
Investeringskosten en bedrijfskosten op basis van professionele
uitvoering bouw en beheer, bedragen incl. 20% OB.(bron: fase 2CIBA-onderzoek).

II

Mînimumscenario bij afweging milieuhygiëne en kosten (zwaartepunt
kosten)
Percentage systemen met bodeminfiltratie bij 5 i.e. installaties 15%
(septic tank+ infiltratiekanaal), bij 20 i.e. 10% en bij 50 i.e. 3%
(septic tank + opgehoogd infiltratiebed) en bij 200 i.e. 0%.
Bij 5 i.e., 20 i .e. en 50 i.e. installaties, lezend op oppervlaktewater, toepassing van septic tank, groot formaat, als enige zuive-

-

~ ingstrap.

-

Bij 200 i.e. systemen lozing op oppervlaktewater via een oxydatiefbiologisch systeem (septic tank+ biorotor).
Investeringskosten op basis van professionele uitvoering bouw.
Bedrijfskosten bij 5 i.e., 20 i.e. en 50 i.e. systemen volgens
basiskosten (eigen beheer bewoners) en bij 200 i.e. systemen op
basis· van professionele uitvoering beheer (bron : fase 2C-IBA-onder-

'

grootte 'lbtaal Aantal insl:/
instal. Inst. systeentyp.

Syst:.eentyp:n

Kcst.e1 !=Ef systeEm

(f)

(i.e.)

5

95 .000

20

41.000

'Ibtale ka;t:al

invest. bedrijfsko. invest. bedrijfsko.
(f/ j)

80. 7'31J
14.250

SE:ptic tank(g)
Séptic tank(g)+infil.kan.

36.900
4 .100

Séptic tank(g)
26.400
SEptic tank( g )-tq:g:h. infb. 84.000

1 .050

11J .725
775

septic tank(g)
57.600
reptic tank(g)-Kp}:h.infb. 170.400
sc1XJc tank(k)+biorobor

18.000
25.200

(mln f)

(mln f /j)

135 1.453,5
150
359,1

10,9
2,1

290

974,2
344,4

10,7
4,3

680
1.600

848,2
132,1

10, 0
1, 2

8.800

348,0

17, 6

--------50

--

15.500

-----· -·-·-·----------

200

2.000

2 .000

174.000

·----------

'lbtaal

4. 459 ,5 mln
4, 5 nu:d

153.500

Afg=rm:l

-

56,8
57

- --------·- - -· ----. --- - ·-·-- ·-··-··

~ g_1Hidi:ld=

'Iatel 0.3.:

29.000

370

11!\i'eSterirqs en b xlrijfska;t:al Sc:Ererio II (afv.egin:J mili~iëre en ka;t:al, net ka;ten
als ~rtc.-p.nt).
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zoek).
III: Ondergrensscenario (basiskosten)
- Geen infiltratiesystemen.
Bij 5 i.e., 20 i.e. en 50 i.e. installaties slechts deelzuivering
via septic tank, klein formaat.
Bij 200 i.e . systemen oxydatief-biologische zuivering (septic tank
+ biorotor).
Investeringskosten op basis van professionele uitvoering bouw.
Bedrijfskosten bij 5 i.e., 20 i.e. en 50 i.e. systemen volgens
basiskosten (eigen beheer bewoners) en bij 200 i.e. systemen op
basis van professionele uitvoering beheer (bron: fase 2C-IBA-onderzoek).
De drie verschillende scenario's zijn doorgerekend voor de ondergrens
van het aantal systemen (zie tabel 0.1.). De gegevens zijn verzameld in
tabellen 0.2., 0.3. en 0.4 .
Hieruit zijn de volgende conclusie te trekken:
- De totale investeringskosten voor individuele behandeling van afvalwater bij een redelijke afweging tussen milieu-hygiëne en kosten
(scenario !).vertegenwoordigen een bedrag van ruim 6 miljard gulden,
ervan uitgaande dat vrijwel alle bestaande voorzieningen zijn afgeschreven, danwel uit technisch oogpunt ongeschikt zijn. Slechts een
beperkt aantal oude installaties (enkele honderden) zal voldoen.
Indien een minimumprogramma wordt doorgevoerd met de nadruk op de
economische kant van de kwestie, dan wordt de benodigde investering
verlaagd tot ca. 4,5 miljard gulden (scenario II),met als ondergrens
(minimale basiskosten, scenario III) ca. 2,7 miljard gulden.
Bij genoemde scenario's behoren de volgende jaarlijkse bedrijfskosten aan onderhoud, controle en bediening en energie:
scenario I 300 mln/j;
scenario II 57 mln/j;
scenario III 50 mln/ j.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij scenario's II en III een
groot aandeel zelfwerkzaamheid van bewoners is aangehouden, bij een
professionele uitvoering van het beheer zouden deze kosten verdrievoudigen.
Indien de kosten per woning worden beschouwd dan geldt voor de
genoemde scenario's gewogen gemiddeld:
scenario I
:investering ca. f 20.000 en bedrijfskosten ca. f 900/j
scenario II :investering ca. f 16.000 en bedrijfskosten ca. f 125/j
scenario III :investering ca. f 11.000 en bedrijfskosten ca. f 125/j
0.6.
Invloeden op de arbeidsmarkt
Indien de kosten van één manjaar worden gesteld op f 85.000 - f 115.000
per jaar en indien de personele kosten van de realisatie gesteld worden
op ca. 60% van de investeringen en de personele kosten van controle,
bediening en onderhoud op ca. 85% van de bedrijfskosten dan gelden de
volgende manjaren c.q. continu werkzame personen voor de diverse
scenario's van paragraaf 0.5.:
scenari o I
realisatie
32.000
44.000
manjaren;
beheer
2.200 - 3.000 personen( professioneel)
continu werkzaam;
scenario II
realisatie
23.000
32.000 manjaren;

~

grootte 'Ibtaal Aantal inst/ Systeemt:yp:::n
instal. Inst. syst:.eentyp.
(i.e.)

. Ka:;t:.En j;Er systeen
'Ibtale ka;t:.En
.invest. J::a:iri jfsko. .invest. J::a:iri j fsko.
(f)
(mln f)
(mln f/j)
(f/j)

5

95.000

95.000

septic tank(k)

13.000

145

1.235,6

13,8

20

41.000

41.000

S€ptic tank(k)

19.000

275

779,0

11,3

50

15.500

15.500

septic tank(k)

23.000

450

357,0

7,0

200

2.000

2.000

174.000

8.800

348,0

17,6

septic tank(k)+biorotor

2.719,0 mln
2,7 mrd

153.500

'Ibtaal
Af~rarl
~

g:mi.d:i:üc:E

'n:tel 0.4.:

17.700

Investeri.n3s en l::edrijfslast:.En Scenario III (arergrens).

324

49,7
50
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beheer

400 -

scenario III: realisatie
beheer

600

14.000
19.000
500
350 -

personen( professioneel)
continu werkzaam;
manjaren;
personen( professioneel)
continu werkzaam;

Hierbij dienen de volgende opmerkingen gemaakt te worden:
a. Septic tank, infiltratie- en filtratiesystemen worden door Nederlandse bedrijven geleverd en;of ter plaatse gebouwd. De meer geavanceerde systemen, de compactinstallaties, worden veel al geleverd door
Nederlandse bedrijven die deze producten bouwen en;of leveren in
licentie. In enkele uitzonderingsgevallen betreft het een installatie van Nederlandse origine, of is een installatie slechts in het
buitenland te verkrijgen.
b. Bij de raming van de manjaren voor realisatie is uitgegaan van
professionele uitvoering door aannemers c.q. leveranciers (materialen, installaties). Het is niet ondenkbaar dat met name bij de zeer
kleine installaties (5 i.e., 1 woning) het systeem door de bewoner
zelf wordt aangelegd ter besparing op de investeringskosten. Hierdoor kan de raming van het aantal professionele manjaren voor de
realisatie iets lager zijn.
0. 7.

Gevoeligheidsanalyse probleemomvang, de
drijven

invloed van veeteeltbe-

..

Gedurende het praktijkonderzoek 'Individuele behandeling van afvalwater' is gebleken, dat de vervuilingswaarde van het afvalwater van
boerderijen, met name veeteeltbedrijven, vele malen groter kan zijn dan
van een huishouden. Het verdient derhalve aanbeveling een afzonderlijke
groep voor veeteeltbedrijven op te nemen bij de diverse categoriën.
Geschikte gegevens hiertoe ontbreken echter vooralsnog.
De afsplitsing van de veeteeltbedrijven kan aanzienlijke consequenties
hebben op de berekeningen voor de probleemornvang, paragraaf 0.5.
Aangenomen mag worden, dat bij deze afsplitsing:
de categorie woningen kleiner wordt (maximale afname ca. 50.000
objecten) en de categorie bedrijven groter wordt (maximale toename
ca. 50.000 objecten);
bij de rekenaantallen het aantal systemen van 5 i.e. vermindert
(maximale 20% afname), en het aantal systemen van 20, 50, en
200 i.e. toeneemt (maximale toename respectievelijk 40%, 150% en
200%);
het totaal aantal systemen hierdoor groter wordt, de maximale
toename is ca. 15%;
de totale kosten toenemen met maximaal:
investeringen
Scenario I
Scenario II
Scenario III

54%
52%

\ 47%\_ 4r

bedrijfskosten
54%
98%
95%

Het is duidelijk dat afsplitsing van de categorie veeteeltbedrijven het
beeld van de probleemomvang sterk kan doen veranderen .
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De hier uitgevoerde zeer globale analyse van de omvang van de problematiek kan dan ook slechts dienen voor een eerste grove indicatie.
Het verdient aanbeve l i ng een meer geri cht onderzoek te doen naar de
omvang van de problematiek, teneinde het inzicht in mogelijke financiele consequenties te verbeteren.
Een dergelijk meer gedetailleerd onderzoek valt echter vooralsnog
buiten het kader van dit knelpuntenonderzoek.

BIJLAGE I:

1.1 .
1. 2.
1 . 3.

Knelpunt
coördinatie
oppervlaktewater

Achtergrond
Knelpunten
Oplossingsrichtingen

wettelijke

regelingen bodem en
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1.1.
Achtergrond
Bij individuele behandeling van afvalwater zijn twee wettelijke regelingen betrokken, te weten:
- de Wet verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO)
het (ontwerp)Lozingenbesluit bodembescherming (LOZ)
De WVO is in 1970 tot stand gekomen en heeft tot doel het bestrijden
en voorkomen van verontreiniging van het oppervlaktewater, met het oog
op de gebruiksfuncties en de ecologische functies van het water.
Het doel van de WVO wordt nagestreefd door het verbod om zonder vergunning via een werk afvalstoffen op het oppervlaktewater te lozen. Aan de
vergunning worden door de bevoegde instantie voorschriften verbonden
die gericht zijn op de bevordering van een goede kwaliteit van het
oppervlaktewater. Hierbij is geen eenduidig onderscheid in categorieën
van lozingen. Feitelijk wordt iedere lozing afzonderlijk beschouwd.
Het beheer van het oppervlaktewater berust bij het rijk voor wat
betreft de rijkswateren en bij de provincie voor wat betreft de nietrijkswateren. Er bestaat de mogelijkheid het beheer van het oppervlaktewater te delegeren. Door een groot aantal provincies is hiervan
gebruik gemaakt door het waterkwaliteitsbeheer over te dragen aan
waterschappen of daarvoor in het leven geroepen zuiveringsschappen. De
WVO valt onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Het (ontwerp)Lozingenbesluit bodembescher.ming is een algemene maatregel
van bestuur bij de Wet bodembescherming (Wbb) en is gedateerd van
augustus 1988. Naar verwachting zal in 1989 het Lozingenbesluit definitief in werking treden.
Het (ontwerp)Lozingenbesluit beoogt een algemeen bescherrningsniveau
ten aanzien van bodemlozingen te realiseren. Het Lozingenbesluit heeft
tevens tot doel de EG-grondwaterrichtlijn ten dele in de Nederlandse
wetgeving te verwerkèn. In het besluit worden drie categorieën bodemlozingen onderscheiden:
.
- beperkte bodemlozingen van huishoudelijk afvalwater (tot 10 vervuilingseenheden)
omvangrijke bodemlozingen van huishoudelijk
afvalwater (10-250
vervuilingseenheden)
overige lozingen, zoals lozingen van koelwater of van vloeistoffen
die qua samenstelling niet vergelijkbaar zijn met huishoudelijk
afvalwater, of lozingen van huishoudelijk afvalwater met een omvang
groter dan 250 vervuilingseenheden.
Het (ontwerp)Lozingenbesluit kent een verbodstelsel, waar slechts in
bepaalde situaties van kan worden afgeweken door middel van een ontheffing. Hierbij dient voldaan te worden aan concrete voorschriften die
ondermeer in een Uitvoeringsregeling bij het Lozingenbesluit zijn
opgenomen en een algemene gelding hebben. De bevoegde instantie mag bij
omvangrijke lozingen wel aanvullende voorschriften stellen. Voor de
categorie 'overige lozingen' kan geen ontheffing worden aangevraagd.
Voor de categorieën 'beperkte' en 'omvangrijke' lozingen geldt een
aansluitverplichting binnen een voorgeschreven afstand tot de dichtstbijzijnde riolering. Beperkte lozingen dienen plaats te vinden via een
septic tank en infiltratiesysteem overeenkomstig gestelde voorschriften
in het Besluit (behoudens bestaande lozingen). Voor beperkte lozingen
behoeft geen ontheffing te worden aangevraagd, noch geldt er een
meldingsplicht.
Omvangrijke lozingen dienen plaats te vinden via een septic tank +
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biologische zuiveringstrap en infiltratiesysteem overeenkornstig .gestelde voorschriften in het Besluit. Voor omvangrijke lozingen dient
ontheffing te worden aangevraagd en geldt er een meldingsplicht voor
bestaande lozingen.
In het algemeen zijn B en W van de gemeente, waar geheel of gedeeltelijk in de bodem wordt geloosd, bevoegd gezag. In een beperkt aantal
situaties is Gedeputeerde Staten of de Kroon belast met de uitvoering
van het Lozingenbesluit.
De Wet Bodembescherming en het Lozingenbesluit bodembescherming vallen
onder het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer.
Verordeningen
Buiten deze lándelijke wettelijke regelingen kunnen provinciale en
eventueel gemeentelijke verordeningen nuanceverschillen aanbrengen,
waardoor regionale verschillen ontstaan.
Huidige vormen van coördinatie in de milieuwetgeving
De Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne (WABM) heeft tot doel meer
eenheid te brengen in de ongelijksoortige (en ongelijk verlopende)
procedures voor inspraak en beroep bij de behandeling van aanvragen om
vergunningen ·(hinderwetvergunning,
lozingsvergunning,
etc.). Een
coördinatieregeling binnen de WABM heeft tot doel de samenhang te
bevorderen -zowel wat betreft de totstandkoming als inhoudelijk- van
beschikkingen op aanvragen om vergunningen die op dezelfde inrichtingen
betrekking hebben. De coördinatie bij de aanvragen om een beschikking
berust bij de Gedeputeerde Staten van de provincie .
Het ligt in de lijn van de WABM om te komen tot het invoeren van één
milieuvergunning voor een inrichting, waarin diverse thans bestaande
vergunningen worden samengevoegd. De wvo-vergunning blijft hierbij
vooralsnog buiten beschouwing.
De WABM betrekt zich uitsluitend op coördinatie van de procedures rond
vergunningsaanvragen; inhoudelijke afstemming · van de diverse milieuwetgevingen valt buiten het kader van de WABM. Een inhoudelijke afstemr
ming van milieuwetgeving is afhankelijk van interdepartementaal overleg, danwel overleg tussen afdelingen binnen een departement. De WABM
valt onder het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer.
1.2.
Knelpunten
Een integraal milieubeleid van de Nederlandse overheid is afhankelijk
van een goede coördinatie van de diverse milieuwetgevingen. Deze
coördinatie is afhankelijk van interdepartementaal overleg, danwel
overleg tussen afdelingen binnen een departement, gewenst voor een
inhoudelijke afstemming van de diverse regelingen. Verschillen in
prioriteitenbelangen van departementen, danwel afdelingen van departementen, kunnen hierbij oorzaak zijn van moeizaam verlopend overleg.
Voorbeelden van gevolgen van onvoldoende coördinatie van wetgevingen
zijnl,verschuivingen, die opgetreden zijn of naar verwachting zullen
optreden, inzake lozingen op oppervlaktewater en lozingen in de bodem.
Voorheen kon aan de verplichtingen van de WVO worden ontkomen door het
lozen van afvalwater in de bodem. Dit heeft ertoe geleid dat in bepaalde gebieden in Nederland op een aanzienlijk aantal locaties van deze
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, bijvoorbeeld door recreatievoorzieningen op de Veluwe, in OVerijssel en Drenthe. Hierdoor werd wel het
doel van de WVO bereikt, hetgeen echter ten koste is gegaan aan veront-
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reiniging van bodem en grondwater. Het Lozingenbesluit bodembescherming
zal hier verandering in brengen, maar de hoge kosten die de voorgeschreven voorzieningen bij omvangrijke lozingen met zich mee brengen
zullen naar alle waarschij nlijkheid verschuiving naar lozingen op
oppervlaktewater tot gevolg hebben, danwel situaties creëren waar
oplossingen voor
het afvalwaterprobleem financieel niet haalbaar
blijken, ten koste van het bestaan van de lozer.
De verschuivingen van lozingssituaties gaan gepaard met wijziging van
de bevoegde instantie, en derhalve met (financiële)· verantwoordelijkheden van deze instanties. Onvoldoende coördinatie kan ertoe leiden dat
'het eigen straatje wordt schoongeveegd ten koste van andermans straatje'. In ernstige situaties liggen hier bij bestaande lozingen mogelijke
raakvlakken met 'onbehoorlijk bestuur', zodat omzichtig gehandeld zal
dienen te worden, met adequate overgangsregelingen.
Diverse verschillen tussen wettelijke regelingen kunnen oorzaak ZlJn
van verschuivingen van de lozingssituatie. Voorbeelden hiervan zijn:
a. Het vergunningenstelsel van de WVO versus het ontheffingenstelsel
van het Lozingenbesluit bodembescherming.
b. De gestelde eisen aan de lozing, c.q. de vereiste voorzieningen, en
de fi nanciële consequenties hiervan.
c. Verschillen in aanpak ten aanzien van categorieën lezers qua lozingsomvang.
d. Verschillen in beoordeling van de relatie lozing en ontvangend
milieu.
e. Het heffingsstelsel in de WVO versus het ontbreken van een heffingsstelsel in het Lozingenbesluit bodembescherming.
f. Verschillen in bevoegde instanties.
ad a:
Het vergunningenstelsel van de WVO biedt de bevoegde instanties een
ruime vrijheid in het stellen van voorschriften aan lozingen. Hierin
liggen mogelijkheden voor duidelijke verschillen in aanpak per waterkwaliteitsbeheersgebied.
Het ontheffingenstelsel met algemene regels in het Lozingenbesluit
biedt de bevoegde instanties minder vrijheid.
Regionaal kan hierdoor verschil ontstaan bij de afweging van lozing op
oppervlaktewater en lozing in de bodem, ondanks dat milieuhygiënische
gevolgen van deze lozingen vergelijkbaar kunnen zijn voor de regio's.
ad b:
Verschillen in eisen inzake WVO en Lozingenbesluit kunnen bij onvoldoende afstemming oorz~ak zijn dat uit financieel oogpunt wordt gekozen
voor een uit integraal mil ieuhygiënisch oogpunt minder gewenste oplossing. Bijvoorbeeld:
-1 toestroming van door infiltratie verontreinigd grondwater naar
oppervlaktewater;
-2 als gevolg van scherpe landelijke eisen en hieraan verbonden
ftnanciële consequenties kan van infiltratie worden afgezien en
ontstaat een feitelijk ongewenste
lozing op oppervlaktewater,
ofschoon infiltratie, zelfs onder minder strenge eisen, integraal
milieuhygiënisch gezien op de locatie wellicht meer aanvaardbaar zou
zijn geweest.

strafzaak

1lri.~

w:st.-().;erijssel·vs. caipiDJ c:e

~

ce ~rl:erg 1.cn;t zijn afvalv..ater cp een vrij.>.el drco:r
st.aan:E sloot, w:1ke in ve~ staat rret CH_:ervlakt.er~.ater. ~
CÈZe sib.atie is er à.Js sprake van lc:rzi.n3 cp CH_:ervlakt.erl.ater in ce zin
van ce w.o. re catpi.ntn.rl=r reeft g:m w.o-verg.min:J a1 wil c:eze cxk
C'alpi.rxJ

niet aanvtëq:n. Ter verv.eer w::>rdt d:or h:m ~rd dit hij cp re
riolerin:j w:!'lSt aan te sluiten, rraar dit re g:m:a1te ceze v.ei~rt aan
te leg:J:n.
Het Zlli.verin::Jsschap is in cn:Ed:larrlili..n:; ~tred:n rret re g:m:a1te, rraar
dit verlcx:pt niet vlot. Ol:Ertussen reeft re \>.Ster;k...eliteit:sl:::eh:ei."Ci?r
een p~rl:aal q:garaakt a1 is re zaak voor ce strafrechter ~
\-\eeSt. reze reeft l:Eslist dit hier geen plaats is voor h:!t strafrecht.
Eerst zrc:et cp l:Estu.lrlijk niveau CNe~ w::>td:n l:er:eikt. Zcl.an:J
dit niet g:baJrd is, reeg re h.u:g:!r d:lar niet re d..t:e van w::>td:n.
Aan re t::est::r..l.lrrs ru ~r re taak an tot een cplc::ssin3' te karen, die
vaJrlcpi.g echter rx:q niet in zicht is.

m: ret praktijkvoorl:eeld g;eft niet ZDZ.E!er een knelp.nt aan inzake
a:ördin:itie van v-ettelijke rege].irq::n, rraar rreer een sitmtie die
cn::ànks v.ettelijke regeJ.irq::n tcx:h kan mtstaan i.rrlia1 diverse v.e~
virg:n 0'1VCll.d::arl: cp elkaar zijn af~, rret ~61 t:ussa1 .
l::estwrli jke rmtija1 als c;evolg.

\b:Jit.eeld I.l.: Prakti jkvoorl:eeld l:estu.lrli jke a:ördin:itieprcbleTal.
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ad c:
Het Lozingenbesluit maakt onderscheid in categorieën lezers qua omvang
van de lozing. De WVO heeft geen algemene regels in dit opzicht, zij
biedt de bevoegde instantie de mogelijkheid om iedere combinatie van
lozing en ontvangend oppervlaktewater afzonderlijk te beoordelen. De
WVO biedt derhalve de mogelijkheid om ingeval van meerdere lozingen op
één oppervlaktewater uit oogpunt van de gezamenlijke invloed op dit
oppervlak strenge eisen te stellen. Het Lozingenbesluit biedt deze
mogelijkheid feitelijk niet . Voor meerdere lozingen van beperkte omvang
binnen één gebied gelden voor iedere lozing afzonderlijk de soepeler
voorschriften voor een lozing van beperkte omvang.
Voor beperkte lozingen (tot 10 v.e.) stelt het Lozingenbesluit algemeen
geldende beperkte voorschriften, bij lozing op oppervlaktewater daarentegen ligt de omvang van de te stellen eisen in handen van de bevoegde
instantie.
Een lozing in de bodem van 250 v.e. of meer is, ongeacht de getroffen
voorzieningen, niet toegestaan door het Lozingenbesluit. Een dergelijke
lozing is, onder te stellen voorschriften, wel mogelijk op oppervlaktewater. De lozingsomvang is hierdoor sterk bepalend voor de afweging
inzake lozing in de bodem of op oppervlaktewater, de verschillen in
aanpak berusten echter meer op principiële besluiten dan op milieuhygienische aspecten.
ad d:
De algemene voorschriften van het Lozingenbesluit betrekken zich
nauwelijks op specifieke omstandigheden van het ontvangend bodemgedeelte (behoudens
algemene voorschriften inzake geschiktheid ten
aanzien van infiltratiecapaciteit en grondwaterniveau). De WVO biedt
gelegenhe~d aan de bevoegde
instantie om de te stellen voorschriften
aan te passen aan de specifieke omstandigheden van het ontvangend
oppervlaktewater (bestaande en gewenste kwaliteit). Van integrale
afstemming ten aanzien van milieu-effecten voor bodem en oppervlaktewater bij een lozing is veelal weinig sprake.
ad e:
De WVO biedt de bevoegde instantie de mogelijkheid een verontreinigingsheffing op te leggen aan een lozer, lezend op oppervlaktewater
danwel lezend op riolering. Het Lozingenbesluit bodembescherming biedt
deze mogelijkheid niet. Bij lozing in de bodem is derhalve geen
verontreinigingsheffing verschuldigd .
ad f:
De WVO legt de bevoegdheid bij de provincie, in het algemeen gedelegeerd naar waterkwaliteitsbeheerders. Het Lozingenbesluit legt de
bevoegdheid veelal bij gemeenten. Riolering is eveneens een taak van
gemeenten. De keuze lozen in de bodem of aansluiten op riolering is
derhalve in
eerste instantie . afhankelijk van het standpunt van
gemeenten. Verschillen in belangenprioriteiten tussen gemeenten en
waterkwaliteitsbeheerder kunnen een integraal milieubeleid in de weg
st~an. Coördinatie
bevat hierdoor ook het aspect van bestuurlijke
coördinatie, iets dat in de praktijk niet altijd soepel verloopt
getuige het voorbeeld I.l.
Uit oogpunt van rechtsgelijkheid en integraal milieubeleid zou het
gewenst zijn dat milieuwetgevingen zodanig op elkaar zijn afgestemd
dat voorschriften aan de emissies naar milieucompartimenten in verhou-
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ding staan met de milieu-effecten van lozingen zonder deze voorschriften. vanuit dit oogpunt zou ook eenheid in eventuele milieuheffing,
bijvoorbeeld naar rato van het milieu-effect van de emissie, gehanteerd
dienen te worden.
Voorts zullen de milieuwetgevingen zodanig op elkaar dienen aan te
sluiten dat ongewenste 'mazen in de wet' zoveel mogelijk worden voorkomen (Als voorbeeld kunnen de ongewenste bodemlozingen van destijds
genoemd worden, toegepast ter ontduiking van de WVO).
1.3.

Oplossingsrichtingen

1.3.1.
Gecoördineerde milieuwetgeving
Duidelijke coördinatie in milieuwetgeving door middel van een integrale
milieuwetgeving zou veel knelpunten, niet alleen op het gebied van
individuele behandeling van afvalwater, kunnen opheffen en een stuk
duidelijkheid verschaffen naar lagere overheden en burgers. Eerste
aanzetten hiertoe worden reeds gedaan via de WABM, vooralsnog blijft de
WVO inhoudelijk echter buiten deze poging de samenhang te bevorderen.
Het opzetten van een integrale milieuwetgeving kost zeer veel inspanning en kan alleen zinvol zijn indien dit in een breed kader wordt
uitgevoerd. Knelpunten op het gebied van individuele behandeling van
afvalwater alleen, kunnen geen aanleiding voor deze inspanning vormen.
Een afzonderlijke wetgeving voor individuele behandeling van afvalwater
(zie ook 1.3.2.) zou weliswaar met minder, maar nog zeer grote inspanning knelpunten op dit gebied kunnen beperken, maar hierdoor wordt
juist een averechts effect in integrale milieuwetgeving verkregen. In
plaats van bevordering van de samenhang en structurering van ·de
milieuwetgeving wordt juist het geheel nog meer versnipperd.
De oplossingsrichting van een gecoördineerde milieuwetgeving biedt dan
ook alleen perspectieven op lange termijn, indien vanuit meerdere
gezichtspunten aandrang hiertoe ontstaat.
1.3.2.

Afstemming van onderdelen in diverse milieuwetgevingen

Zonder direct een integrale milieuwetgeving na te streven, kan getracht
worden onderdelen van diverse milieuwetgevingen op elkaar af te stemmen. Voor individuele behandeling van afvalwater vraagt dit bijvoorbeeld om afstemming van WVO en Lozingenbesluit bodembescherming op
elkaar. Eventueel kan in het kader van de WVO door de waterkwaliteitsbeheerders een convenant worden ingesteld ten aanzien van voorschriften
bij individuele behandeling van afvalwater, met afstemming op/van het
Lozingenbesluit bodembescherming. Hierin zal aandacht dienen te worden
besteed aan één of meer van de thans bestaande verschillen zoals
genoemd in 1.2., met name:
-1 voorschriften aan effluentkwaliteit c.q. voorzieningen in relatie
tot lozingsomvang en milieu-effecten;
-2 verontreinigingsheffing.
Voordelen zij n een grotere rechtsgelijkheid voor de lezers en het uit
mil~euhygiënisch oogpunt verantwoord verschuiven van lozingssituaties
van bodem naar oppervlaktewater of andersom.
Nadeel is de zeer grote beleidsinspanning van de betrokken overheidsinstanties. Knelpunten op het gebied van bestuurlijke coördinatie kunnen
blijven bestaan, zodat een bevredigende oplossing mogelijk niet wordt
gevonden. Deze oplossingsrichting kan op korte termijn gestart worden,
maar zal naar verwachting pas op middellange termijn enig effect kunnen
afwerpen.
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Bij de afweging van te stellen eisen aan effluentkwaliteit c.q.
voorzieningen dient ondermeer bedacht te worden dat:
a. voor lozing op oppervlaktewater andere aspecten een rol spelen dan
bij lozing in de bodem.
Bijvoorbeeld: bij lozing op oppervlaktewater spelen naast nutriënten
(stikstof en fosfor ) de zuurstofverbruikende stoffen een duidelijk
belangrijker rol dan bij lozing in de bodem. Het hanteren van
dezelfde effluenteisen is derhalve niet zinvol.
De zuiverende prestaties van individuele behandelingssystemen zijn
thans meer gericht op verwijdering van zuurstofbindende stoffen dan
op verwijdering van nutriënten.
b. Bij lozing in de ·bodem dienen extra kosten gemaakt te worden voor de
realisatie van eeri infiltratievoorziening.
c. De zelfreinigende vermogens van beide milieucompartimenten zijn niet
gelijk.
Een gedegen gefundeerde onderlinge afweging van de te stellen eisen is
derhalve moeilijk uitvoerbaar.
Volledige rechtsgelijkheid is niet te bereiken. Doel van de activiteiten dient dan ook te zi jn om de belangrijkste geschilpunten te
reduceren tot aanvaardbare verschillen.
1 . 3.3.

Bestaande situatie handhaven met bestuurlijk overleg
Onvoldoende coördinatie van de milieuwetgeving vormt op zich nauwel ijks
een belemmering voor het realiseren van individuele behandeling van
afvalwater op landelijke schaal. Wel kan het vóórkomen van regionale
verschillen een gevoel van onvrede teweegbrengen. Op zichzelf is deze
situatie op echter van te gering belang om ingrijpende veranderingen in
de milieuwetgeving te activeren, danwel het lopende integratieproces
noodzakelijk te versnellen.
Als de rde optie dient er dan ook voor gekozen te worden de bestaandeituatie te handhaven. Dit houdt in dat in probleemsituaties via
bestuurlijk ove rleg tussen lozer en bevoegde instanties -veelal waterwkaliteitsbeheerder en gemeente- een aanvaardbare oplossing gecreëerd
dient te worden. Dit overleg geschiedt thans op ad hoc basis. ·
De kans op succesvol overleg is in de huidige praktijk zeker niet
altijd aanwezig. De invoering van het Lozingenbesluit bodembescherming
zal deze situatie zeker niet verbeteren, daar hierdoor eerder meer dan
minder probleemsituaties worden geschapen. Lozingen in de bodem die
thans nog geaccepteerd worden, zullen door de regelgeving onder druk
worden gezet tot het treffen van voorzieningen. Aangenomen mag worden
dat aansluiting op riolering niet mogelijk is, anders zou dit onder de
destijds aanwezige subsidieregelingen als de Verfijningsregeling wel
zijn uitgevoerd. De lozers van thans resterende omvangrijke bodemlozingen of de nog grotere lozingen zullen door de grote benodigde investeringen opnieuw met de gemeenten in discussie treden.
Een en ander zal inhouden, dat de wijziging van randvoorwaarden voor
bodemlozingen op korte termijn een nieuwe overlegronde tussen bodemlezers en bevoegde instanties zal veroorzaken.
Tenetnde het overleg zo succesvol mogelijk te laten verlopen, zal een
structurele aanpak meer gewenst zijn dan de huidige ad-hoc aanpak. Het
overleg zal met creatieve geest oplossingsgericht gevoerd dienen te
worden.
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Een stimulerende activiteit vanuit de Rijksoverheid kan aan dit overleg
bijdragen . Zonder direct aan een financiële stimulans te denken, kan
ook gedacht worden aan doelgerichte informatie omtrent de mogelijkheden
bij dit overleg en een duidelijk standpunt vanuit het overheidsbeleid.
Hierbij valt te denken aan een ministeriële berichtgeving vanuit de
betrokken Ministeries, VROM en vw.

BIJLAGE II: Knelpunt definitie oppervlaktewater

2.1.
2. 2.
2.3.
2. 4.

Achtergrond
Knelpunten
Oplossingsrichtingen
Aandachtspunten
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2.1.
Achtergrond
Het begrip 'oppervlaktewater' is in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) niet gedefinieerd. Het is de bedoeling van de wetgever
geweest, dat door jurisprudentie aan het begrip nadere uitwerking zal
worden gegeven. De ontwikkeling van de interpretatie van het begrip is
als volgt te schetsen:
1 . Bij de parlementaire behandeling van de WVO pleit de regering voor
een ruime interpretatie; in de memorie van toelichting worden echter
uitsluitend een aantal vormen van gebruik van het oppervlaktewater
door of ten behoeve van de mens aangevoerd. Gebruik door de mens is
hierdoor bij interpretatie het criterium (bron: lit. Viehof)
2. In het enige jaren later gepubliceerde Indicatief Meerjarenplan
wordt als doelstelling van de bestrijding der waterverontreiniging
toegevoegd het behoud van de ecologische functie van het oppervlaktewater. De wet zelf en de uitvoeringsbesluiten geven geen omschrijving of aanduiding van het begrip oppervlaktewater. Gevolg is dat
lichamen, met de toepassing van de wet belast of aangewezen als
beroepsinstanties, verschillende criteria kunnen hanteren en de
jurisprudentie allesbehalve duidelijk is.
Naast gebruiksdoeleinden of ecologische functie
spelen bij de
beoordeling of iets oppervlaktewater is de vragen een rol of de
waterloop iri kwestie in open verbinding staat met het openbare
waterloopstelsel, of zelfs 'openbaar' terrein is, of het periodiek
of het een groot deel van het jaar droog staat, en dergelijke.
Voorbeelden:
- Vooral op hogere gronden is in de praktijk vaak moeilijk de grens
te trekken tussen lozing op oppervlaktewater en lozing in de
bodem. Er komen veel situaties voor waarbij het afvalwater in
normale omstandigheden niet het openbare waterstelsel bereikt,
maar alleen bij zware regenval;
- Andere probleemsituaties zijn: lozing op het kopeinde van een
lange kavelsloot, op een afgesloten kasteelgracht, op een -al
of niet droogstaandeafgedamde sloot of bermsloot, op een
geïsoleerde kolk of vijver, op greppels die al of niet naar de
sloot doorlopen, op daartoe aangelegde bezinkgreppels.
3. Volgens een Kroonuitspraak van 1981 is een afgedamde sloot geen
oppervlaktewater, de verbinding met het openbare waterstelsel werd
op dit tijdstip blijkbaar als maatgevend criterium voor het begrip
oppervlaktewater gehanteerd.
4. De jurisprudentie onderging door een uitspraak van de Hoge Raad in
1983 een belangrijke wijziging, door het besluit een afgedamde sloot ·
wél te beschouwen als oppervlaktewater in de zin van de WVO. In de
meest ruime zin wordt thans elk water dat tegelijk in contact met
lucht en bodem staat en deel uitmaakt van een ecosysteem in principe
als oppervlaktewater betiteld. Ook waterplassen en vijvers, zonder
verbinding met het openbare waterstelsel, worden beschouwd als
oppervlaktewater. Het zijn van particulier eigendom van het water
doet daar in principe niets aan af. Eveneens wordt als oppervlaktewater beschouwd elke sloot of greppel met een afvoerende functie van
ten minste lx per jaar. Het overwegend droog staan van de sloot is
v~n geen belang.

De vaagheid in de interpretatie van het begrip oppervlaktewater, met
name i n de periode 1970 tot begin tachtiger jaren, heeft door een brede
variatie aan opvattingen een grote diversiteit gecreëerd ten aanzien
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van lozingssituaties op 'oppervlaktewater'
(vergunningen, heffingen).

en wat

hiennee samenhangt

2.2.
Knelpunten
De in 2. 1. aangeduide vaagheid bij de interpretaties van het begrip
oppervlaktewater en de voortschrijding van de jurisprudentie op dit
gebied, hebben ertoe geleid dat in de afgelopen jaren lozingssituaties
zijn gecreëerd die niet meer in overeenstemming zijn met het recht
inzake de uitvoering van de WVO. Het terugdraaien van deze situaties is
juridisch gezien niet eenvoudig. Beleidswijziging, bijvoorbeeld ten
aanzien van lozingen in afgedamde sloten welke sinds 1983 ook als
oppervlaktewater in de zin van de WVO worden bezien, dient zorgvuldig
te gebeuren, omdat anders gehandeld kan worden in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Hoewel de huidige juridische interpretatie theoretisch we1n1g ruimte
laat aan eigen invulling van het begrip oppervlaktewater, blijkt dat in
de praktijk nog veelvuldig situaties voorkomen die uitgaan van destijds
gehanteerde inzichten (zie voorbeeld II.1.) of dat blijkbaar de huidige
interpretatie onvoldoende bekend of gewenst is, gezien situaties die
heden ten dage ~og steeds geschapen worden (zie voorbeeld II.2.).
Voorbeeld II.2 geeft tevens aan dat het hanteren van eigen maatstaven
voor de beoordeling of iets oppervlaktewater is of niet -gekoppeld aan
verschillen in regels in de milieuwetgeving- bepalend kan zijn voor de
uiteindelijke lozingssituatie met alle consequenties van dien (verantwoordelijkheden, heffingen, investeringskosten, milieueffecten, etc.)
Uit oogpunt van rechtsgelijkheid dient gestreefd te worden naar uniformiteit in de opvattingen.
OVerigens brengt de huidige interpretatie van het begrip oppervlaktewater de lozing van afvalwater op een afgedamde sloot of op een veelal
droogstaande sloot of greppel onder de regelgeving van de WVO, terwijl
de feitelijke situatie veelal neerkomt op infiltratie in de bodem.
Blijkens de nota van toelichting van het Ontwerp Lozingenbesluit
bodembescherming 'gaat het bij lozen in de bodem om handelingen waarbij
vloeistoffen door middel van een pijp, buis, zakput, afgedamde sloot,
greppel of anderszins onder vrij verval danwel onder druk tot infiltratie in de bodem worden gebracht', waardoor de bedoelde lozing óók onder
het Lozingenbesluit bodembeschenning kan worden gebracht tenzij de
lozing wordt beschouwd als 'lozing via een vloeiveld, bezinkveld,
biezenveld of rietveld' waarop het Lozingenbesluit bodembescherming
niet van toepassing is.
Het gevolg hiervan is dat in legio situaties kansen bestaan op conflicten door een overlap van bepalingen in verschillende mili euwetgevingen.
Bijvoorbeeld:
Een woning loost afvalwater op een frequent droogstaande greppel.
Aangezien deze greppel wordt beschouwd als oppervlaktewater in de
zin van de WVO zal vergunning benodigd zij n van de waterkwaliteitsbeheerder. Anderszins valt de lozing onder het Lozingenbesluit
bódembescherming waarbij de gemeente bevoegde instantie zal zijn. De
t~ stellen voorschriften aan de lozing zullen in het algemeen
verschillen, de
waterkwaliteitsbeheerder verplicht bijvoorbeeld
alleen een septic tank en het Lozingenbesluit b.b. vereist een
septic tank met infiltratiesysteem. De overlap maakt onduidelijk
welke verplichting(en) bindend is(zijn). Jurisprudentie op dit
gebied zal zich nog dienen 't e ontwikkelen. Tot hierin duidelijkheid
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is verschaft zal de situatie een knelpunt vormen, die vertraging van
handelen tot gevolg heeft.
Bovenstaand voorbeeld sluit aan bij het knelpunt inzake coördinatie
wettelijke regelingen bodem en oppervlaktewater (zie bijlage I).
Voorts leidt de huidige opvatting van het begrip oppervlaktewater
ertoe dat alle vijvers of andere wateren in particulier eigendom onder
de WVO vallen. Hoewel de waterkwaliteitsbeheerder derhalve in principe
gerechtigd is eisen te stellen aan lozing van afvalwater op deze
wateren, is het nog maar de vraag of de waterkwaliteitsbeheerder hier
veelvuldig gebruik van zal maken. De administratieve inspanning en
controle op naleving van de lozingsvergunning wordt mogelijk teveel
geacht in vergelijking met het beoogde effect, zeker als het oppervlaktewater geen openbare functie dient. In de praktijk kan dit ertoe
leiden dat de aanvraag voor lozingsvergunning in overleg met de WKB
vooralsnog wordt aangehouden en dat sprake is van een 'voorlopige'
toestemming. Ook bij conflictsituaties met de particuliere eigenaar van
het water kan de benodigde inspanning om recht te doen aanleiding zijn
om voorlopig de lozing te gedogen.
Daarnaast speelt bij deze wateren evenzeer het eerder genoemde knelpunt
door de overlap van WVO en Lozingenbesluit bodembescherming. Grenzen
binnen deze ove~lap zijn in dit geval moeilijk aan te geven.
2.3.
2.3.1.

Oplossingsrichtingen
wettelijke definiëring van het begrip oppervlaktewater

Door het begrip oppervlaktewater te definiëren en vast te leggen in de
WVO kan worden gestreefd knelpunten zoveel mogelijk te beperken, en
duidelijkheid te scheppen voor overheden, instanties en burgers.
Deze definiëring is indertijd door de wetgever echter bewust achterwege
gelaten, teneinde de uitvoering van de WVO zo flexibel mogelijk te
houden. Niet zonder reden, gezien de ontwikkelingen in de loop der
jaren:
- de eerste interpretaties via de jurisprudentie boden voldoende rnazen
om aan verplichtingen van de WVO te ontkomen;
de laatste interpretatie via de jurisprudentie is zoveel omvattend
dat knelpunten ontstaan door overlap met de wetgeving op het gebied
van bodembescherming.
Een sluitende definitie, afgestemd op andere milieuwetten, is niet
of nauwelijks aan te geven. Bovendien vergt deze oplossingsrichting een
wetswijziging of op zijn minst het vervaardigen van een AMvB, voor
welke inspanning de knelpunten bij individuele behandeling van
afvalwater op zich nauwelijks aanleiding kunnen vormen. Alleen als de
definitie ook vanuit andere gezichtspunten gewenst is, kan hierove r
gedacht worden.
Het knelpunt bij IBA wordt gevormd door een relatief gering aantal
lezers: thans loost ca. 30% van de niet op riolering aangesloten
woningen in de bodem, de overige 70% (ca. 200.000 woningen) loost op
oppe~vlaktewater
in de ruime zin des woords. Een aantal van deze
lozingen zal weinig onduidelijkheid scheppen ten aanzien van de status
van het ontvangend water in de zin van de WVO. De grensgevallen, met
lozing in droogstaande greppels etc. zullen in het algemeen meer
gevonden worden in de hoger gelegen delen van Nederland. Derhalve mag
aangenomen worden dat het aantal knelpunt veroorzakende gevallen niet
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veel meer betreft dan ca. 50.000 woningen. Hierbij dient nog een aantal
'bedrijfs'-lozingen te worden opgeteld en eventueel nog een gedeelte
van thans in de bodem lezende objecten (verschuivingen door invoering
van Lozingenbesluit) . Het aantal knelpunten betreft derhalve hooguit
ca. 1% van het totale woningbestand, en minder dan 1% van de totale
lozingsomvang op oppervlaktewater.
(N.B.:
totaal effluent rwzi's 2,2 x 106 kg CZV/d;
ongezuiverdt afvalwater van genoemde wonin~en bedraagt:
50.000 x 4 x 0,12 kg CZV/d = 0 ,024 x 10 kg CZV/ d
Ongezuiverd is het aandeel maar net 1%)
Aangezien het vastleggen van een definitie ook nieuwe problemen kan
creëren op andere gebieden dan bij individuele behandeling van afvalwater is zorgvuldige formulering van belang. Vooralsnog lijken de voordelen van een definitie niet op te wegen tegen te voorziene nadelen
(inspanning overheid) of onvoorziene nadelen (creëren van problemen op
ander gebied). Een pleidooi voor opname van een oppervlaktewaterdefinitie in de WVO uitsluitend uit oogpunt van IBA is dan ook moeilijk
staand te houden.
2.3.2.

Regionale of landelijke afspraken over het begrip 'oppervlaktewater'
In landelijk danwel regionaal verband zijn afspraken op te stellen
tussen betrokken partijen inzake de hantering van het begrip 'oppervlaktewater'. Bijvoorbeeld, gedacht kan worden aan:
- provinciale verordeningen met definiëring van het begrip 'oppervlaktewater' eventueel in relatie met verspreide lozingen. (dit
staat boven geschillen tussen WKB en gemeente)
convenant tussen de waterkwaliteitsbeheerders inzake de definitie
van het begrip 'oppervlaktewater' en waarin wordt vastgelegd dat de
waterkwaliteitsbeheerders
zullen handelen
overeenkomstig deze
definitie. (in dit geval is er sprake van een eenzijdig handelen,
hetgeen conflicten tussen gemeente en WKB niet kan beheersen).
Ook deze oplossingsrichtingen noodzaken een relatief grote inspanning
en kunnen bezwaarlijk vanwege alléén knelpunten op het gebied van
individuele behandeling van afvalwater worden geïnitieerd. De benodigde inspanning is echter veel geringer en ingrijpender dan de inspanning
voor het voorgaande alternatief (2.3.1.), ook het later bijstellen is
eenvoudiger. De juridische levensvatbaarheid van gecreëerde oplossingen
is echter afhankelijk van de reeds aanwezige jurisprudentie op dit
gebied. Een en ander kan inhouden dat een voor alle betrokken partijen
aanvaardbare oplossing wordt gevonden inzake het begrip 'oppervlaktewater' voor specifieke situaties in de regio, die eventueel niet overeenkomstig de huidige interpretatie van de Hoge Raad (1983) kan zijn. Dit
zou kunnen leiden tot conflictsituaties die een gerechtelijke uitspraak
vergen, waardoor overigens de jurisprudentie kan worden bijgesteld. De
rechtskracht van een convenant is voorts zeer beperkt, ontduiken van de
afspraken kan niet worden gesanctioneerd.
De ~ecreëerde oplossingen zullen zeker niet sluitend ZlJn, maar wel de
uniformiteit van handelen verbeteren. Aan de oplossingsrichting kan
direkt gewerkt worden, maar uitkomsten zullen naar verwachting pas op
middellange termijn effectief worden.
De noodzaak voor het treffen van maatregelen zal naar verwachting
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2.3.3.
Bestaande situaties handhaven, met bestuurlijk overleg
Het knelpunt 'begrip oppervlaktewater' is voor de landelijke toepassing
van individuele behandeling van afvalwater van een relatief geringe
omvang. Het knelpunt strekt zich niet uit over alle lozingssituaties
van verspreide bebouwing, doch slechts tot de situaties waarin sprake
is van grensgevallen in het beoordelen of op oppervlaktewater danwel in
de bodem wordt geloosd.
Op zich overlappen de huidige interpretaties van 'lozing op oppervlaktewater' en 'lozing in de bodem' elkaar en zijn aan beide situaties
voorschriften gekoppeld. Situaties waarin niet aan één van beide
begrippen wordt voldaan zij n niet concreet voor te stellen.
Knelpunten, die door de overlap van beide begrippen gevormd kunnen
worden, zullen slechts een relatief beperkt aantal situaties betreffen.
In dat opzicht dient er dan ook als derde optie gekozen te worden voor
het handhaven van de bestaande situatie. Deze optie houdt in dat in
probleemgevallen bestuurlijk overleg tussen de betrokken instanties tot
een aanvaardbare oplossing dient te leiden. Dit kan zijn:
- de lozing in· overleg beoordelen als 'lozing op oppervlaktewater' dan
wel 'lozing in de bodem'. Hierdoor ligt de bevoegdheid bij één
instantie. Bepalend in deze discussie kunnen zijn: de mate van
infiltratie in de bodem en de frequentie van droogstand.
- het in overleg vaststellen van een gezamenlijk pakket voorschriften,
waarbij aan beider begrippen, lozing op oppervlaktewater en lozing
in de bodem, tegemoet wordt gekomen.
Een dergelijk overleg heeft de neiging traag te verlopen en niet altijd
succesvol te zijn. Het is niet ondenkbaar dat lozers ingeval van de
overlap in deze grensgevallen beide bevoegde instanties tegen elkaar
proberen uit te spelen, om zodoende vertraging te bewerkstelligen en
het treffen van voorzieningen uit te stellen. De juridische onduidelijkheid, wie de bevoegde instantie is met wie de lozer in contact
dient te treden, werkt deze mogelijkheid in de hand. Zelfs indien het
bestuurlijk overleg zou slagen, ligt hier voor de lozer een kans de
uitkomst van het overleg in geding te brengen en rechtshalve een
juridische uitspraak te eisen. De hierdoor geschapen jurisprudentie zal
dan echter latere gevallen vereenvoudigen.
Teneinde het bestuurlijk overleg zo succesvol mogelijk te laten verlopen, zal een structurele aanpak meer gewenst zijn dan een ad hoc
aanpak. Het overleg zal met creatieve geest oplossingsgericht gevoerd
dienen te worden.
Een stimulerende activiteit vanuit de Rijksoverheid kan aan dit overleg
bijdragen. Hierbij kan worden gedacht aan doelgerichte informatie
omtrent de mogelijkheden bij dit overleg en een duidelijk standpunt
vanuit het overheidsbeleid inzake de grensgevallen 'lozing op oppervlaktewater' en 'lozing in de bodem' (ingeval van droogstaande greppels ; afgedamde sloten en dergelijke). De informatie kan worden uitgevoerd als een ministeriële berichtgeving vanuit de betrokken Ministeries, VROM en vw.

22

BIJLAGE I I

2.4.
Aandachtspunten
Onderstaand zijn kort enige aandachtspunten aangegeven die van belang
kunnen zijn bij een verdere afweging van de alternatieven.
a . Geen enkele definitie van het begrip 'oppervlaktewater' is waterdicht, er zullen te allen tijde grensgevallen blijven bestaan.
b. Het overheidsbeleid is er op gericht om het begrip 'oppervlaktewater' vanuit de maatschappij nadere invulling te geven.
c. Het knelpunt 'definitie oppervlaktewater' vertoont veel raakvlakken
met het knelpunt 'coördinatie wettlijke regeling bodem en oppervlaktewater', evenals diverse oplossingsrichtingen bij beide knelpunten.
Een synchroon verlopende aanpak is derhal ve ter overweging aan te
bevelen.
d. De bestaande jurisprudentie ten aanzien van het begrip 'oppervlaktewater' vindt nog onvoldoende bekendheid/toepassing in Nederland.
Informatie dienaangaande kan reeds een verbetering tot stand brengen.
e. Juri dische invulling van de begrippen 'lozing op oppervl aktewater'
en 'lozing in de bodem' behoeft duidelijk op elkaar afgestemd te
worden en de realiteit van de handeling zoveel mogelijk te benaderen.
f. Knel punten doen zich veelal meer voor bij lozingen van een geringe
omvang dan bij een grote omvang, aangezien kleinere lozingen relatief meer gebruik maken van droogstaande greppels of afgedamde
sloten als lozingspunt. De saneringsbehoefte is echter groter bij
de grotere lozingen.
g. Knelpunten doen zich meer voor in de hoger gelegen gebieden van
Nederland, waar lozing op droogstaande greppels relatief meer
voorkomt.
h. In twijfelgevallen kan mogelijk de Hinderwetvergunning gehanteerd
worden als middel om voorschriften te stellen, zodanig dat betrokken
bevoegde instanties de oplossing aanvaardbaar achten.
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3.1.
Achtergrond
Met de realisatie van systemen voor individuele behandeling van afvalwater zijn hoge kosten gemoeid. De bouwkosten per inwoner-equivalent
nemen exponentieel toe naarmate de capaciteit geringer wordt, zie
figuur 3.1.
Globaal geldt in de range van 5 - 200 i.e. (1 - ca. 60 woningen) voor
de bouwkosten, exclusief OB en advies en exclusief aanvoerleiding of
-stelsel :
-

-

voor een kleine septic tank met 3 à 4 dagen verblijftijd ZlJn de
bouwkosten ca. j 250- j 2.250 per i.e., ofwel ca. j 850- j 11.000
per woning.
voor een grote septic tank met infiltratiesysteem (zakput of infiltratiekanaal) zijn de bouwkosten ca. j 1.650- j 3.900 per i . e.,
ofwel j 5.500 - j 19.500 per woning.
voor een grote septic tank met filtratiesysteem (zandfilters of opgehoogd filtratiebed) zijn de bouwkosten ca. j 2.000 - f 8.250
per i.e., ofwel j 6.600- j 41.000 per woning.
voor de compactsystemen (septic tank met bicrotor of oxydatiebed;
actief slibsysteem) zijn de bouwkosten ca. j 650- f 5.400 per i.e.,
ofwel j 2.209- j 27.000 per woning.

Ruwweg kan worden gesteld dat het realiseren van een individueel
zuiveringssysteem met een volwaardige biologische zuiveringsgraad
-vergelijkbaar met de prestaties van conventionele grote centrale
r.wzi's- tenminste 2 - 3 x zo duur is als het realiseren van een deelzuivering met alleen een septic tank. Deze hoge investeringskosten
zijn een belangrijk struikelblok in de realisatie van !BA-systemen,
temeer daar de realisatie op geen enkele wijze financieel wordt ondersteund.
De bedrijfskosten van de installaties zijn in het algemeen lager dan
het totaal van verontreinigingsheffing en rioolrecht,
zodat de
bedrijfskosten uit deze gelden zijn te dekken, danwel uit de besparing
of verlaging van deze heffingen zijn te bekostigen. Het financiële
voordeel is echter te gering om ook de investeringen terug te verdienen. De grens waarbij dit nog wel mogelijk is ligt ruwweg tussen 500 en
1000 i.e.
Het overheidsbeleid is er op gericht geweest zoveel mogelijk aansluitingen op centrale rioleringen te bewerkstelligen. Bij riolering wordt,
vergelijkbaar met
nutsbedrijven aangaande het elektriciteits- en
waterleidingnet, eveneens gesproken van onrendabele gebieden. De
hiervoor in het leven geroepen ~0~~~~~·~ financiële
bijdragen worden ondersteund met de gedachte dat men in deze gebieden
niet veel meer behoeft te betalen dan nodig zou zijn als de huisaans luitingen allemaal in de bebouwde kom van grotere plaatsen zouden zijn
gelegen.
De bewoner van de aan te sluiten woning in een gebied met verspreide
bebouwing zou op grond van deze gedachte slechts een beperkte eigen
bijdrage dienen te leveren.
Tal van financiële bijdragen hebben in het afgelopen decennium een
groot aantal kostbare rioleringsprojecten in buitengebieden mogelijk
gemaakt. Voorbeelden van deze bijdragen in het verleden zijn:
- verfi jningsregeling rioleringen (rijksbijdrage);
- bijdrageregeling kostbare rioleringswerken (rijksbijdrage);
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subsidies van Ministerie van EZ in het kader van de toeristische
infrastructuur;
experimentele bijdragen van het toenmalig Ministerie van Volksgezondhe id en Milieuhygiëne;
bijdragen van het toenmalige Ministerie van CRM voor riolering van
openbare openlucht recreatie-objecten;
bijdragen vanuit Ministerie van Sociale Zaken via de Aanvullende
Werkgelegenheidssubsidies;
bijdragen uit de zogenaamde terugploeggelden;
bijdrageregeling kleine kernen (provinciale bijdrage).
In 1985 bedroeg het door een gemeente financieel neutraal investeerbaar
bedrag per
te rioleren woning of bedrijfspand bijvoorbeeld ca.
f 11.000,-. Voor veel gemeenten vormde dit bedrag ongeveer de bovengrens van de acceptabele kosten. In bijzondere gevallen werd echter ook
aanzienlijk meer uitgegeven, bijvoorbeeld de aanleg van riolering
rondom de Vinkeveense plassen en in het waterwingebied Bethunepolder,
heeft respectievelijk ruim f 14.000,- en f 24.800,- per te rioleren
perceel gekost, zodat slechts een deel gedekt werd door subsidies.
De eigen bijdrage van de perceeleigenaren is afhankelijk van het
gemeentelijk beleid en van de mate waarin de gemeentelijke rioleringskasten worden gedekt uit ondermeer de Verfijningsregeling . De kosten
van de particuliere leiding komerl ten dele of geheel voor rekening van
de particulieren. De kosten van deze particuliere leiding, de huisaansluiting van object naar het gemeenteriool tot aan grens van het
perceel of tot aan de pompput van een drukrioleringssysteem, variëren
sterk en bedragen gemiddeld f 2.000 à f 3.000 per perceel.
De vrijwel voltooide afbouw van subsidieregelingen voor kostbare
rioleringswerken zoals de Verfijningsregeling leidt thans tot stagnatie
van rioleringsprojecten in buitengebieden.
3.2.
Knelpunten
In de periode van subsidiëring van kostbare rioleringswerken waren er
nauwelijks mogelijkheden voor subsidiëring van systemen voor individuele behandeling van afvalwater. Slechts in een beperkt aantal gevallen
waren er mogelijkheden voor WIR-premies of bijdragen vanuit wvo-regelingen voor sanering van lozingssituaties welke al bestonden voor de
invoering van de WVO. Het verschil in financiële ondersteuning is een
belangrijke oorzaak geweest voor de geringe toepassing van !BAsystemen , naast de veelal nog gebrekkige ervaring met deze systemen.
Nu de financieringsmogelijkheden voor riolering in buitengebieden
wegvallen zal de aandacht voor individuele behandeling van afvalwater
toenemen. Desondanks kan gezien de hoge investeringskosten voor deze
systemen , met name bij zeer kleine lozingen, verwacht worden dat het
uitblijven van financiële ondersteuning bij de realisatie van deze
systemen een groot knelpunt zal vormen bij de implementatie op grote
schaal. Aangezien echter ook aansluiting op centrale riolering geen
financiële ondersteuning door subsidies meer ondervindt, ontstaat er
een reële kans dat voor de betrokken objecten geen wezenlijke sanering~maatregelen worden getroffen, deelzuivering via septic tanks
buit~n beschouwing gelaten.
Het is voorts een zuur feit voor bewoners van nog niet aangesloten
bebouwing, dat het indertijd (ondanks subsidies) niet aanleggen van een
gemeentelijk rioolstelsel met gemeenschapsgelden, thans kan leiden tot
een situatie waarin de bewoners de volledige kosten voor de sanering,
bijvoorbeeld via !BA-systemen, op zich zien afkomen. Bijvoorbeeld:

T ~toto.~ exploitatit b~

dèn

"lui~r~ -e"" 1-ta~-c,tJt>ft
ct.e ~riof)(t tq~2-1qrr

~ w~k(..)èiJiJ;J)e.htu ~~ ,..,
c.a. 6)o- (jol-t ~;qw, ~L-\lo<v. pV sa Ir ,
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Gesteld dat aanleg van een gemeenteli jk rioolstelsel en aansluiting
op een centrale rwzi voor een kleine kern (25 woningen, 100 i.e.)
enige jaren geleden f 15.000 per aangesloten woning zou hebben
gekost, waarvan f 11.000 gedekt zou zijn vanuit subsidies. De
gemeente heeft destijds besloten af te zien van deze plannen gezien
de extra kosten voor de gemeente (ca. f 100.000). Thans zijn de
subsidiemogelijkheden nihil. I ndividuele behandeling van het afvalwater van de kleine kern zou bijvoorbeeld f 240.000,- kosten, ofwel
f 9.600,- per woning (f 135.000,- minder dan het rioolstelsel +
aanslui ting op rwzi). Gemeente of de bewone rs zelf zijn derhalve
thans meer geld kwijt voor een eventuele sanering die bijvoorbeeld
door een waterkwaliteitsbeheerd~r wordt gewenst. Gezien het voorgaande besluit van de gemeente is niet te verwachten dat gemeente
hierin zal willen bijdragen, zodat bewoners zich geconfronteerd zien
met een veel grotere uitgave dan destijds benodigd .
Bovenstaande betreft een theoretisch voorbeeld , hetgeen echter in de
praktijk in gelijke strekking veelvuldig kan voorkomen.
Het inschatten van de financiële omvang van het knelpunt is vooralsnog
niet goed uitvoerbaar. Een en ander is teveel afhankelijk van het te
voeren beleid inzake sanering van verspreide lozingen en centralisatiemogelijkheden bij individuele behandeling van afvalwater.
De in bijlage 0. opgenomen scenario's geven een globaal inzicht in de
benodigde investeringskosten. Alle scenario's houden een groot aantal
locaties aan, waar -gezien de kosten- slechts deelzuivering in septic
tanks wordt aangehouden (scenario I 41% van alle locaties; scenario II
86%; scenario III 99%). Wel is aangenomen dat alle bestaande septic
tanks worden vervangen door een geschikt type tank. De totale benodigde
investeringskosten voor een totaal aantal van 153.500 locaties voor
!BA-systemen of sèptic tanks bedragen volgens deze scenario's reeds
6,2- 2,7 miljard gulden. Gesteld mag derhalve worden dat sanering van
de nog bestaande lozingen bij verspreide bebouwing, door middel van
septic tanks en !BA-systemen, zelfs in de meest eenvoudige vorm enige • k?I7IJ.IX:W..
mi ljarden aan investeringen ~U. Ter vergelijking:
u ~-lï'
In de jaren 1980 t/m 1985 werd door waterkwaliteitsbeheerders in
zuiveringsinrichtingen en transportleidingen per jaar geïnvesteerd
(exclusief overnamen): t~.t-:i-eve±-i-:}k-1 85
362 mi.-ljeen~l:den en
.
8~
..135 mil ~oen-gulden, Of( in-t;otaa:l 275 - 497 miljoen gulden• ~ !f j~
~rniddeld aedroeqen~e bedra9en
respectie~rrjk 266,
~ 373
miljoen gulden~ jaar.t(bron literatuur 3).
De ~orme omvang van ~inanciële knelpunt van benodigde investeringen voor !BA-systemen is derhalve duidelijk. De financiële consequenties van een te voeren beleid zijn dan ook zeer groot.
3.3.
Oplossingsrichtingen
3.3.1.
(Gedeeltelijke) subsidiëring van de investeringskosten ·
Indien het realiseren van individuele behandelingssystemen financieel
wordt ondersteund, dan vormen de hoge investeringskosten minder bezwaar
bij 4~ afweging van toepassing van !BA-systemen. Wel levert dit een
zware druk op de overheidsuitgaven, zodat het knelpunt wordt verlegd.
De keuze hiervan hangt af van het gewenste beleid inzake sanering van
verspreide lozingen en prioriteiten in milieubeleid. Hoewel subsidiering vanuit diverse niveau's kan plaatsvinden -gemeente, provincie,
rijksoverheid- ziet het er naar uit dat ge zien de omvang van het
financiële knelpunt het grootste deel vanuit rijksbijdragen gedekt

·.
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moet worden. Dit vraagt om een duidelijke stellingname van de rijksoverheid.
De enorme omvang van de financiële consequenties is reeds in 3.2.
aangegeven. Zelfs bij een gedeeltelijke subsidiëring zijn de gevolgen
voor de overheidsuitgaven aanzienlijk. Bijvoorbeeld, bij spreiding
over 10 jaar en een subsidiëring van 50% van de totale kosten, zou
gemiddeld jaarlijks een subsidiebedrag worden uitgekeerd ter grootte
van 50 - 100% van de totale investeringenf in het waterkwaliteitsbeheer.
Bij de overweging voor de invoering van een subsidiëringsstelsel kunnen
tal van mogelijkheden worden onderzocht. Hierbij is te denken aan:
subsidiëring voor een bepaalde range in lozingsomvang (bijvoorbeeld
50- 500 v.e.);
subsidiëring van een percentage van de investering;
subsidiëring van (een deel van) de biologische zuiveringstrap
(septic tanks door lezers te bekostigen);
subsidiëring van uitsluitend overheidsinstanties (bevordering
doelmatig beheer);
subsidiëring van een vast bedrag in relatie tot de capaciteit;
subsidiëring van uitsluitend de bijkomende kosten (advieskosten, OB)
etc.
Naast subsidiëring kan ook gedacht worden aan het creëren van financiele voordelen , zoals invoering van lage OB-tarieven of mogelijkheden
voor belastingaftrek.
Nadere uitwerking van de mogelijkheden voor een financiële ondersteuning is pas zinvol als een principebesluit hiertoe tot stand is gekomen.
De invoering van een subsidiestelsel zou rBA-systemen op meer gelijke
voet stellen als indertijd de kostbare rioleringswerken. Het subsidieren van IBA-systemen , zonder het creëren van subsidiemogelijkheden
voor riolering, zou echter de situatie van destijds (alleen subsidiëren
riolering) juist omkeren en dient als irreëel te worden beschouwd.
Gezien het feit dat subsidiëring van kostbare rioleringswerken thans
juist wordt afgebouwd lijkt in dat opzicht het invoeren van subsidiering van IBA-systemen ongewenst aangezien hierdoor de eenduidigheid
van het overheidsbeleid wordt aangetast.
Subsidiëringsstelsels vragen ook een administratief verwerkings/beoordelingssysteem. De personele bezetting en de kosten hiermee gemoeid
zijn gering ten opzichte van de subsidie zelf, maar niet verwaarloosbaar als nadeel.
Voorts kan als nadeel worden genoemd,
dat subsidiëring, zonder
randvoorwaarden aan de omvang van de lozing, een integrale aanpak van
individuele behandeling van afvalwater op zich n~et bevordert, terwijl
juist centralisatie tot grote kostenbesparingen kan leiden, zeker bij
'individuele' behandeling van afvalwater.
Door tie noodzaak van herinvesteringen als gevolg van het afschrijven
van systeemonderdelen kunnen herinvesteringskosten een blijvend knelpunt vormen als de financiële voordel en van de individuele behandeling
van afvalwater ten opzichte van de kosten van verontreinigingsheffing
en rioolrecht te gering zijn om noodzakelijke herinvesteringen te
dekken. Dit zal vooral optreden bij installaties met een zeer geringe
capaciteit. Subsidiëring van de realisatie van het systeem als een
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doeluitkering heeft in dat geval slechts een beperkte reikwijdte,
aangezien na verloop van 10 - 30 jaar het probleem zich herhaalt.
Voor- en nadelen zijn in onderstaande samengevat:
Voordelen:
minder bezwaren tegen de hoge
behandelingssystemen;
subsidiëring op maat mogelijk,
van het subsidiestelsel.

investeringskosten van individuele
naar de omstandigheden, afhankelijk

Nadelen:
zeer grote financiële consequenties voor de overheid;
niet in overeenstemming met afbouw subsidiëring kostbare rioleringswerken;
integrale aanpak sanering verspreide lozingen op zich niet gestimuleerd;
knelpunten op langere termijn blijven mogelijk bestaan.
3.3.2.
(Gedeeltelijke)subsidiëring van regionale planning
Door een regionale aanpak van de sanering van verspreide lozingen met
behulp van 'individuele' behandelingssystemen kunnen de voordelen van
centralisatie zo goed mogelijk worden uitgebuit.
Door schaalvergroting van de 'individuele' behandeling van afvalwater
kunnen aanzienlijke besparingen op de investeringskosten worden behaald . Ter illustratie:
Het realiseren van een septic tank + bicrotorsysteem van 200 i.e.
kost ca. f 800,- per i.e. tegen ca. f 5.600,- per i.e. voor een
5 i.e. systeem. Het voordeel per 200 i.e. (ca. 50 woningen) bedraagt
f 960.000. Zelfs met aftrek van de noodzakelijke kosten voor het
aanvoerstelsel zal nog een aanzienlijke besparing worden bereikt.
Thans is realisatie van individuele behandeling van afvalwater veelal
nog een ad hoc aangelegenheid waardoor de voordelen van centralisatie
niet ten volle worden benut.
Voor de keuze van een meest economische aanpak voor een bepaalde regio
zijn voorstudies noodzakelijk . In plaats van subsidiëring van de
investeringskosten kunnen de voorstudies met een financiële ondersteuning gestimuleerd worden, zodat op deze wijze indirect een verlaging
van de kosten van de sanering kan worden bewerkstelligd. Zonder financiël e ondersteuning komen initiatieven voor deze voorstudies onvoldoende op gang.
Deze studies kunnen een integraal karakter hebben waarin naast de
mogelijkheden van rBA-systemen ook alternatieven met rioleringssystemen
worden overwogen. Hierdoor worden riol ering en individuele behandeling
op reële wijze met elkaar vergeleken. De voorstudies kunnen door
provincies of door waterkwaliteitsbeheerders in overleg met gemeenten
worden geïnitieerd.
Deze oplossingsrichting brengt aanzienlijk minder kosten voor het rijk
met zich mee. Bovendien wordt het inzicht in de landelijke situatie
vergroot, waardoor eventuele verdere stappen beter overwogen kunnen
worden.
Nadeel is dat de studies de bezwaren tegen hoge investeringskosten niet
volledig wegnemen. Zelfs systemen met een capaciteit van 200 i.e. zijn
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nog niet volledig te bekostigen (kapitaals- en bedrijfslasten) uit de
gebruikelijke inkomsten van verontreinigingsheffing en rioolrecht, nog
afgezien van de kosten voor inzameli ngssystemen. Het surplus aan kosten
zal derhalve toch uit algemene middelen danwel uit eigen bijdragen van
de lozers gefinancierd dienen te worden.
Belangrijk voordeel van deze oplossingsrichting is dat het
worden nagegaan met 1 à 2 demonstratieprojecten.

effect kan

Voor- en nadelen zijn samengevat:
Voordelen:
groter inzicht in de huidige situatie van l ozingen in buitengebieden;
effect na te gaan door middel van demonstratieprojecten (gefaseerde
aanpak knelpunt);
gestreefd wordt naar integral e aanpak met meest economische oplossingen;
riolering en individuele behandeling van afvalwater op gelijke voet
behandeld;
geen uitgebreide subsi dieregelingen/werkzaamheden;
past meer in overheidsbeleid (het financieren van handvaten voor
probleemoplossing, niet van de middelen zelf);
minder hoge kosten voor de overheid.
-Nadelen:
bezwaren tegen hoge investeringskosten slechts beperkt weggenomen;
bij centralisatie ontstaat een knelpunt ten aanzien van het beheer
van de !BA-systemen voor gemeenschappelijk gebruik van meerdere
lezers;
motivatie van betrokken instanties en lezers nodig voor uitvoering
van de realisatie, opdat de voorstudies. hun onkosten waard zijn.
3.3.3. -Stimulering optimale samenwerking betrokkenen
Door een goede samenwerking van lezers, waterkwaliteitsbeheerders en
gemeenten, waarbij de onkosten van de realisatie en de bedrijfsvoering
gezamenlijk worden gedragen, zijn de financiële consequenties voor alle
betrokkenen beter te dragen, zie knelpunt 'eigendomsaspecten' (bijlage V). Deze oplossingsrichting zou goed voorafgegaan kunnen worden door
het alternatief 3.3.2., maar kan ook ·reeds getracht te worden bewerkstellicht door een ministeriële brief aan de betrokken instanties,
gepaard met voorlichting.
Een goede spreiding van de onkosten over de betrokkenen kan de bedragen
verlagen tot redelijk acceptabele grootten voor alle betrokkenen.
Constructief overleg en de wil om tot gezamenlijke oplossingen te komen
zijn hierbij essentieel. In de praktijk . worden op dit punt nog veel
problemen ondervonden.
Voor ~ de lozingen in de bodem liggen hier minder mogelijkheden. Boven
10 i : e. zullen in de toekomst door invoering van het Lozingenbesluit
bodembescherming zeer hoge realisatiekosten gemaakt moeten worden,
zodat voor deze lozers wel een financieel knelpunt aanwezig is. Tot
10 i.e . zijn de investeringskosten en bedrijfskosten van deze systemen
echter beduidend lager, zodat in die gevallen weinig problemen zijn te
ve rwachten.
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Hoewel goede samenwerking tussen alle betrokkenen de kosten beter
draagbaar kan maken, wordt wel een knelpunt ten aanzien van de
eigendomsrechten en -plichten gecreëerd. Voorts behoeft de samenwerking
op zich nog geen integrale aanpak te bevorderen, en bestaat de kans op
het realiseren van minder economische ad hoc oplossingen. Voorts is de
bereidheid van betrokkenen nodig om financieel bij te dragen aan
oplossingen die traditioneel niet tot hun taak behoren (gemeenten die
aan zuiveringskasten bijdragen of waterkwaliteitsbeheerders die aan
riolering bijdragen).
Variant van deze oplossingsrichting is:
De bouw te laten bekostigen door de lezers, terwijl beheerskosten
worden bekostigd door. de overheid (via waterkwaliteitsbeheerder
en/of gemeente). De lozer ziet zich dan niet geconfronteerd met
zowel de vaste als de variabele lasten. Voor veel lezers zal echter
de benodigde investering het maatgevende knelpunt zijn, zodat weinig
heil in deze variant gezien wordt.
Samengevat:
Voordelen:
indien mogelijk, dan zijn de kosten voor alle betrokkenen nog
redelijk draagbaar;
geen subsidiëring (echter wel ambtelijke inspanning benodigd).
Nadelen:
kans op succesvol ambtelijk overleg in praktijk gering gebleken;
ad hoc aanpak mogelijk zonder streven naar een economische regionale
aanpak;
knelpunt blijft bestaan voor omvangrijke lozingen in de bodem;
aanleiding tot knelpunten inzake de eigenaarsproblematiek, zelfs
als slechts 1 lozer op één systeem is aangesloten;
moeilijk te stimuleren vanuit de rijksoverheid.
3.4.
Aandachtspunten
Onderstaand zijn kort enige aandachtspunten aangegeven die van belang
kunnen zijn voor een verdere afweging van alternatieven:
a. Verlaging van de investeringskosten door goedkopere bouwwijzen is
niet als oplossingsrichting meegenomen. Het is triviaal dat deze
mogelijkheid te allen tijde aandacht verdient. Vooralsnog ziet het
er echter naar uit dat goedkopere bouwwijzen op zich niet het
knelpunt kunnen oplossen.
b. Het knelpunt treedt het meeste op de voorgrond indien zeer kleine
lozingen worden beschouwd. Oplossingen waarbij gestreefd wordt naar
kostenreductie door een meer centrale aanpak dan een aanpak per
perceel verdienen altijd de voorkeur.
c. Financiële ondersteuning van !BA-systemen mag niet tot oneerlijke
concurrentie ten opzichte van riolering leiden. Aansluiting op
riolering prevaleert uit milieuhygiënisch oogpunt te allen tijde
bóven individuele behandeling van afvalwater.
d. De financiële consequenties dienen in verhouding te staan tot het
milieuhygiënische belang. Eventuele rijksbijdragen dienen hierop te
zijn afgestemd, afhankelijk van de prioriteit van het gestelde doel.
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BIJLAGE IV: Knelpunt grenslijn riolering (gemeente) en zuivering (WKB)

4.1.
4. 2.
4. 3.
4. 4 .

Achtergrond
Knelpunten
Al ternatieven voor knelpuntoplossing
Aandachtspunten
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4.1.
Achtergrond
Traditioneel is een scheiding ontstaan tussen taken van Gemeenten en
Waterkwaliteitsbeheerders inzake inzameling, transport en verwerking
van afvalwater.
Het afnamepunt , ofwel het punt waar de taak van de gemeente wordt
overgedragen aan de waterkwaliteitsbeheerder wordt onderling overeengekomen.
Afspraken die tussen gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders worden
gemaakt over deze grenslijn van de verantwoordelijkheden in de taakuitvoering geven in het algemeen het volgende beeld:
de grenslijn wordt gelegd juist voor hetjde pompstation(s) van de
persleiding( en).
de gemeente draagt hierdoor zorg voor de inzameling van het afvalwater en het transport hiervan naar het pompstation. Veelal betreft
dit de stedelijke vrijverval riolering.
de waterkwaliteitsbeheerder draagt zorg voor het/de pompstation(s),
de persleidingen voor transport naar de zuivering en de zuiveringsinstallaties. (In het algemeen het leidingstelsel waarop geen
aansluitingen meer plaatsvinden doch hetgeen slechts dient voor
transport)
In de praktijk ·komen, zij het in geringe en in afnemende mate, afwijkingen op deze regels voor:
In enkele situaties zijn zuiveringsinstallaties nog in beheer bij
gemeentelijke diensten. Deze situaties komen steeds minder voor.
In gebieden met verspreide bebouwing valt drukriolering veelal nog
onder verantwoording van de gemeente. Het afnamepunt voor de WKB
ligt dan voorbij het punt dat alle huisaansluitingen hebben plaatsgevonden.
In het algemeen kan echter gesteld worden dat gemeenten het afvalwater
inzamelen en transporteren naar een afnamepunt van de waterkwaliteitsbeheerder, die vervolgens zorg draagt voor eventueel verder transport
en verwerking van het afvalwater.
Knelpunten
4.2.1.
Primair knelpunt
Een kne lpunt kan ontstaan indien gemeente en waterkwaliteitsbeheerder
niet tot overeenstemming kunnen komen inzake de ligging van het afnamepunt, c.q. het overdraagpunt van de taakuitvoering. Veelal komt dit
voort uit financiële bezwaren. Dit knelpunt treedt in belangrijke mate
op bij verspreide bebouwing door de volgende aspecten:
Bij verspreide bebouwing lopen de kosten van aansluiting op centrale
riolering sterk op. Dit kan een financiële drempel betekenen voor
gemeenten om riolering in het gebied met verspreide bebouwing aan te
leggen, waardoor gemeenten afzien van rioolaanleg.
De waterkwaliteitsbeheerder wordt echter hierdoor geconfronteerd met
een 'diffuse' verontreiniging van het oppervlaktewater, waarvoor een
directe aanpak moeilijk te realiseren is. Indien het overleg met de
g~meente staakt is direct overleg met de lozer nodig. Hierbij kan
gedreigd worden met intrekking van een lozingsvergunning .
- De lozer zal veelal niet geneigd zijn tot ingrijpende financiële
maatregelen, en ziet zich hiertoe veelal niet verplicht omdat:
a. gemeente geen riolering realiseert (dus waarom zou de lozer dat
'.vel doen);
4.2.

Festaurant ''"Ce H:n:lari~ WJJ.f" is g=leg;n in ret b.ri.~ie::l van cE
Careente Omen en is niet ~sloten cp rioler:in:J. Ce th3ns in g:bruik
zijn:E septic tank bie::lt een t,.,einig l:evre::lig:rd= q:ilass:ir:g. Ce eig::raar
l:Etaald een forse m::Ertnrlslast cb)r freq..an:e slibJerwi jd=r:in:J en zru
graag v.ord:n ~ot:En cp rioler:ir:g. Ce r...aterkwili.teit:.sl::Eheerèer
( 2W)) acht d= l:Estaan:E vcorzieni.rq:n milia.rt:ecinisch O'l'J01.d:::e:r 61
drin3t aan cp "Verb:?ter:in:J cb)r aansluit:ir:g cp rioler:in:J of "Ved:Eter:in:J
van d= effll.B'lt:kv.aliteit tot 2 rrg BZV/1 (zeer str~), d:Jn..el v'erplaatsillj van ret lozin:;sp.nt via een J.an:1= traq::ortleicli.nj.
Ce g:m:ente kan en wil geen garantie g=ven inzake aanleg van riolerin;. Ce kcsten hiervan lcp:n zo h:::o3' cp dat aansluit:ir:g vcoraJ..smg
niet taaltaar v.otdt. geacht.
In:lien g:en "Verb:?terinj in d= situ:ttie c:ptree::lt dreigt d= lozin:Jsver~ van ret restaurant in g::Naar te kara1. Ce eig::raar ziet geen
uitw:g, als g:!te:nte ayof ~terkwili.teit:steh:erèer g:en bij<:h:'Gq: in d=
kcsten leveren, of geen riole~ v.otdt. aargeleg:l.
In à=ze a:nflictsitu:ttie km geen a:nprani.s v.or:à:n ~· OJerig:ns
zijn in de nabijheid van c:E g:m:e:1te Omen n::g ruim 50 ~ in
b..li.~erl:n niet ~oten cp riolerin:J (c:d< mbij restaurant ''"Ce
~ri~ W:llf'.)
~ ret rrer:en:l:el hiervan in cE J::x:x:Bn la:st, reeft cE \-aterkwili.teit.sl:eh:er:d:r hier tcx::h v.einig vrecÈ rree, C}cien de i.n:llrekte atveer
via J::x:x:Bn rrer cg;:ervl.akt.a-.e.ter. Dit "Vergroot ret o:nflict t:ussa'l
g:m:ente en v.aterkv.aliteit:steh:erèer inzake de a:cleg van riole~ in
ret b..li.~e::l. ee Jn...erkin:Jtre::iiDJ van ret .lozirq:rl:esluit J:o:Brb::sc::h=rmi.r"xJ zal dit o:nflict "Vemc:s::i:ilijk aansc:h:q:a1.
Hierbij kant rr.:g dat c:E recreatieve l:a:lrijven g.nstig zijn veer c:E
:i.nkarsten van de g:!tE81te. Een g:::e:l: q:ilassillj in g:e:i o;erleg tussen
g:m:ente, lozers en \-aterkwili.tei t:steh:erèer rret g=zëitEflli jke ~
~ lijkt vooraJ..smg echter te strarrl:n cp cnverzcaili jke s~
ten aanzien van uit te veeren taken, rret een dri.cElijke :fi.ren:iële
adrt:.ergrarl.

\torl:eeld 4.1.:

~t

o:nflicten g:rreente en w<B
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b. verontreinigingsheffing voor de lozing wordt betaald aan de WKB
(die uit deze opbrengst maar maatregelen dient te treffen).
Zie voorbeelden 4.1. en 4.2.
Veelal leidt deze conflictsituatie tot een van de volgende, veelal
onbevredigende, oplossingen:
a. De WKB neemt genoegen met een door de lozer te realiseren deelzuivering van het afvalwater, bijvoorbeeld via een septic tank, en
accepteert hierdoor een bepaalde, veelal nog aanzienlijke, verspreide belasting van het oppervlaktewater.
b. Een lozingsvergunning wordt ingetrokken of niet verleend, hetgeen
inhoudt dat een lozer zijn lozing dient te staken en een andere,
veelal zeer kostbare, oplossing voor ZlJn afvalwater dient te
zoeken, danwel het object (woning/bedrijf) zal dienen te verlaten.
In een summier aantal gevallen wordt wellicht overgegaan op lozing
in de bodem.
Bij beide oplossingen blijft de gemeente feitelijk van financieel
nadeel bespaard, tenzij oplossing b. inhoudt dat hiermee een stuk
werkgelegenheid wegvalt, danwel een recreatieve aantrekkingskracht
(bijvoorbeeld ingeval van een recreatief bedrijf).
4.2.2.

Secundair knelpunt

Een tweede knelpunt kan ontstaan indien wél een compromis wordt bereikt
tussen gemeente, WKB en lozer, met de intentie gezamenlijk te komen tot
het realiseren van een zuiveringsinstallatie met een redelijk zuiveringsresultaat, maar geen sleutel gevonden wordt voor de kosten c.q.
taakverdeling.
De zuiveringsinstallatie vervangt de anders noodzakelijke riolering.
In dat oogpunt is het reëel dat de gemeente een bijdrage levert in de
investering. Ook is het reëel, dat de WKB een deel van de investering
bekostigt, aangezien het afvalwater direct bij de bron wordt behandeld
en derhalve niet centraal verwerkt behoeft te worden. De verontreinigingsheffing wordt, hierdoor in directe daden omgezet. Echter ook de
lozer mag worden geacht een bijdrage te leveren. Indien geen compromis
gevonden wordt is i mmers aannemelijk dat door de lozer tenminste een
septic tank op eigen kosten wordt gerealiseerd en bedreven.
Er is thans geen eenduidige verhouding voor deze kostendeling aan te
geven, zodat deze ad hoc al dan niet tot stand zal komen. Zo er al een
verdeling van de benodigde investering overeen is te komen, dan nog
blijft een knelpunt bestaan ten aanzien van de eigendomsrechten en
-verantwoordelijkheden. Ook voor het beheer van de installatie zal een
overeenkomst noodzakelijk zijn: wie neemt de besluiten, wie draagt de
kosten, etc. Het sluiten van dergelijke overeenkomst€n vergt veel
overleg en tijd en helaas is een succesvolle afloop niet altijd gegarandeerd.
De verdeling van de kosten, c.q. de eigendomskwestie wordt als afzonderlijk knelpunt behandeld.
4.3 ~'

Alternatieven voor knelpuntoplossing
Ingegaan wordt slechts op het knelpunt genoemd in 4.2.1. Feitelijk
bestaat het knelpunt hieruit dat bij individuele behandeling nauwelijks
een traditionele scheiding is aan te brengen tussen inzameling enerzijds en (transport en) verwerking van het afvalwater anderzijds.

Prakti.jkvcod::a:ilil

~-

en Vriestui.zen"

!-èt l:edrijf "I<Cel- en Vriesh..ri.zen BV'', een o;erslagstatim vmr fruit cm:a1traat, is ~eg:n in een b..ri.~ed rret ~bij èe
sen::e::tte Eerg.sc::h:rlu:k. ~:re.hater van ret J::e:lrijf v.ordt thans ~zui
verd ~cx:a:l cp een ~eg:n sloot. !-èt l:edrijf is niet ~aten
cp riolerin;1; ret dichtst bijzijrrl: afn:lrep.nt vror aansluit.:ir'B cp
rioleri.rg ligt cp ca. 4 km afstarrl. D::el.zuiverin;1 van ret srx:ehater in
een Séptic tank zcu g::zien èe satB1Stelli.rg van dit veter v.einig/g:en
effect h::l::b:n. D? lazin:J reeft echter een vervuil~ van ca. 150
i.rw::nerEq.ri.valenta1, èe mtvaig;:!xi; sloot is volledig anaercx:b.
D? vaterkwili.tei1:sl:l::h:erèer (IHJS) ~ aan cp ve:d::eterin;1 van èe
sib..atie. Diskmt.in..e :i.nzaTeli.n; en transpJrt naar een r:wzi is te dur,
ca. f 70. 000 p;?r jaar. Een in:li.vid.J::el zuiverin:jssystean is evereens
cb:lr èe eig:raar niet te l:etale1 (investerin;1 f 100.000 - f 150. 000)
!-èt rreeste in aarnerkin:J kant. n:g aanleg van drukrialerin;1, investeri.rg
f 75.000 à f 150.000, cb:h èe g;m::ente kan a1 wil dit niet tekcstig:n,
a::k al ro..rl:n rreerèere nab..u:ig! l:erlri jva1 hiercp k1.In:n ....ord:n ~
sloten, teg:n 9=!~ rreerka:rt:en.
D? eig:raar is l:ereid an in reàili jld:eid een firerriële bi jdrag: te
levera1, rraar vo::>ralsrog is in ret o.;erleg t:ussen seleente, lazer en
vaterkval..itei1:sl:l::h:erèer g:en a:npranis te vin:i:n. D? t:artijen blijvm
elkaar als initiatiefrarer aarM.jzen, zx:n::Er resultaat.
\b'ntee1 d 4.2.:

~
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Beide onderdelen ZlJn vrijwel gecombineerd in 1 zuiveringstechnisch
werk. Van belang is hierdoor: wie is bij verspreide bebouwing verantwoordelijk voor dit ene zuiveringstechnische werk, ofwel wie is de
initiatiefnemer in de sanering van verspreide lozingen op deze wijze en
wie draagt hiervoor de (grootste) kosten.
4.3.1.
Gemeente taakstellend
De gemeente zal gebruikelijk streven (evt. na aandrang van derden)
objecten op haar grondgebied aan te sluiten op riolering. Indien de
gemeente concludeert dat bepaalde objecten uit economische overwegingen niet zijn aan te sluiten, ligt het derhalve voor de hand dat
zij in ieder geval een voor haar haalbaar bedrag (maximum aansluitbedrag) ter beschikking zou willen stellen voor het treffen van voorzieningen. In dat opzicht kan de gemeente als de taakstellende worden
gezien, met andere woorden de initiatiefnemer, c.q. trekker van het
project, en als de grootste kostendrager.
Het lijkt echter reëel een bepaalde bijdrage van de lozer te verlangen.
De lozer zou immers bij lozing op oppervlaktewater in het algemeen toch
reeds verplicht zijn zelf een septic tank te bekostigen. Hiervoor is
nadere invulling van deze oplossingsmethodiek nodig. Zonder hier
uitgebreid op in te gaan kan worden gedacht aan:
bekostiging ·en beheer IBA-systeem door gemeente. Gemeente vraagt
vergoeding van lozer ter grootte van de investering van realisatie
voor een geschikte septic tank.
realisatie septic tank door lozer, realisatie biologische zuiveringstrap door· gemeente en beheer gehele systeem door gemeente.
idem, maar beheer septic tank door lozer.
Voordelen van deze oplossing zijn:
initiatief ligt bij een overheidsinstantie, zodat planmatige gemeentelijke aanpak door deze instantie mogelijk is;
duidelijke taakstelling;
hoge kosten worden door gemeenschap gedragen;
gemeente in een aantal gevallen reeds grondeigenaar;
diverse activiteiten van gemeentelijke diensten te combineren (korte
overlegstructuur).
Nadelen van deze oplossing ZlJn:
gemeente bezit niet altijd de kennis c.q. capaciteit ten behoeve van
het beheer van een zuiveringsinstallatie;
hoge kosten voor de gemeente, wellicht alsnog geen financiële
haalbaarheid voor de gemeente;
het begrip 'rioolrecht' als gemeentelijke belasting vraagt aanpassing, zodat gemeente deel van beheerskosten kan verhalen op de
lozer. (N.B.: in deze situatie is er geen sprake van aansluiting op
een gemeentelijk riool)
controle op behaalde effluentkwaliteit kan leiden tot ongewenste
conflicten tussen gemeente en WKB (zie knelpunt VI)
de taakstelling dient van rijksoverheidswege of juridisch gestimuléerd danwel opgelegd te worden.
4.3.2.

Waterkwaliteitsbeheerder taakstellend
De waterkwaliteitsbeheerder zal gebruikelijk streven naar een directe
aanpak in de bescherming van kwaliteit van het oppervlaktewater. Indien
aansluiting op riolering niet haalbaar is, dan zal de WKB voor het
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uitoefenen van haar taak andere middelen dan centrale behandeling van
het afvalwater dienen toe te passen. In dat opzicht kan zij, indien
afgezien wordt van opheffing van de lozingsvergunning (de makkelijkste
weg), zichzelf als taakstellende zien bij de realisatie van individuele
behandeling van afvalwater bij verspreide bebouwing . Vergelijkbaar met
de oplossing in 4. 3.1 . lijkt het echter ook hierbij reëel een bepaalde
bijdrage van de lozer te verlangen in de ordegrootte van de kosten van
een geschikte septic tank (Feitelijk betaald de bewoner hiennee zijn
keuze van verblijf in het buitengebied). Nadere invulling van deze
oplossingsmethodiek is nodig (zie 4.3.1.).
Voordelen van deze oplossing ZlJn:
initiatief ligt bij een overheidsinstantie, zodat planmatige regionale aanpak door deze instantie mogelijk is;
- duidelijke taakstelling;
hoge kosten worden door de gemeenschap gedragen (groter draagvlak
dan bij gemeente);
WKB bezit de kennis ten behoeve van het beheer van een zuiveringsinstallatie;
- WKB controleert haar eigen lozing (geen conflict ten aanzien van
effluentkwaliteit);
- het begrip 'verontreinigingsheffing' wordt in directe zin toegepast.
Nadelen van deze oplossing zijn:
hoge kosten voor de WKB, waardoor de financiële haalbaarheid niet
.. altijd mogelijk is;
- de grondeigendomsproblematiek kan meer op de voorgrond treden;
- de taakstelling dient van rijksoverheidswege of juridisch gestimuleerd danwel opgelegd te worden.
4.3.3.
Taakstellend overleg
Gezien beide voorgaande oplossingsrichtingen, 4.3.1. en 4.3.2., kan de
taakstelling zowel aa~ gemeenten, als aan waterkwaliteitsbeheerders
toegedacht worden vanuit redelijke overwegingen. Het ligt derhalve voor
de hand beide instanties als taakstellend te zien, zodat een gezamenlijke inspanning in goed overleg tot stand komt. Feitelijk is dit in
het algemeen de huidige praktijk, waarbij structuur en opbouwende
samenwerking in het algemeen verbetering behoeven.
Voorts lijkt het reëel een bepaalde bijdrage van de lozer te verlangen
ter grootte van de kosten van een geschikte septic tank, conform het
gestelde in 4.3.1 en 4.3.2.
Nadere invulling van deze oplossingsrichting is nodig. Talloze opzetten
zijn hiervoor mogelijk. Al deze oplossingen dienen echter als hoofdpunt
te hebben dat er één trekker bestaat, een hoofdtaakstellende, en dat de
andere partijen medetaakstellend ZlJn. Dit verhoogt de kansen op
succes, gezien de aanwezigheid van een centraal aanspreekpunt.
Zonder uitgebreid op de ve r schillende mogelijkheden in te gaan, worden
onderstaand slechts enkele voorbeelden gegeven, die elk hun eigen vooren na,delen kennen (eenvoudig af te leiden uit voorgaande oplossingsrichtingen in 4.3.1 en 4.3.2).
a. Hoofdtaakstellende = gemeente.
Gemeente bekostigt de realisatie (evt. deel op bewoner verhaald),
geadviseerd door WKB . WKB verzorgt en bekostigt het beheer . Gemeente
heft rioolrecht ter vergoeding van realisatie. WKB heft verontreini-
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gingsheffing ter vergoeding van beheer. Problemen door verschil van
eigenaar en beheerder mogelijk.
b. Hoofdtaakstellende = waterkwaliteitsbeheerder.
Waterkwaliteitsbeheerder bekostigt de realisatie en verhaalt hiervan
een redelijk deel op de gemeente ter grootte van het bedrag van een
acceptabele rioolaansluiting (evt. ook een deel op bewoner verhaald,
bijvoorbeeld kosten septic tank). WKB verzorgt en bekostigt het
beheer. Heffing rioolrecht door gemeente wellicht een juridisch
probleem. WKB legt verontreinigingsheffing op ter vergoeding van
realisatie en beheer. Slechts één eigenaar (WKB), wel wellicht recht
van opstal en overpad nodig.
c. Als b. maar nu brengt WKB een deel van de kosten van beheer in rekening bij gemeente (die op grond hiervan juridisch gezien wellicht
beter in staat is rioolheffing op te leggen).
d. Hoofdtaakstellende = lozer.
Lozer bekostigt de realisatie en krijgt hiervoor een deelvergoeding
van waterkwaliteitsbeheerder en gemeente, ter grootte van acceptabele bedragen voor bescherming kwaliteit oppervlaktewater (taak WKB)
en ·rioolaansluiting (taak gemeente). Lozer verzorgt en bekostigt
beheer.
Heffingen
rioolrecht
en verontreinigingsheffing door
gemeente en WKB liggen juridisch minder eenvoudig (geen actieve
dienstenverlening).
e. Hoofdtaakstellende = WKB
Gemeente bekostigt en realiseert in overleg met WKB, ·noodzakelijke
rioleringswerken (en eventueel septic tank, met deelbijdrage lozer).
WKB sluit deze voorzieningen aan op een door haar gerealiseerd
zuiveringssysteem (exclusief septic tank). Het afnarnepunt, c.q.
overdrachtspunt van gemeentetaak naar taak WKB, ligt dan bij de
afvoer van de septic tank. Gemeente verzorgt en bekostigt beheer
van riolering en septic tank , WKB verzorgt en bekostigt beheer
zuiveringssysteem (exclusief septic tank), derhalve zijn rioolrecht
en verontreinigingsheffing aan lozer op te leggen. Duidelijke
afbakening van taakstelling, maar uitvoering van beheer door twee
instanties kan wel problemen oproepen.
f. Als e. maar WKB verzorgt volledige beheer en brengt deel beheer in
rekening bij gemeente.
g. Als f. maar andere kostenverdeling.
Voordelen van deze oplossing zijn:
in het algemeen vervult een overheidsinstantie een trekkersrol,
zodat planmatige gemeentelijke danwel regionale aanpak mogelijk is.
hoge kosten worden door gemeenschap gedragen (groter draagvlak dan
bij gemeente of waterkwaliteitsbeheerder als afzonderlijke taakstel).ende).
in vrijwel alle situaties a t;m g verzorgt de WKB het beheer als
zijnde de meest deskundige partij.
in de meeste situaties a t;m g controleert WKB 'haar eigen' lozing
(geen conflict ten aanzien van effluentkwaliteit).
in een aantal gevallen zijn duidelijke juridische gronden aanwezig
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kosten:
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1) Be.oler t.aaks1:ellenà

Investering: f 12. 800lv.cni.ng
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tc::eraTEn, ter dekking van hat beheer. Dit p:rcentage ligt h:::ger als èe
fi.narx::ie._ring van de investering niet (volledig) gedekt ·.~rdt.
(NB: de milieulasten voor èe cp hat systeem aangesloten ~ zijn
ca. 2 x zo h:x:g.)
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AanJeel beheerskcsten M<B is f 4600I systeem ( w-aarvan f 1800 uit
verc:ntreii"ligings!-effing) .
Bij 5 % niet ~loten wcni.n]e..'î in de gem:ente, zou bij plaats:L--:g van
I.EA-syst.eten, hat rioolrecht in de gereente net ca. 2 % tcenenen, ter
èel<kinJ van het behaer. Dit perce ntage ligt hcger als èe fir'..ar.ciering
van de gereenteïnvestering niet (volledig) gedekt M:>ràt.
Bij 5 % niet-aar.gesloten -~ i.'l het WK-t:e..lJeersçebied, zcu bij
'-plaatsing van IBA-sys--...erren, èe ve.rontreinigi.r:gs!-effing JTEt ca. 3 - S %
~ , ter èe.ldC..ng van hat beheer. Dit J;ercent.age ligt h:çer als ëe
'fi.narx::iering van de WKB-i.nveste.r....ng niet (volledig ) çeèe.ln: 'M:lrdt.
(NB: de milieulasten voor de op t:et systean aangesloten l:er~"""S zijn
ca. 2,5 x zo h:x:g. )

-

Voarl:eeld 4 . 3: vcorl:::eeld kcsteninvlced bij sanen.werk.ir.g.
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en verontreinigingsheffing kan worden

Nadelen van deze oplossing z~Jn:
Goede, duidelijke afspraken tussen alle betrokken partijen zijn
essentieel.
Onduidelijke taakstructuur mogelijk, veel administratie benodigd.
Eigendomstoekenning minder duidelijk; in een aantal situaties is
eigendom en beheer gesplitst over meerdere partijen, hetgeen kan
leiden tot conflicten.
Juridisch meer complex.
- Ad hoc oplossingen mogelijk (nadelig ten opzichte van structurele
aanpak).
Taakstelling niet landelijk, maar plaatselijk of regionaal vastgelegd, hetgeen langzaam tot stand kan komen (afwachtende houdingen
uit voorzorg tegen het scheppen van precedenten, zoals thans plaatsvindt).
Het taakstellend overleg dient van rijksoverheidswege of juridisch
gestimuleerd, danwel opgelegd te worden.
4.3.4.
Algemeen
Bij al de drie· oplossingsalternatieven staat centraal dat de taakstelling, danwel het taakstellend overleg, van rijksoverheidswege gestimuleerd dient te worden. De vraag is slechts welke richting hierbij
gekozen wordt.
Zonder een duidelijke taakstelling zal deze rol heen en weer gespeeld
worden tussen gemeenten en WKB, met de lozer hier tussen in en een kans
dat deze uiteindelijk het onderspit delft (zeker in probleemsituaties).
Hoe omvangrijker de instantie, danwel het draagvlak voor de kosten,
des te gemakkelijker zijn de hoge kosten van individuele behandeling
van afvalwater op te brengen (in toenemende mate: ~ozer, gemeente,
WKB, combinatie gemeente+ WKB), echter ook hoe groter de onduidelijkheid wordt in taakstelling en eigendomsaspecten. Deze onduidelijkheid werkt in het algemeen afstotend. Een bepaalde stimulans is
derhalve gewenst.
Een voorbeeld van de reducerende invloed van een groter financieel
draagvlak op kostenaspecten is gegeven in voorbeeld 4.3.
4.4.
Aandachtspunten
Onderstaand zijn kort enige aandachtspunten geformuleerd die van belang
kunnen zijn bij een verdere afweging van de alternatieven:
a. Een zo groot mogelijk draagvlak voor de hoge kosten van individuele
behandeling van afvalwater verlaagt tariefstijgingen van algemene
belastingen, indien de toepassing door overheden wordt bekostigd.
b. Bij individuele behandeling van afvalwater zijn vele situaties
mogelijk, afhankelijk van de grootte van de lozingen, de dichtheid
van de bebouwing, de topografie van het gebied, de bodemgesteldheid,
~te. Deze grote variatie pleit voor ad hoc overeenkomsten tussen de
betrokken partijen, toegespitst op de randvoorwaarden die de specifieke situatie met zich meebrengt.
c. Ad hoc overeenkomsten, via taakstellend overleg, neigen tot uitstel/ afstel van maatregelen door het niet be re iken van een compromis
tussen de betrokken partijen bij afwezighe~d van één taakstellende
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initiatiefnemer. Deze mogelijke impasse pleit voor algemene, landelijke, uitgangspunten ten aanzien van taakstelling.
d . Hoe groter het gebied dat wordt beschouwd ten aanzien van sanering
van verspreide lozingen, hoe beter een efficiënte, planmatige aanpak
kan worden geëffectuee rd . Een regionale aanpak is derhalve te
verkiezen boven een plaatselijke aanpak. Regionale planmatige
studies zijn gewenst voor een goede saneringsstrategie. Deze studies
dienen te worden gestimuleerd. Als initiatiefnemers kunnen waterkwalite itsbeheerders optreden, danwel intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het is gewenst dat bij deze studies alle .betrokken
partijen zijn betrokken (ook in financieel opzicht), teneinde de
slaagkans te verbeteren. Bij deze studie kan de vraag van de
taakstelling worden meegenomen zodat het taakstellend overleg een
kwantitatieve ondersteuning verkrijgt.
e. Kostenreducties, zoals door subsidies van de rijksoverheid, zullen
de acceptatie en uitvoering van de taakstelling wel bevorderen, maar
garanderen nog niet een kans van slagen bij stakend overleg over
kostenverde lingen. Het hoofdknelpunt blijft de onduidelijkheid ten
aanzien van de grenslijn van taakstellingen van gemeente en waterkwaliteitsbeheerder (tot welk 'afnarne'-punt strekt de verantwoordelijkheid).

BIJLAGE V: Knelpunt eigendomsaspecten

5.1.
5. 2.
5.3.
5. 4.

Achtergrond
Knelpunten
Oplossingsrichtingen
Aandachtspunten
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5.1.
Achtergrond
Het begrip eigendom legt de verantwoordelijkheid voor dit eigendom bij
de eigenaar. De eigenaar bezit een bepaalde mate van eigenmachtig
handelen inzake het eigendom, maar kan zich ook verbonden zien aan
rechten en plichten die bij dit eigendom behoren.
Bij individuele behandeling van afvalwater kunnen zich situaties
voordoen dat meerdere eigenaars betrokken zijn bij het geheel aan
aktiviteiten, bijvoorbeeld:
a. de grondeigenaar van het terrein van de installatie en de eigenaar
van de installatie kunnen verschillende rechtspersonen zijn;
b. het totale afvalwatersysteem kan verdeeld zijn over diverse eigenaren.
In dat geval zullen overeenkomsten tussen de eigenaars dienen te worden
vastgelegd die de verantwoordelijkheden, c.q. de rechten en plichten,
duidelijk onderscheiden.
ad a.
Alle grondoppervlakten in Nederland ZlJn in eigendom. Eigenaars kunnen
bijvoorbeeld zijn: particulieren,
bedrijven,
overheid' (gemeente,
provincie), stichtingen, etc.
Voor het legaal betreden van een niet-openbaar terrein en/of het
plaatsen van een bouwwerk op een terrein c.q. het in eigendom hebben
van dit bouwwerk, is toestemming vereist van de grondeigenaar. Dit kan
juridisch worden vastgelegd door middel van het vestigen van respectievelijk 'het recht van overpad' en het 'recht van opstal', overeenkomsten die met de grondeigenaar notarieel worden bekrachtigd. In deze
overeenkomsten wordt een vergoeding vastgelegd die aan de grondeigenaar
betaald dient te worden voor het gebruik van de grond, evenals overige
bepalingen ten aanzien van rechten en plichten. De grond wijzigt bij
deze overeenkomst niet van eigenaar. Een alternatief is de aankoop van
de grond, waarbij de volledige eigendomsrechten worden verkregen.
Grondaankoop vergt een éénmalige, hoge investering. Het vestigen van
recht van overpad en recht van opstal houdt een periodieke, relatief lage vergoeding in en vindt meer toepassing bij tijdelijke
situaties of als verkoop ongewenst is. Een resterende mogelijkheid voor
het verwerven van de grond is een onteigeningsprocedure waarbij de
overheid een gedwongen verkoop kan bewerkstelligen.
ad b.
De hoge kosten van een individueel zuiveringssysteem kunnen aanleiding
vormen tot het opsplitsen van het gehele afvalwatersysteem in onderdelen, elk met een eigen eigenaar. Deze keuze kan ook door lokale omstandigheden inzake bestaande voorzieningen, transportmogelijkheden, etc.
worden beïnvloed.
Deze splitsing kan eenvoudig worden aangebracht tussen de eerste zuiveringstrap van het systeem, de septic tank, en de tweede zuiveringstrap
, de biologische behandeling (biorotor, zandfilters, etc.). De septic
tank kan eigendom zijn van de lozer en de tweede zuiveringstrap van een
andere rechtspersoon (bijvoorbeeld gemeente of waterkwaliteitsbeheerder) ~' Deze situatie kan zich in de praktijk
vaak voordoen gezien het
grote, aantal reeds bestaande septic tanks, die in het algemeen eigendom
zijn van de lozer, c.q. de eigenaar van de lozingsbron. Bij uitbreiding
van deze voorzieningen met een tweede zuiveringstrap tot een totaal
'individueel behandelingssysteem' door een andere rechtspersoon kan
hierdoor een situatie ontstaan waarin het gehele afvalwatersysteem
verdeeld is over verschillende eigenaren. Hierbij dient wel opgemèrkt
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Achtergrond
Systemen voor individuele behandeling van afvalwater behoeven controle
op het functioneren. Uit het verleden is bekend dat het op grotere
schaal onvoldoende uitvoeren van onderhoud grote onvrede heeft veroorzaakt omtrent het functioneren van individuele behandelingssystemen.
Een voorbeeld hiervan is de in de praktijk gebl eken gebrekkige slibafvoer uit septic tanks; door het niet tijdig legen van de tank door de
eigenaar werden met regelmaat situaties aangetroffen waar nauwelijks
sprake was van enig zuiverend effect.
6.1.

Controle op een juiste werking van de installatie kan deze ongewenste
situaties voorkomen/beperken. Bij de uitvoering van de controle kan
onderscheid gemaakt worden in:
controle ten behoeve van de bedrijfsvoering, c.q. bediening en
onderhoud.
Hierbij wordt gecontroleerd of het systeem in werking is, onderhoud
behoeft of eventueel aa.n passen van de besturing noodzakelijk is
(afstelling pompen, afsluiters verstellen, en dergelijke). Indien
noodzakelijk, danwel gewenst, is ook controle op de effluentkwaliteit uit te voeren om na te gaan of aan gestelde eisen wordt voldaan
en of aanpassing van de bedrijfsvoering benodigd is. Deze activiteit
behoort feiteli jk tot de verantwoordel ijkheid van de eigenaar. De
controle frequentie is afhankelijk van het type systeem. Tabel 6. 1.
geeft hiervan een indruk.
controle op het naleven van gestelde voorschriften in de lozingsvergunning of het Lozingenbesluit bodembescherming.
Afhankelijk van de gestelde voorschriften zal de bevoegde instantie
inzicht willen hebben in de bedrijfsresultaten, in hoofdzaak de
effluentkwaliteit in relatie tot de gestelde eisen (evt. ook gepleegd onderhoud; bedrijfsstoringen, etc.). Indien alleen middelen
zijn aangegeven om verontreiniging te voorkomen/beperken (middelvoorschriften), is analyse van het effluent niet noodzakelijk .
Indien grenzen aan de uitworp zijn gesteld (doelvoorschriften), zal
wel bemonstering en analyse van het effluent benodigd zijn. Dit kan
gekoppeld zijn aan een meetverplichting, waardoor de taak van
bemonstering en analyse bij de eigenaar berust en veelal volstaan
kan worden met een administratieve controle. Indien geen meetverplichting is ingesteld, zal de bevoegde instantie zelf door (ste
ek)bemonstering en analyse inzicht op het naleven van de voorschriften dienen te verkrijgen. Eventueel kan ook een verplichting zijn
opgenomen ten aanzien van het voeren van een boekhouding door de
eigenaar ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten. Een periodiek
bezoek van de bedrijfslocatie ten behoeve van een doelmatige inspectie is zeker gewenst.
De controle op het naleven van gestelde voorschriften behoort tot de
taak van de voorschriften stellende instantie, in het algemeen de
waterkwaliteitsbeheerder inzake de lozingsvergunning en - in de
toekomst- de gemeente inzake de ontheffing in het kader van het
Lozingenbesluit bodembescherming.
De controle frequentie en -omvang wordt door de bevoegde instantie
a~gemeen vastgesteld op basis van de kans op overtreding en de ernst
van het mogelijke milieugevolg. In het Ontwerp Lozingenbesluit
bodembescherming wordt de frequentie wettelijk voorgeschreven (1 x
per 2 jaar).
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6.1.
Achtergrond
Systemen voor individuele behandeling van afvalwater behoeven controle
op het functioneren. Uit het verleden is bekend dat het op grotere
schaal onvoldoende uitvoeren van onderhoud grote onvrede heeft veroorzaakt omtrent het functioneren van individuele behandelingssystemen.
Een voorbeeld hiervan is de in de praktijk gebleken gebrekkige slibafvoer uit septic tanks; door het niet tijdig legen van de tank door de
eigenaar werden met regelmaat situaties aangetroffen waar nauwelijks
sprake was van enig zuiverend effect.
Controle op een juiste werking van de installatie kan deze ongewenste
situaties voorkomen/beperken. Bij de uitvoering van de controle kan
onderscheid gemaakt worden in:
controle ten behoeve van de bedrijfsvoering, c.q. bediening en
onderhoud.
Hierbij wordt gecontroleerd of het systeem in werking is, onderhoud
behoeft of eventueel aanpassen van de besturing noodzakelijk is
(afstelling pompen, afsluiters verstellen, en dergelijke). Indien
noodzakelijk, danwel gewenst, is ook controle op de effluentkwaliteit uit te voeren om na te gaan of aan gestelde eisen wordt voldaan
en of aanpassing van de bedrijfsvoering benodigd is. Deze activiteit
behoort feitelijk tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De
controle frequentie is afhankelijk van het type systeem. Tabel 6.1.
geeft hiervan een indruk.
controle op het naleven van gestelde voorschriften in de lozingsvergunning of het Lozingenbesluit bodembescherming.
Afhankelijk van de gestelde voorschriften zal de bevoegde instantie
inzicht willen hebben in de bedrijfsresultaten, in hoofdzaak de
effluentkwaliteit in relatie tot de gestelde eisen (evt. ook gepleegd onderhoud; bedrijfsstoringen, etc.). Indien alleen middelen
zijn aangegeven om verontreiniging te voorkomen/beperken (Ddddelvoorschriften), i s analyse van het effluent niet noodzakelijk.
Indien grenzen aan de uitworp zijn gesteld (doelvoorschriften), zal
wel bemonstering en analyse van het effluent benodigd zijn. Dit kan
gekoppeld zijn aan een meetverplichting, waardoor de taak van
bemonstering en analyse bij de eigenaar berust en veelal volstaan
kan worden met een administratieve controle. Indien geen meetverplichting is ingesteld, zal de bevoegde instantie zelf door (ste
ek)bemonstering en analyse inzicht op het naleven van de voorschriften dienen te verkrijgen. Eventueel kan ook een verplichting zijn
opgenomen ten aanzien van het voeren van een boekhouding door de
eigenaar ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten. Een periodiek
bezoek van de bedrijfslocatie ten behoeve van een doelmatige inspectie is zeker gewenst.
De controle op het naleven van gestelde voorschriften behoort tot de
taak van de voorschriften stellende instantie, in het algemeen de
waterkwaliteitsbeheerder inzake de lozingsvergunning en -in de
toekomst- de gemeente inzake de ontheffing in het kader van het
Lozingenbesluit bodembescherming.
be controle frequentie en -omvang wordt door de bevoegde instantie
~lgemeen vastgesteld op basis van de kans op overtreding en de ernst
van het mogelijke milieugevolg. In het Ontwerp Lozingenbesluit
bodembescherming wordt de frequentie wettelijk voorgeschreven (1 x
per 2 jaar).
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De huidige stand van zaken is globaal als volgt:
lozingsvergunningen voor septic tanks beperken zich in het algemeen
tot middelvoorschriften en eventueel een beperkt aantal doelvoorschriften (bezinksel in effluent, slibafvoer). Controle op naleving
van de voorschriften is veelal afwezig of wordt slechts sporadisch
en steekproefsgewijs uitgevoerd. Septic tanks worden op grote schaal
in Nederland toegepast bij verspreide bebouwing (ca. 3 à 4% van het
totale woningbestand).
lozingsvergunningen voor individuele behandelingssystemen bestaan
in het algemeen uit doelvoorschriften (kwaliteitseisen aan het
effluent voor één of meerdere parameters). Controle op naleving van
de voorschriften varieert van regelmatig tot sporadisch en steekproefsgewijs. Meetverplichtingen zijn in het algemeen slechts
beperkt opgenomen. Het aantal systemen in Nederland is echter
gering.
lozing van afvalwater in de bodem is thans nog niet aan voorschriften gebonden. Het in ontwerp zijnde Lozingenbesluit bodembescherming
tendeert naar het stellen van rniddelvoorschriften, teneinde niet
qindende doelvoorschriften te behalen . De controle frequentie op
naleving van de voorschriften wordt in het Lozingenbesluit voorgeschreven. In het Lozingenbesluit is voorts de verplichting opgenomen
het systeem · zodanig te beheren en te onderhouden dat de doelstellingen worden gerealiseerd; in een richtlijn zullen hiertoe nadér
gedefinieerde aanbevelingen worden opgenomen.
6.2 .
Knelpunten
6. 2 .1.
LOzingen in de bodem
Bij lozingen in de bodem ZlJn controlebepalingen vastgelegd in het
Ontwerp Lozingenbesluit bodembescherming. Hierbij is de controle ten
behoeve van de bedrijfsvoering toegewezen aan de lozer en wordt een 2jaarlijkse inspectie door de bevoegde instantie verplicht gesteld.
Hoewel deze voorschriften knelpunten kunnen opleveren in de praktische
uitvoering ervan, wordt hier niet specifiek op deze lozingen ingegaan
gezien het reeds gevormde wettelijke kader. In algemene zin zijn echter
onderstaande opmerkingen ook te vertalen naar knelpunten bij controle
op lozingen in de bodem. Bijkomend knelpunt is dat door de ondergrondse
ligging van systeemonderdelen een daadwerkelijke controle moeilijker
uitvoerbaar is.
6.2.2.
Controle op naleving van de voorschriften
Door de schaarste aan middelen bij de bevoegde instanties komt een
doelmatige controle op naleving van voorschriften in het gedrang. Met
name ingeval van individuele behandeling van afvalwater kan het geven
van praktische inhoud aan deze controle tot een knelpunt leiden .
Milieugevolgen van overtredingen hebben veelal slechts een beperkte
locale invloed per incident, waardoor de controle van ondergeschikt
belang wordt geacht . Bij schaarste aan middel en zal derhalve op de
controle ten aanzien van individuele behandeling als een van de eerste
mogetijkheden worden bezuinigd. Indien deze controle sterk wordt
beperkt -of erger, achterwege wordt gelaten- dan is er een grote reële
kans dat het vóórkomen van nalatigheid bij onderhoud aan de individuele
behandelingssystemen toeneemt. Deze ervaring wordt gemaatstaafd door
het gebrekkige onderhoud aan ondermeer septic tanks, zoals dit in
voorgaande jaren veelvuldig gesignaleerd kon worden .
Bij de schaarste aan mi ddelen spelen twee aspect en een rol:
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a. de personele inzet
Een jaarlijkse inspectiebeurt van de installaties met een tijdsduur
van gemiddeld 1,5 uur (incl. reistijden) houdt voor een aantal van
ca. 150.000 !BA-systemen in Nederland een totale controlelast in van
ca. 135 manjaren, ofwel een dagtaak voor gemiddeld ca. 10 personen
per provincie, of 4 personen per waterkwaliteitsbeheerder. Deze
inspanning alleen al, omgerekend per aangesloten i.e., ligt in
dezelfde ordegrootte als de complete dagelijkse bedieningslast van
grote centrale rwzi's. Naast deze jaarlijkse inspectiebeurt zal nog
tijd benodigd zijn voor administratieve afhandeling van de inspectiebeurt, en eventuele overige bureauwerkzaamheden ter controle op
naleving van de voorschriften.
b. de kosten
Naast de personele kosten genoemd onder a. en hiermee samenhangende
kosten (huisvesting, reiskosten) zal afhankelijk van de gestelde
voorschriften ook bemonstering en analyse van het effluent dienen te
worden uitgevoerd. Uitvoering van een analysepakket zal afhankelijk
van het aantal parameters ca. f 40,- à f 250,- per monster kosten.
Indien aangenomen wordt dat voor slechts ca. 60.000 grotere !BAsystemen in Nederland het effluent wordt bemonsterd en geanalyseerd
bij de jaarlijkse inspectiebeurt onder a. à f 150,- per monster, dan
bedragen de kosten van deze analyse alleen al jaarlijks 9 miljoen
guldenl of gemiddeld 300.000 gulden per waterkwaliteitsbeheerder.
Indien hierbij de personele inspanning onder a wordt opgeteld, dan
zullen deze kosten nog ruim verdubbelen. Hierbij dient nog te worden
opgemerkt dat het nemen van 1 steekmonster nauwelijks inzicht geeft
in de gemiddelde kwaliteit over het gehele jaar.
De geschetste voorstelling geeft aan dat zelfs een zeer summdere
jaarlijkse controle op naleving van de voorschriften al een aanzienlijke extra belasting voor de controlerende instanties met zich meebrengt .
Het afwentelen van deze kosten op de eigenaars van de systemen zou de
toch al relatief hoge bedrijfskosten verhogen. Met name voor de zeer
kleine systemen 'levert dit een ernstige barrière . Afgezien van de
juridische mogelijkheden hiertoe, zou vanuit dit oogpunt deze verrekening reeds ongewenst zijn.
De oplossing van het knelpunt zal gevonden dienen te worden in een
efficiënt compromis tussen bewaking van de doelstelling en de kostenjinspanning hiervoor benodigd. Oplossingsrichtingen gericht op
beperking c.q. het achterwege laten van controle op naleving van de
voorschriften zullen nieuwe, ongewenste knelpunten oproepen waardoor de
doelstelling van individuele behandeling van afvalwater wordt belemmerd. De afweging dient derhalve met grote zorg te geschieden.
6.2.3.
Controle ten behoeve van de bedrijfsvoering
Het functioneren van individuele behandelingssystemen staat of valt met
het uitvoeren van noodzakelijke bedrijfscontroles en onderhoud. Vrijwel
alle systemen zijn zeer eenvoudig te bedienen en vragen een relatief ~' geringe mate van controle.
De systemen zijn derhalve in het
alge~een goed te beheren door
de eigenaars zelf, ook particulieren
(bewoners). Alleen het actief slibsysteem vereist meer deskundigheid,
waardoor beheer door particulieren minder mogelijkheden biedt.
Deze eenvoud biedt de mogelijkheid een groot deel of alle activiteiten
van de controle ten. behoeve van de bedrijfsvoering door de eigenaar/bewoners zelf uit te laten voeren. Het is echter afhankelijk van de
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instelling van de eigenaar/bewoners of deze controle daadwerkelijk naar
behoren wordt uitgevoerd. In de praktijk laat dit nogal eens te wensen
over. Bijvoorbeeld:
Ondanks een duidelijke bedrijfshandleiding van de leverancier met
richtlijnen voor uit te voeren controles en metingen werd de actief slibinstallatie van het praktijkonderzoek 'Individuele Behandeling van Afvalwater' op de lokatie Hoeven (tankstation langs autosnelweg) in de jaren voorafgaand aan het onderzoek amper door het
dienstdoende personeel van het tankstation gecontroleerd. Eenvoudige
controlemetingen zoals het bepalen van het slibgehalte werden nimmer
uitgevoerd, de installatie werd zelfs nooit visueel geïnspecteerd.
Volstaan werd met het opmerken van technische storingssignaleringen
op de schakelkast in het bedrijfsgebouw. Een en ande·r had ondermeer
tot gevolg dat regelmatig een overmaat aan slib in de installatie
aanwezig was, ten nadele van de effluentkwaliteit. Onderhoudscontracten die gesloten waren konden op zichzelf onvoldoende de
kwaliteit waarborgen.
Dit voorbeeld is zeker niet opzichzelf staand. Nalatig onderhoud is een
algemeen gesignaleerd probleem bij individuele behandeling van afvalwater en septic tanks. In het algemeen komt men pas in actie als zich
ernstige problemen voordoen door verstopping, defecten aan motoren/po~
pen (indien gesignaleerd), en dergelijke.
Bij een geringe controle frequentie op het daadwerkelijk uitvoeren van
volwaardig beheer van de installaties kan derhalve het verwezenlijken
van de doelstelling van individuele behandeling van afvalwater, het
saneren van verspreide lozingen, onvoldoende gewaarborgd zijn. Dit
argument spreekt in het voordeel van het uitoefenen van het beheer door
deskundig personeel, bijvoorbeeld:
door de leverancier of andere instanties/bedrijven op basis van een
onderhouds- of beheerscontract. Hoe frequenter de controle ten
behoeve van de bedrijfsvoering, vastgelegd in het contract, hoe
zorgvuldiger het beheer maar ook hoe groter de kosten. Een contract
met 1 à 2 controles per jaar, zoals thans gebruikelijk, is in het
algemeen onvoldoende, zie tabel 6.1.
door een overheidsinstantie, de
waterkwaliteitsbeheerder of de
gemeente . Bij uitoefening van de controles, met een frequentie
volgens tabel 6 . 1. zou dit leiden tot een grote personele belasting
van de controlerende instantie. Stel een gewogen gemiddelde van 6
controles per jaar à 0,75 uur (scenario I bijlage 0) dan betekent
dit voor 1S3 . 000 systemen een totale tijdslast van ca. 400 manjaren,
exclus ief reistijden. Door re istijden neemt dit
nog met ca.
SO - 100% toe, zodat uitgegaan kan worden van ruim 700 manjaren,
uitsluitend voor de bedrijfsmatige controle (exclusief onderhoud).
Dit betekent een gemiddelde dagtaak voor ca. SS personen per provincie, danwel ruim 20 personen per waterkwaliteitsbeheerder, ofwel
ruim S x zoveel als voor een jaarlijkse inspectie op naleving van de
voorschriften. Indien bij deze controles ook het onderhoud wordt
opgeteld, dan neemt de totale tijdslast met nog eens ca. 400 manjaren toe.
Met de bestaande personele bezetting ZlJn deze activiteiten niet
uitvoerbaar. De personele uitbreiding dient bekostigd te worden uit
opbrengsten voor deze activiteiten en algemene middelen (bijvoorbeeld via verontreinigingsheffing). Aangezien de betrokken lezers op
oppervlaktewater reeds verontreinigingsheffing betalen -zonder dat
deze beheersactiviteiten worden uitgevoerd- zal ongetwijfeld een

46

BIJLAGE VI

verhoging van de verontreinigingsheffing noodzakelijk zijn (in de
ordegrootte van 5 à 10%). Afgezien van de kosten brengt dit ook
aanzienlijke organisatorische consequenties met zich mee.
6.3.

Oplossingsrichtingen
Alle controle's uitgevoerd door de bevoegde instanties (in het
6.3.1.
algemeen de WKB)
Door systemen voor individuele behandeling van afvalwater lozend op
oppervlaktewater onder beheer te plaatsen van waterkwaliteitsbeheerders
zijn zowel de controle op naleving van de voorschriften en controle ten
behoeve van de bedrijfsvoering verantwoord gedekt. Bij grootschalige
toepassing brengt deze oplossingsrichting echter een aanzienlijke extra
belasting voor de waterkwaliteitsbeheerders met zich mee, waarvoor de
huidige middelen ontoereikend zijn. Een en ander zou een aanzienlijke
uitbreiding van de personeelsbezetting inhouden en een stijging van de
verontreinigingsheffing van enkele procenten, ter dekking van deze
kosten, afhankelijk van het aantal verspreide lozingen in het beheersgebied.
De organisatorische aanpak bij een groot aantal systemen binnen één
beheersgebied kan problemen vormen. Met ca. 150.000 systemen over 30
waterkwaliteitsbeheerders betekent dit gemiddeld 5.000 installaties
binnen een beheersgebied. Met 20 - 40 personen voor de controle's (en
evt. onderhoud) betekent dit rond de 125 -250 installaties per controleur. Per installatie is derhalve de controleur gemiddeld slechts ca.
0,8- 1,7 dag per jaar beschikbaar. Bij problemen op enkele installaties kan dit tot knelpunten in de taakuitvoering leiden, zeker als deze
problemen zich gelijktijdig voordoen. Ook langdurige ziekte van de
controleur kan een knelpunt ve.roorzaken.
Deze problemen zijn te ondervangen met extra personeel, waardoor echter
in vergelijking met andere alternatieven extra personele inzet plaatsvindt.
De oplossingsrichting heeft een raakvlak met de eigenaarsproblematiek.
Indien eigenaar en beheerder niet dezelfde persoon zijn ligt hier een
juridisch aandachtspunt. De eigenaar zou wellicht verplicht kunnen
worden het onderhoud door de waterkwaliteitsbeheerder uit te laten
voeren, bijvoorbeeld via een eis opgenomen in de lozingsvergunning. Een
duidelijker situatie ontstaat als de waterkwaliteitsbeheerder ook het
systeem in eigendom heeft, maar dit verhoogt de kosten voor de
waterkwaliteitsbeheerder aanzienlijk (zie knelpunten 'Eigendomsaspecten' bijlage V).
Voorts is deze oplossingsrichting niet in overeenstemming met de
ingezette tendens van de terugtredende overheid, waarbij de verantwoordelijkheid steeds meer bij de vergunninghouder komt te liggen (zoals
bij de Hinderwet voor bedrijven).
Voor- en nadelen zijn onderstaand samengevat.
<,

Voordelen
goede bewaking doelstelling individuele behandeling van afvalwater;
geen afzonderlijke controle op naleving van voorschriften benodigd.
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7.2. aangegeven. De praktische uitvoering van deze optie zal ingrijpende veranderingen voor de waterkwaliteitsbeheerders met zich meebrengen.
Daarnaast kan deze optie knelpunten met zich meebrengen zoals geschetst
in het knelpunt 'eigendomsaspecten' (bijlage V).
Om dit verplichte beheer af te dwingen als het systeem niet in eigendom
is van de waterkwaliteitsbeheerder, zal het noodzakelijk zijn een
verplichting hiertoe op te nemen in de lozingsvergunning. Dit ligt
juridisch gezien wellicht erg moeilijk. Dit aspect zou nader uitgezocht dienen te worden.
De optie leidt echter tot een meer adequaat beheer van de systemen
mits het knelpunt inzake de beheersorganisatie doelrnatig kan worden
opgelost. De deskundigheid van de waterkwaliteitsbeheerders mag voldoende worden geacht, zeker als zij beschikking hebben over voldoende
relevante informatie over kleinschalige behandeling van afvalwater.
Voordelen:
meer adequaat beheer van de systemen
'minder' controle op naleving van voorschriften noodzakelijk (controle en beheer zijn gecombineerd).
Nadelen:
grote organisatorische en financiële consequenties voor de waterkwaliteitsbeheerder;
stijging verontreinigingsheffing te verwachten met enkele tientallen
procenten;
discrepantie tussen lozingen op oppervlaktewater en lozingen in de
bodem;
problemen mogelijk ten aanzien van eigendomsknelpunt.
7.3.3.
Beheer systemen door gemeenten
In deze optie is het beheer van aile systemen ondergebracht bij de
gemeenten. Voor systemen lezend in de bodem is dit moeilijk realiseerbaar, aangezien hiervoor geen verplichting in het Lozingenbesluit
bodembescherming wordt opgenomen. voor systemen lezend op oppervlaktewater, niet in eigendom van de gemeente, is dit praktisch ook moeilijk
realiseerbaar, aangezien bezwaarlijk via de lozingsvergunning het
beheer door gemeenten kan worden voorgeschreven, als gemeenten en
waterkwaliteitsbeheerders hierover geen accoord hebben bereikt.
Om het verplichte beheer af te dwingen, indien de systemen niet in
eigendom zijn van de gemeente, ontbreken welhaast de praktische mogelijkheden. zo dit al wel zou kunnen, dan kan alsnog een knelpunt
ontstaan als geschetst in het knelpunt 'eigendomsaspecten', zie ook
bijlage V.
Hoewel gemeenten minder deskundigheid in huis hebben dan de waterkwaliteitsbeheerders, mag wel verwacht worden dat het beheer in het
algemeen meer adequaat dan door particulieren wordt uitgevoerd.
Voorde~l ten opzichte van beheer door waterkwaliteitsbeheerders is dat
de gemiddelde omvang van het aantal te beheren systemen per gemeente
geringer is. Hierdoor kunnen organisatorische problemen geringer zijn.
Voor kleine gemeenten met relatief veel verspreide lozingen zijn de
organisatorische en financiële consequenties echter zeer groot.
Voorts ontbreekt het gemeenten aan middelen om de financiële gevolgen
te dekken .
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Voordelen:
redelijke kans op voldoende beheer;
organisatorisch beter te overzien, behoudens enkele probleemgemeenten.
Nadelen:
financiële gevolgen moeilijk te dekken;
afdwingen beheersplicht moeilijk;
problemen mogelijk ten aanzien van eigendomsknelpunt .
7.4.
Aandachtspunten
Onderstaand worden kort enige aandachtspunten aangegeven die van belang
kunnen zijn bij een verdere afweging van alternatieven.

\

[

l

a. Het knelpunt heeft duidelijke raakvlakken met de knelpunten:
controle IBA-systemen (bijlage VI);
eigendomsaspecten (bijlage V);
grenslijn riolering (gemeente) en zuivering (waterkwaliteitsbeheerder) (bijlage IV).
b. Indien meerdere lozers(woningen) op één systeem zijn aangesloten
roept uitvoering van het beheer door de bewoners zelf veelal problemen op. In dèze situaties strekt beheer door een centrale instantie
tot aanbeveling.
c. De beheerskosten per aangesloten i.e. zijn geringer naarmate de
capaciteit toeneemt.
d. Naarmate de benodigde deskundigheid voor het behee"r toeneemt wordt
beheer door bewoners meer bezwaarlijk. Dit geldt met name voor het
actief slibsysteem.
e. Voor compactsystemen -actief slibsysteem, oxydatiebed, bicrotorzijn in het algemeen servicecontracten af te sluiten met de leveranciers van deze installaties.
Bij installaties door aannemers aangelegd -septic tanks, infiltratiesystemen, filtratiebedden, zandfilters- doet zich deze mogelijkheid niet of nauwelijks voor . · Onderhoudscontracten met leveranciers
zijn in dat geval beperkt tot onderhoud aan een eventueel geplaatste
opvoerpomp.
In beide situaties zijn extra contracten af te sluiten met 1 of meer
loonbedrijven voor slibafvoer en terreinonderhoud.
Als met meerdere contractanten wordt gewerkt zal de omvang en
frequentie van werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te zijn. Het
aangaan van servicecontracten is zowel mogelijk voor bewoners als
voor centrale instanties, waardoor het beheer hoofdzakelijk wordt
teruggebracht tot controle ten aanzien van de bedrijfsvoering en op
de uitvoering van de servicecontracten alsmede eventueel enig klein
onderhoud.
Bij beheer door een centrale instantie weegt de kostenbesparing op
eigen middelen door servicecontracten nauwelijks op tegen de extra
kosten voor de contracten. Organisatorisch kan er een beperkt
voordeel zijn.
B1j beheer door bewoners brengen servicecontracten veelal hogere
lapten voort, ten bate van een geringere eigen tijdsbesteding.
Financieel is dit een duidelijk nadeel. Bij gebrek aan deskundigheid, bijvoorbeeld voor onde rhoud aan pompen, zal echter geen keuze
mogeli j k zijn.

(

CE zuiverin:Jsinstallatie vcor èe ~te Vr~ (100 i.e.) J:est:.aarrl: uit ea1 septic tank + bicrotor 1 lcx:st cp een r~lnatig dra:gst:.aarrl: slc:ot w:lke valt crrl:r èe WIJJ. \Olg:ns h=t •...ater~teitsplan
van èe "'6terkwili.teit:.sl::sh:er:tl=r zru èe lazifB dien:n te vo1.d::::en aan èe
volg:n:l= eisa1:
- BZVS ; g:mic:l:Eld 10 rrg/.1. I rrexirraal 20 rrg/.1.;
r-I<j-zarereis; g:mid:hld 10 rrg/.1., rraxin"a:ll 20 rrg/.1.;
- affiltreertare stof; g:mic:l:Eld 15 ng;l, rrexirraal 30 rrg/.1..
I

H:e...el èe installatie èeze gr~ J:aB:Ez:tl= (BZV5 25 rrg/.1.;
r-I<j 12 rrg/.1.; affiltreerl:are stof 30 ng;l), v.ordt thans OJetw::g:n h=t
vet'Z.rek vcor een lazin:Jsverg.min;J, in OJerleg rret èe "'6terkv.elitei tsl::eh:errer, in te t:rekke1 en h=t effltalt te lazen in èe l:x:rl:m, ~in:l:
t.c:ekarsti~ prc:blere1 rret èe verguni.n:r.ierlen:r te vcorkaren ~
van OJerschrij<:lin; van èe gr~.
c:prerkeli jk is dat èez.eJ.fre "'6terkwili teit:.sl::sh:errer bij rest:aan::E
1~ van h..ti.sh:u::hlijk afval'-'6ter in b.ri.te:rq:bied:n slechts een
vcori::Ehan::hlin: d:or mi.d:hl van l::Ezinkin; vcorschrijft, rret een J::a:i.ti.den:i ~rirq:r zciverin:Jsresultaat.
'll:dnisch ~en hërl èe "'6terkwili.teit:.sl::sh:errer g:en tez...aren, èe
l:ez\..aren l::etroffen èe "'6ter~teit.

\tJ:lr'tpeld 8.1.

CE installatie te R.Itta1 van h=t m:::Ern:eksproject 'In:lividcle Eehanèelin; van Afval'-'6ter', lozerrl cp een rin3gracht., dia-x:e te vo1.d::::en aan
èe volg:n:l= eisen:
- BZVS I g:mic:l:Eld 10 rrg/.1., rrexirraal 15 rrg/.1.;
- 'Ibtaal stikstof 1 rrexirraal 10 rrg/.1. Ï
- 'Ibtaal fcsfaat: èefcsfaterinj' dient Il'C9ilijk te zijn, rrax. 2 gP;l;

- fH

tl.ssen 6,5

E!1

9.

Uit èe m:Erz.ceksresultaten is 9=bleken dat g:en èer m:Erzcdrt:e
irrlivià.cle zciverin:jssysteTen van h=t m:::Erzceksproject aan al èeze
str~ eisa1 (zelfs vcor grote rwzi' s) zru volcb:n.
\OJri:Eeld 8.2.
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Bij de gebruikelijke ruw afvalwaterconcentraties bij individuele
hui shoudens van ca. 400 mg BZV/ 1 en 110 mg NKj/1 zijn voor het behalen
van grenswaarden van 10 à 20 mg/1 verwijderingspercentages benodigd van
95 à 98% (BZV), respectievelijk 82 à 91% (NKj). Dit zijn zelfs voor
grote rwzi's zeer hoge eisen. Het zal duidelijk zijn dat hierdoor een
technisch-financieel knelpunt ontstaat.
Voorbeelden van praktijkproblemen zijn gegeven in voorbeelden 8.1. en
8.2.
Deze kwestie wordt nog eens extra bemoeilijkt door de grote spreiding
die aanwezig is in de gemiddelde ruw afvalwaterkwaliteit van individuele lozers. Een lozer die het waterverbruik heeft geminimaliseerd en
derhalve een geconcentreerd afvalwater produceert, zal meer problemen
ondervinden bij het behalen van gestelde grensconcentraties dan een
andere lozer met een hoger waterverbruik, terwijl de geloosde vuilvracht op het oppervlaktewater in g/d onderling vergelijkbaar i·s. De
geringe uniformiteit van de ruw afvalwaterkwaliteit van individuele
lozers komt derhalve in conflict met algemeen geldende grenswaarden.
De omvang van het knelpunt is vooralsnog niet in te schatten. Een en
ander is afhankelijk van de eisen door waterkwaliteitsbeheerders op te
geven in lozingsvergunningen. Aangenomen mag worden dat bij plaatsing
van individuele zuiveringssystemen door het merendeel van de waterkwaliteitsbeheerders strenge eisen ten aanzien van zuurstofbindende
stoffen gesteld zullen worden in de lozingsvergunningen, waardoor de
gegeven prakti.jkvoorbeelden zeker niet op zichzelf staande incidentele
gevallen betreffen.
8.2.2.
Organisatorisch-financieel knelpunt
Bepaling van een gemiddelde effluentkwaliteit vraagt de nodige inspanning ten aanzien van de bemonstering en de analyse, temeer daar de
effluentkwaliteit van individuele behandelingssystemen beduidend kan
fluctueren over het jaar.
De controle op het voldoen aan gestelde grenswaarden vergt bij een
grootschalige toepassing van individuele behandelingssystemen derhalve
een uitgebreide organisatie en gaat gepaard met aanzienlijke kosten. De
betrouwbaarheid van de controle is, gezien de fluctuerende kwaliteit,
echter gering.
Een op acceptabele wijze uitgevoerde controle op gestelde grenswaarden
vormt derhalve een organisatorisch-financieel knelpunt.

8.3.
Alternatieven voor knelpuntoplossing
8.3.1.
Verbetering prestaties zuiveringssystemen.
Om aan gebruikelijke grenswaarden aan zuurstofbindende stoffen te
voldoen zal veelal een reductie van het totale zuurstofverbruik (TZV)
van deze stoffen voor individuele behandelingssystemen vereist zijn van
90% of meer , ofwel globaal een reductie van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) van 91% en een reductie van Kjeldahl-stikstof (NKj) van
ca. 88%.
Verb~tering van de zuiveringsprestaties van de
onderzochte individuele
behandelingssystemen, met TZV-reducties van 71 - 93%, tot deze waarden
kan ondermeer geschieden door:
toevoeging van een extra zuiveringstrap, bijvoorbeeld een extra
zandfiltratie;
vergroting van de installatie, ter verkleining van de belasting.
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In hoeverre hierdoor aan gebruikelijke grenswaarden kan worden voldaan,
zou nader dienen te worden onderzocht.
In ieder geval staat vast dat de benodigde investeringskosten belangrijk toe zullen nemen.
Toevoeging van een extra zandfilter, 0,2- 0,4 m3 /(m2 .d), voor verdere
behandeling van het aerobe effluent doet de bouwkosten stijgen met ca.
f 450,- tot f 3.000,- per inwoner-equivalent, afhankelijk van de
systeemgrootte . Dit betekent een toename van 20-90% in de investeringskosten van de onderzochte systemen. Het effect op de investeringskosten van het septic tank + bicrotor-systeem bij naschakeling van
genoemd zandfilter of bij verdubbeling van de bicrotorgrootte (halvering belasting) is ter illustratie weergegeven in figuur 8.1.
De investeringskosten om de laatste restanten aan zuurstofverbruikende
stoffen te verwijderen nemen sterk toe. Een en ander is globaal geillustreerd voor de kosten van een septic tank + biorotor-systeem,
afhankelijk van de vereiste TZV-reductie, zie figuur 8.2.
Een aantal van de onderzochte systemen, zoals het septic tank + opgehoogd filtratiebed zal aan gebruikelijke grenswaarden kunnen voldoen;
dit systeem kost echter 1,5 tot ruim 2,5 x zoveel als bijvoorbeeld het
onderzochte septic tank + biorotor-systeem.
Voor de overige systemen,
de
biorotor,
het
oxydatiebed, het
actief slibsysteem en de zandfilters, zal echter een extra investering
benodigd zijn van 25 - 50% om -althans gemiddeld- aan de gebruikelijke
grenswaarden te voldoen.
Dit houdt in dat de investeringskosten van de -relatief reeds dureindividuele behandelingssystemen in het algemeen met enkele honderden
tot enkele duizenden guldens per inwoner-equivalent zullen toenemen.
Ter illustratie van de financiële nadelen van dit oplossingsalternatiet de volgende voorbeelden:
Ges t eld dat de onderzochte biologische zuiveringingssystemen voor
een gemiddelde investering van f 10.000,- à f 15.000,- per woning
kunnen worden gerealiseerd. Indien deze investeringen met ca. 30%
toenemen, dan betekent dit globaal f 4.000,- per woning aan extra
investeringskosten.
Gesteld dat in scenario I, bijlage 0, alle biologische zuiveringssystemen lozend op oppervlaktewater (septic tank + bi crotor systeem)
ter voldoening aan
thans
gebruikelijke
effluenteisen worden
aangepast tegen extra investeringskosten à 30%. De totale benodigde
investeringskosten van dit scenario stijgen dan van 6,2 miljard naar
7 , 2 mil jard gulden, een toename van 1 miljard (16%).
Ondanks de beduidende extra financiële inspanning blijft te verwachten
dat conflictsituaties zullen blijven bestaan, aangezien:
incidentele overschrijdingen van grenswaarden blijven optreden,
gezien de duidelijke fluctuaties in de effluentkwaliteit;
problemen blijven b~staan bij lozingen van zee r geconcentreerd
afvalwater, zoals van restaurants, parkeerplaatsen langs autosnelweg~n, etc.
Het · is dan ook de vraag of de extra financiële inspanning gerechtvaardigd is, mede gezien de reeds vergelijkbare verwijderingspercentages ten opzichte van grote rwzi's, behaald zonde r deze extra financiele inspanning.
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Voordelen van dit alternatief zijn dat:
de waterkwaliteitsdoelstelling conform de eisen van de Waterkwaliteitsbeheerder wordt behaald, of althans sterk benaderd,
het huidige stelsel van lozingsvergunningen gehandhaafd blijft.
Nadelen zijn:
de consequenties van het niet voldoen aan gestelde lozingseisen
kunnen aanzienlijk zijn. In het ergste geval kan dit inhouden dat de
lozingsvergunning alsnog wordt ingetrokken, hetgeen leidt tot
kapitaalsvernietiging met betrekking tot de gebouwde voorziening.
de vereiste controle-inspanning ten aanzien van het behalen van de
gestelde eisen is aanzienlijk.
Afgezien van de organisatorische problemen rond de controle, zijn de
financiële gevolgen aanzienlijk. Voorbeeld:
De kosten van een bernonstering +analyse op czv, NKj, droogrest en
pH bedragen ca. f 150,-. Zou deze controle 12 x per jaar worden
uitgevoerd op een systeem, dan bedragen deze kosten ca. f 1800,- per
jaar.
Gesteld dat controle aldus plaatsvindt bij de ruim 50.000 septic
tanks+ biorotor systemen van scenario I, bijlage 0), dan zijn de
totale kosten voor bernonstering en analyse ca. 95 miljoen gulden per
jaar.
8 . 3 .2.
Aanpassing effluenteisen aan best uitvoerbare technieken
Hierbij kan gedacht worden aan:
a. het stellen van grenswaarden die met de best uitvoerbare technieken
redelijkerwijs zijn te behalen, in afhankelijkheid van de aanvoer;
b. het beperken van in de vergunning opgenomen grenswaarden.
ad a
De grenswaarden kunnen bijvoorbeeld gericht Z1Jn op de redelijkerwijs
bij een biologische basiszuivering te behalen verwijderingspercentages:
BZV 90%; NKj gemiddeld 55%, zomer 70%.
Bij afvalwater van individuele huishoudens met BZV 400 mg/ 1 en
NKj 115 rng/1 zou dit neerkomen op de volgende eisen ten aanzien van de
gemiddelde effluentconcentratie:
BZV5 40 rng/ 1;
- NKj 50 rng/1 (zomer 35 rng/ 1);
Deze eisen zijn met de onderzochte systemen zeker haalbaar gebleken.
De benodigde extra investering als genoemd bij alternatief 8.3.1. kan
derhalve achterwege blijven.
OVerige nadelen
zijn echter vergelijkbaar met die van alternatief 8. 3 .1.
incidentele overschrijding van maximurn grenswaarden blijft te
verwachten, gezien de fluctuaties in de effluentkwaliteit;
problemen blijven bestaan bij lozingen van zeer geconcentreerd
a{valwater;
- de vereiste controle-inspanning ten aanzien van het behalen van de
gestelde eisen is aanzienlijk;
- de consequenties van het niet behalen van de gestelde lozingseisen
kunnen aanzienlijk zijn.
Tegenover het voordeel van de lagere investering staat echter in dit
geval het nadeel dat de door de waterkwaliteitsbeheerder beoogde
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waterkwaliteitsdoelstelling mogelijk niet wordt behaald. Voorts zal de
waterkwaliteitsbeheerder mogelijk genoodzaakt ZlJn haar waterkwaliteitsbeheersplannen te herzien op het punt van verspreide bebouwing .
ad b
Engelse voorschriften beperken zich tot BZV- en droogrest-eisen.
(respectievelijk 20 mg/1 en 30 mg/1). Deze parameters zijn minder
temperatuursgevoelig dan de stikstofparameters, zodat het bemonsteringstijdstip minder van invloed is. Bovendien werden de meeste knelpunten toegespitst op het niet behalen van de Nkj-eis, terwijl de BZVen de droogrest-eisen met minder inspanning behaald kunnen worden. Een
en ander heeft een gunstige invloed op de financiële aspecten ten
aanzien van investeringen en controle. Voorbeeld:
In de lozingsvergunning voor de installatie Weesp-Keverdijk is
slechts een eis gesteld aan het bezinkselgehalte (0,3 ml/1). Aan
deze eis is op betrekkelijk eenvoudige wijze te voldoen en de
control e kan sterk beperkt worden.
Echter ook bij een beperkt aantal parametervoorschriften blijft de te
verwachten dat:
incidentele overschrijdingen van de grenswaarden optreden;
problemen kunnen ontstaan bij zeer geconcentreerde afvalwatersoorten.
8.3.3.
Middelvoorschriften
In plaats van eisen te stellen aan de effluentconcentraties zou de
vergunningverlener eisen kunnen stellen aan het toe te passen zuiveringssysteem en het beheer hiervan.
In deze eisen zit reeds de beoogde zuiveringsprestaties verscholen.
Voordeel is echter dat er geen conflicten ontstaan bij een geringe
onvoorziene overschrijding van de beoogde zuiveringsresultaten, daar er
geen grenswaa.rden voor de emissie in · de vergunning worden opgenomen.
Bovendien is de controle sterk vereenvoudigd tot controle van het bij
de vergunningaanvraag ingediende ontwerp en periodieke nacontrole op
een juiste bedrijfsvoering bijvoorbeeld door een jaarlijkse inspectie
en controle van de boekhouding.
Deze opzet is te vergelijken met de thans gebruikelijke gang van zaken,
waarbij lozing via bijvoorbeeld een voorgeschreven septic tank verplicht wordt gesteld. Ook bij het ontwerp-Lozingenbesluit Bodembescherming wordt een dergelijke opzet nagestreefd.
Hoewel de
waterkwaliteitsbeheerder een
redelijke invloed blijft
behouden ten aanzien van de toe te passen systemen en derhalve op de
beoogde waterkwaliteitsdoelstelling, kan een nadeel zijn dat de
waterkwaliteitsbeheerder na plaatsing van het systeem minder grond
heeft voor eventuele intrekking van de vergunning, gezien de afwezigheid aan concrete eisen aan de effluentkwaliteit.
De financiële consequenties zijn afhankelijk van de te stellen voorschriften aan de dimensionering, uitvoering en het beheer. Voor het
opstellen van deze voorschriften is tevens een landelijk geaccepteerde
en aán de praktijk getoetste richtlijn noodzakelijk, die thans nog niet
aanwe,zig is.
8.4.
Aandachtspunten
Onderstaand zijn kort enige aandachtspunten geformuleerd die van belang
kunnen zijn bij een verdere afweging van de plternatieven:
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a. Individuele behandelingssystemen zijn relatief duur . . Elke verhoging
van de investeringskosten benadeelt de financiële haalbaarheid, met
name bij de zéér kleine systemen tot ca. 100 inwoner-equivalenten.
b. Bij een grootschalige toepassing van individuele behandelingssystemen binnen een beheersgebied is het gewenst de controle-inspanning
op naleving van de eisen in de lozingsvergunning ui t oogpunt van
financiële en organisatorische aspecten zo gering mogelijk te
houden.
c. Individuele behandelingssystemen vertonen veelal
een grilliger
verloop van de effluentkwaliteit over het jaar. Enkele steekbemonsteringen geven derhalve een weinig betrouwbaar inzicht in de
gemiddelde kwaliteit over het jaar, of over mogelijke maximale
waarden.
d. Afhankelijk van de dichtheid van de verspreide bebouwing is de
invloed van de effluentlozing veelal slechts lokaal merkbaar.
e . De belasting van oppervlaktewater van andere diffuse bronnen,
bijvoorbeeld afkomstig van weilanden of verontreinigde waterboderns,
kan dermate groot zijn, dat deze ernstiger i s dan de belasting met
het effluent van individuele behandelingssystemen met een biologische basiszuivering. Vergaande eisen aan het effluent van de zuiveringssystemen hebben dan weinig zin.

BIJLAGE IX :Knelpunt verontreinigingsheffing bij !BA-systemen

9. 1 .
9. 2.
9. 3.
9. 4.

Achtergrond
Knelpunten
Al ternatieven voor knelpuntoplossing
Aandachtspunten
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9.1.
Achtergrond
Krachtens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO, 1 december
1970) mogen de door de waterkwaliteitsbeheerder gemaakte kosten, inzake
het tegengaan en het voorkomen van de verontreiniging van de oppervlaktewateren en het handhaven van het bepaalde bij of krachtens de WVO,
verhaald worden op de vervuilers binnen het beheersgebied.
Dit geschiedt door middel van directe belastingen onder de naam 'verontreinigingsheffing oppervlaktewateren'.

Aan de heffing is onderworpen degene die afvalstoffen direct of indirect in een oppervlaktewater of op een zuiveringstechnisch werk brengt.
Als heffingsmaatstaf geldt de vervuilingseenheid. In het algemeen wordt
de verontreinigingsheffing gebaseerd op de lozing van zuurstofbindende
stoffen, waarbij een vervuilingseenheid gelijk is aan een inwonerequivalent, zijnde de gemiddelde belasting door één inwoner per etmaal,
thans 136 g 02 /(inw.d). Daarnaast kunnen afzonderlijke heffingen worden
ingesteld voor andere stoffen, zoals bezinkbare stoffen en zware
metalen.
Het per vervuilingseenheid verschuldigde bedrag wordt jaarlijks door de
waterkwaliteitsbeheerder vastgesteld.
Onderscheid wordt gemaakt tussen woningen en bedrijven:
- woningen
De verontreinigingsheffing voor woningen wordt forfaitair vastgesteld op 3 à 3,5 vervuilingseenheden per woning.
Een uitzondering is gecreëerd voor één-persoons huishoudens, welke
op basis van een schriftelijk verzoek aangeslagen kunnen worden voor
1 vervuilingseenheid.
bedrijven
Bij bedrijven wordt de vervuilingswaarde berekend met behulp van op
voorgeschreven wijze door meting en bemonstering verkregen gegevens
(meetbedrijven). In afwijking hiervan kan de vervuilingswaarde onder
bepaalde voorwaarden worden berekend op grond van de tabel afvalwatercoëfficiënten behorende bij de heffingsverordening van de waterkwaliteitsbeheerder (tabelbedrijven). In het algemeen betreft dit
bedrijven waar op grond van de tabel de vervuilingswaarde ten
hoogste 1000 vervuilingseenheden bedraagt, dan wel 100 vervuilingseenheden ingeval van chemische industriean chemische industrieën,
lak- en verffabrieken, natwasserijen en niet in de tabel vermelde
bedrijven.
Dit houdt in principe in, dat verspreide bebouwing -lozend op oppervlaktewater- in al deze categorieën kan vallen.
Verspreide bebouwing lozend in de bodem is niet heffingsplichtig inzake
de WVO.
Knelpunten
9.2.1.
Gebruik verontreinigingsheffings-gelden
De inkomsten van waterkwaliteitsbeheerders uit de verontreiningsheffing
opgelegd aan niet op relering aangesloten en op oppervlaktewater
lezende objecten
(voornamelijk huishoudens)
bedraagt thans naar
schatting meer dan ca. 35 à 50 miljoen gulden per jaar .
Deze inkomsten worden, evenals in voorgaande jaren, echter zelden
aangewend voor het daadwerkelijke tegengaan en voorkomen van de
verontreiniging van de ontvangende oppervlaktewateren voortvloeiende
~ uit de lozingen van(déze) vervuilers.
9.2.

vel
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ceerde aanslag zou kunnen worden opgelegd op basis van een schriftelijk verzoek , op voorwaarde dat geloosd wordt op een goedgekeurd
zuiveringssysteem. Een en ander eventueel te combineren met de
lozingsvergunning.
b. Restitutie (deel)verontreinigingsheffing
In dit geval wordt het huidige heffingsstelsel gehanteerd, doch kan
op schriftelijk verzoek (een deel van) de verontreinigingsheffing
als tegemoetkoming in de gemaakte kosten worden terug gevraagd aan
de waterkwaliteitsbeheerder. Voorwaarde van de teruggave kan zijn
dat geloosd wordt op een goedgekeurd systeem, dat bij inspectie goed
functionerend -is bevonden. Ook deze opzet is vergelijkbaar met de
voorgaande oplossingen, maar weer vanuit een andere invalshoek. Men
blijft verplicht de forfaitaire verontreinigingsheffing te voldoen,
maar men krijgt (deels) een vergoeding voor de onkosten, gemaakt
'namens' de waterkwaliteitsbeheerder voor het uitvoeren van diens
taak, tot een maximum van de gemiddelde kosten voor verwerking van
het afvalwater indien de woning wel op een centrale rioolwaterzuiveringsinstallatie zou zijn aangesloten.
ad a:
Voordelen Zl.Jn:
de bewoner betaalt voor de feitelijke vervuilingswaarde van het door
hem geloosde afvalwater. Zijn financiële inspanning om deze vervuilingswaarde te verlagen leidt tot reductie van zijn aanslag
verontreinigingsheffing tot 0 - 1 v.e. per woning;
deze opzet komt overeen met huidige verschillen in forfaitaire
aanslagen tussen één- en meerpersoonshuishoudens;
er is geen verschil ten opzichte van bedrijven, waar ook de aanslag
verontreinigingsheffing kan worden gereduceerd · door een eigen
financiële inspanning.
Nadelen zijn:
aanpassing van WVO, provinciale verordeningen enj of heffingsverordeningen is noodzakelijk.
de baten aan verontreinigingsheffing voor de waterkwaliteitsbeheerder gaan iets omlaag, de lasten blijven vergelij kbaar (zie 9.3.1.).
er kan een knelpunt zijn indien op eenzelfde zuiveringssysteem naast
woningen ook bedrijven worden aangesloten (zie 9.3.1.). vraagpunt
hierbij is welke reductie aan het bedrijf wordt toegekend.
ad b:
Voordelen Zl.Jn:
het huidige heffingssysteem blijft gehandhaafd;
de bewoner krijgt een vergoeding voor gemaakte onkosten tot een
maximum bedrag ter grootte van de kosten die de waterkwaliteitsbehee rder zou maken indien de bewoner op een centrale zuiveringsinstallatie zou zijn aangesloten.
(N.B.: de meerkosten zi jn een gevolg van de eigen? keuze van de
woonlocatie).
Nadelen zijn:
de baten aan veront reinigingsheffing voor de waterkwaliteitsbeheerder blijven gelijk, maar de lasten worden hoger (voor een ordegrootte zie reductie inkomsten in 9.3.1)
er kan een knelpunt ontstaan indien op hetzelfde zuiveringssysteem
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naast woningen ook bedrijven worden aangesloten (zie 9.3.1). Vraagpunt hierbij is welke vergoeding aan het bedrijf wordt toegekend.
inspecties, als criterium voor vergoeding, betekenen een organisatorische en financiële last.
9.3.3.
Vergoeding gemaakte onkosten
Hierbij blijft de forfaitaire aanslag van 3 vervuilingseenheden voor
woningen bestaan, het huidige heffingsstelsel blijft derhalve gehandhaafd . Op bijvoorbeeld schriftelijk verzoek worden de gemaakte onkosten
(deels) vergoed door de waterkwaliteitsbeheerder aan de eigenaar/kostendrager van het rBA-systeem. Voorwaarde voor deze vergoeding kan zijn
dat geloosd wordt op een door de waterkwaliteitsbeheerder goedgekeurd
zuiveringssysteem, dat de bedrijfsvoering voldoende is uitgevoerd
hetgeen wordt vastgesteld bij een periodieke (bijvoorbeeld jaarlijkse)
inspectie.
Een en ander kan gecombineerd zijn met de lozingsvergunning. Deze
oplossing komt er vrij vertaald op neer dat de waterkwaliteitsbeheerder
zijn taak in bestrijding van verontreiniging van oppervlaktewater
uitbesteed aan derden, tegen een gehele of gedeeltelijke vergoeding van
de door derden gemaakte onkosten. De bewoner betaalt via de aanslag van
verontreinigingsheffing de gemiddelde kosten voor de verwerking van het
geproduceerde afvalwater in het beheersgebied (3 v.e.jwoning).
(N.B.: eenvoudigheidshalve is hier geen afsplitsing gemaakt voor
droogweerafvoer en regenwaterafvoer).
Volledige vergoeding van onkosten zal in het algemeen hoger zijn dan de
aanslag verontreinigingsheffing. Aandachtspunt bij deze oplossing kan
zijn dat de waterkwaliteitsbeheerder rekening wenst te houden met het
gegeven dat gemeenten geen aansluiting van het perceel op de riolering
behoeven te plegen. Het is derhalve denkbaar dat deswegen de waterkwaliteitsbeheerder een deel van de onkostenvergoeding verhaalt op de
gemeente.
Dit betekent complexe financiële transacties: de bewoner betaalt de
aanslag aan de waterkwaliteitsbeheerder, de waterkwaliteitsbeheerder
betaalt de gemaakte onkosten aan de eigenaar van het IBA-systeem en
verhaalt vervolgens een deel van deze vergoeding op de gemeente.
Voordelen zijn:
het huidige heffingsstelsel blijft gehandhaafd;
- de bewoner betaalt een vergelijkbare verontreinigingsheffing als wel
op riolering aangesloten woningen (bij volledige vergoeding onkosten), dan wel krijgt een deel van de gemaakte onkosten vergoed (bij
gedeeltelijke vergoeding onkosten). Meerkosten boven de verontreinigingsheffing zijn dan een gevolg van de keuze van de woonlocatie);
de methode is algemeen toepasbaar, óók als de bewoner niet de
eigenaar/kostendrager van het systeem is.
Nadelen zijn:
de lasten voor de waterkwaliteitsbeheerder worden hoger, doch de
baten blijven gelijk (indien geen verhaal mogelijk op gemeente)
~f nemen niet evenredig toe (indien een deel van de extra kosten kan
~orden verhaald op gemeenten).
Dit betekent een stijging in het v.e.-tarief.
N.B.: Bij volledige vergoeding van de onkosten is dit effekt veel
groter . dan het effekt genoemd in 9.3.1 en 9.3.2.
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Voorbeeld:
Stel dat conform scenario I, bijlage 0, 60% van de 175.000 niet
op riolering aangesloten woningen, lozendop oppervlaktewater, op
individuele zuiveringssystemen gaan lozen, type septic tank +
biorotor, dan zijn de extra onkosten voor de waterkwaliteitsbeheerders maximaal:
kap.lasten : ca. 10% van 1,7 miljard
170 miljoen gld/jr
= 120 miljoen gldjjr
bedr.kosten:
totaal ca. :
290 miljoen gld/jr
Dit is ca. 37% van de totale beheerskosten in het waterkwaliteitsbeheer. Voor beheersgebieden met een relatief grote hoeveelheid individuele behandelingssystemen kan dit aandeel groter
zijn.
overigens zou ook een gedeelte onkostenvergoeding ter grootte van
de verontreinigingsheffing worden verleend, met een veel geringer
nadelig effect (zie 9.3.2.b.).
er kan een knelpunt bestaan indien op hetzelfde zuiveringssysteem
naast woningen ook bedrijven worden aangesloten (zie 9.3.1.).
Vraagpunt hierbij is hoe de verdeling van de vergoeding van de
onkosten over de aangesloten percelen is;
de financiële transacties zijn complex en de administratie hiervan
vraagt de nodige aandacht;
bij de voorwaardestelling voor vergoeding op basis van inspecties
van de systemen zullen deze inspecties organisatorisch uitvoerbaar
moeten zijn. De inspecties vergen extra inspanning (personeel,
financieel).
9.4.
Aandachtspunten
Onderstaand zijn kort enige aandachtspunten geformuleerd die van belang
kunnen zij n bij een verdere afweging van de alternatieven:
a. Het beginsel 'de vervuiler betaalt' in de WVO behoeft ten aanzien
van verspreide bebouwing, met name voor woningen, voorzien van een
individuele behandeling van afvalwater in eigen beheer, een nadere
omschrijving. Belangrijk hierbij is wie de kosten van deze vorm van
actief waterkwaliteitsbeheer dient te dragen, de bewoner of de
waterkwaliteitsbeheerder.
b. Uit oogpunt van gelijke rechtsbehandeling zou een vervuiler geen
hogere verontreinigingsheffing mogen worden opgelegd dan die gebaseerd op de -in de zin van de wvo- vuilvracht in vervuilingseenheden, geloosd in het oppervlaktewater of op een zuiveringstechnisch
werk in beheer van de waterkwaliteitsbeheerder.·
·
c. In welke mate dient een bewoner van verspreide bebouwing, in bezit
van een lozingsvergunning, de kosten te dragen van de bestrijding
van verontreiniging van oppervlaktewater, in het geval dat gemeenten
en waterkwaliteitbeheerder zelf geen voorzieningen treffen, c.q.
werkzaamheden uitvoeren ter bestrijding van oppervlaktewaterverontreiniging voortvloeiende uit deze lozing?
d. De gekozen oplossing dient geen invloed te hebben op het huidige
h~tfingsstelsel
voor lozers aangesloten op riolering, en het is
gewenst dat de oplossing zoveel mogelijk aansluit bij dit heffingsstelsel.
e. De oplossing dient een zo eenduidig mogelijke toepassing te bieden,
met zo min mogeli jk administratieve, financiële en controlerende
. inspanning .
f. Prioriteit ligt op het gebied van het wegnemen van het knelpunt
inzake de verontreinigingsheffing. Het knelpunt van de hoge lasten
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van individuele behandeling van afvalwater is van een andere orde,
en wordt als afzonderlijk knelpunt behandeld, zie bijlagen III en
VII.
g. Reductie van de verontreinigingsheffing, c .q . tegemoetkoming in
onkosten, dient afhankelijk te zijn van de geleverde prestatie, ten
genoege van de waterkwaliteitsbeheerder.

BIJLAGE X: Knelpunt zuiveringsslib

10 .1 .
10.2 .
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Achtergrond
Zuiveringssystemen produceren zuiveringsslib, te onderscheiden in:
primair slib: bezinkbare, c.q. opdrijvende stoffen in het ruwe
afvalwater;
secundair slib: het tijdens het zuiveringsproces gevormde overschot
aan biomassa.

10.1.

Primair slib wordt afgescheiden door middel van een bezinkingsproces,
bijvoorbeeld in een septic tank. Het slib verblijft lange tijd op de
bodem van de septic tank en zal door anaerobe afbraak (gisting) van de
organische bestanddelen in volume gereduceerd worden en de rotbaarheid
van het slib wordt geringer. In het algemeen worden door opdrijvende
stoffen ook drijflagen in septic tanks gevormd.
Secundair slib wordt in bepaalde typen zuiveringssystemen geproduceerd:
het actief slib systeem, de bicrotor en het oxydatiebed. Dit overschot
aan biomassa wordt na de biologische behandeling door een bezinkingsof een filtratieproces uit het afvalwater verwijderd. Bij laagbelaste
systemen, zoals gebruikelijk toegepast bij individuele behandeling van
afvalwater, is het secundaire slib vergaand gemineraliseerd en is het
weinig of niet.meer rotbaar.
In overige typen zuiveringssystemen: zandfilters, filtratiebedden,
zakputten en infiltratiekanalen, behoeft geen secundair slib uit het
afvalwater te worden verwijderd. Gevormde biomassa blijft in die
gevallen in het systeem achter en wordt hierin afgebroken.
Een bijzonder geval is de gescheiden behandeling van afvalwater met
toepassing van composttoiletten. In deze waterloze toiletsystemen
levert de behandeling van het zwart water (toiletwater) 'compost' als
eindproduct op. De hoeveelheid primair (en eventueel secundair) slib
van de grijswaterbehandeling (spoel-, bad- en waswater) is zeer gering
en vrijwel te verwaar~ozen.
Het geproduceerde zuiveringsslib (en de compost ingeval van composttoiletten) dient periodiek uit de zuiveringssystemen te worden verwijderd
en afgevoerd te worden naar een geschikte afzetmogelijkheid:
op eigen terrein;
in de landbouw;
- via centrale instanties voor verwerking van zuiveringsslib(rwzi's,
slibdepots);
op stortplaatsen.
Voor de mogelijkheden tot afzet van het slib is van belang:
a. de kwaliteit ofwel de hoedanigheid van het slib: rotbaarheid,
watergehalte, consistentie, gehalten aan verontreinigende enjof toxische stoffen, hygiënische kwaliteit;
b. de kwantiteit;
c. overige aspecten bepaald door de wijze van afzet: tijdstippen van
mogelijke afzet, geldende voorschriften, kosten, etc.
ad a
Alg~meen werd aangenomen dat de kwaliteit van slib van behandeling van
huishoudelijk afvalwater weinig problemen geeft bij de afzet. Dit is
niet terecht. Het aantal (buitenlandse) publicaties dat ten aanzien van
dit onderwerp in de afgelopen jaren zijn verschenen getuigd van de
toegenomen belangstelling voor dit aspect.
De stabilisatiegraad van het slib, zeker het laatst geproduceerde,
kan onvoldoende zijn. De lange verblijftijd in de septic tank
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reduceert weliswaar de rotbaarheid van het slib, maar het mengsel
van slib en water dat bij leging wordt verwijderd geeft toch een
aanzienlijke geuremissie. Ook in hygiënisch opzicht is het slib
onbetrouwbaar . Deze aspecten werken in het nadeel van afzet op eigen
terrein of in de landbouw.
Het watergehalte van het af te voeren slib is zeer hoog, veelal meer
dan 96%. Dit houdt in dat een grote hoeveelheid water mede wordt
afgevoerd en de afvoer/afzetkosten per kg drogestof relatief hoog
zijn. Voorbeeld:
bij een praktijkwaarde van f 35,- per m3 voor afvoer en afzet van
het slib, komt dit overeen met ca. f 900,- per ton drogestof.
Naar maatstaven van een centrale slibverwerking is dit een hoog
bedrag.
Het zeer hoge watergehalte en de zeer geringe consistentie maken de
mogelijkheid voor afzet bij stortplaatsen zeer gering, zo niet
onmogelijk.
De huishoudelijke herkomst biedt nog geen garantie op lage gehalten
aan zware metalen, welke zouden voldoen aan geldende richtlijnen
(bijvoorbeeld richtlijn UVW voor afzet van vloeibaar slib in de
landbouw). Een overzicht van praktijkwaarden van gehalten in het
slib van individuele zuiveringssystemen is gegeven in tabel 10.1. De
mogelijkheid' voor afzet in de landbouw kan belemmerd worden door
hoge gehalten, c.q. publieke opinie inzake deze afzet.
De hygiënische betrouwbaarheid van het slib zal, gezien de continue
herbesmetting, ondanks de lange verblijftijd in septic tanks onvoldoende zijn. In tabel 10.1. zijn tevens gehalten gegeven van faecale
coli in het slib. De onvoldoende hygiënische betrouwbaarheid levert
beperkingen op ten aanzien van afzet op eigen terrein of afzet in de
landbouw, zodat deze toepassing beperkingen legt ten aanzien van het
gebruik van het terrein na opbrengen van het slib.
ad b
Voor de feitelijke productie aan zuiveringsslib (à ca. 7% ds) kan
globaal worden aangehouden:
- primair slib 0,12 - 0,19 m3 per i.e. per jaar;
secundair slib ca. 0,08 m3 per i.e. per jaar.
Aangezien naast de feitelijke productie bij de slibverwijdering ook
bovenstaand water wordt verwijderd, bedraagt de slibafvoer in de
praktijk ca. 1,5 - 2 x de feitelijke slibproductie in het systeem. Voor
de slibafvoer kan een waarde aangehouden worden van 0,2 (alleen primair
slib)
0,4 (primair
+ secundair slib) m3 per i.e. per jaar
(à ca. 4% ds)
ad c
Lokale eisen van stortplaatsbeheerders kunnen afzet van slib op
stortplaatsen belemmeren.
Bij afzet in de landbouw wordt slib in het algemeen slechts gedurende
korte perioden in het jaar geaccepteerd (voorjaar en najaar). De eigen
mestproducti e op boerderijen en de publieke opinie ten aanzien van
afz~t van slib in de landbouw werken in het nadeel
van deze afzetmogelijkheid.
Hoewel er richtlijnen en enige voorschriften bestaan ten aanzien van
afzet van bemestende stoffen, c.q. zuiveringsslib, bestaat er onduidelijkheid over de toepassing hiervan bij beheerders van individuele
behandelingssystemen, zeker bij particulieren. Aangenomen mag worden
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dat particulieren niet (voldoende) op de hoogte ZlJn van deze richtlijnen en dat naleving hiervan derhalve niet of onvoldoende plaatsvindt.
10.2.

Knelpunten

Individuele behandeling van afvalwater is slechts dan zinvol als de
afvoer van het geproduceerde slib zeker is gesteld, hetgeen inhoudt dat
deze verzekerde en betrouwbare afvoer grote aandacht behoeft, en
derhalve ook de knelpunten die hiermee samenhangen.
In de eerste paragraaf (10.1.) zijn reeds enige van onderstaande
problemen aangegeven:
1. de onbekendheid die bij (particuliere) eigenaars van !BA-systemen
bestaat ten aanzien van geldende voorschriften of richtlijnen voor
afzet van slib.
2. de kwantiteit van het geproduceerde slib ten opzichte van verwerkings- en;of afzetcapaciteiten.
3. de kwaliteit van het slib, waardoor nuttig gebruik in de landbouw
mogelijk minder gewenst is.
4. beperkingen ten aanzien van afzetmogelijkheden.
5. organisatorische knelpunten van controle op een milieuverantwoorde
afzet.
ad 1.
Eigenaren van !BA-systemen, met name particulieren, ZlJn in het algerneen niet op de hoogte van richtlijnen, c.q. voorschriften voor een
milieuverantwoorde afzet van zuiveringsslib. Dit wordt nog versterkt
door onduidelijkheden ten aanzien van welke richtlijnen gehanteerd
dienen te worden (UvW-richtlijn afzet van vloeibaar zuiveringsslib in
de landbouw; regelingen in het kader van de WBB). Dit kan een minder
verantwoorde omgang met het slib en de afzet hiervan tot gevolg hebben.
Dit knelpunt vraagt om informatieverstrekking + controle, (bijvoorbeeld
bij afzet in de landbouw ), danwel het bewerkstelligen van een verantwoorde afzet door het actief betrokken zijn van overheid, c.q. deskundigen, bij de afzet van het slib (bijvoorbeeld verplichte afvoer naar
rwzi of centrale slibdepots).
ad 2.
De hoeveelheden zuiveringsslib van !BA-systemen, bij toepassing op
grote schaal, zijn niet onaanzienlijk.
In tabel 10.2. zijn de hoeveelheden geproduceerd zuiveringsslib van
centrale · rwzi 's in'1985 weergegeven . Hierbij is onbekend hoeveel van
deze productie bestaat uit een direkte aanvoer van slib uit septic
tanks. Vooralsnog dient echter te worden aangehouden dat deze aanvoer
gering is . Niet op riolering aangesloten objecten betreffen thans in
Nederland globaal 250 . 000 woningen, 5.000 recreatieve voorzieningen,
instituten, en dergelijke en 20.000 bedrijven. De totale omvang van
deze objecten vertegenwoordigd derhalve globaal 1-3 miljoen inwonerequivalenten.
Indien voor de primaire slibproductie 0,2 rn3 /(i.e.j.) wordt aangehouden
en v9or de secundaire slibproductie 0- 0,2 rn3 / (i .e.j) afhankelijk van
de voorzieningen, dan ligt de totale slibproductie bij plaatsing van
!BA-systemen op deze locaties:
0,2
1,2
miljoen
rn3 / j, ofwel met een drogestofgehalte van
ca. 4%, 8 - 48 miljoen kg drogestof per jaar.
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Op basis hiervan is een redelijke aanname dat de totale slibafvoer van
!BA-systemen voor de thans resterende niet op riolering aangesloten
objecten ca. 10% bedraagt van de huidige productie op centrale rwzi's.
Regionaal gezien kunnen hier nog duidelijke afwijkingen in optreden.
Hiermee is de extra belasting van de capaciteit op afzetmogelijkheden
redelijk in te schatten (landelijk: minder dan 10%). Ook geeft dit een
indicatie voor mogelijke consequenties indien dit slib op centrale
rwzi's zou worden aangeboden. Lokaal kunnen hierdoor problemen ontstaan
door te geringe bestaande (slib)verwerkingscapaciteiten.
Thans is hierin nog nauwelijks sprake van een knelpunt. De landelijke
ligging van de locaties biedt veelal goede mogelijkheden het slib
af te voeren naar naburige boeren. Een knelpunt wordt pas gevormd als:
het aantal !BA-systemen fors toeneemt enjof
restricties worden gesteld of ondervonden bij afzet in de landbouw.
Dit knelpunt kan in de toekomst leiden tot de noodzaak van een planmatige aanpak.
ad 3
De kwaliteit van het slib kan van dien aard z~Jn dat afzet in de
landbouw minder gewenst is . Bovendien kan de opinie in landbouwschappen
ten aanzien van de afzet van zuiveringsslib in de landbouw bepalend
z ~Jn voor
mogelijke toepassing van deze afzetmethode, een proces dat
zich ook thans afspeelt bij de slibafzet van grote rwzi's waar eveneens
de afzet in de landbouw meer problemen ondervindt.
Dit knelpunt zal meer in de toekomst een rol kunnen gaan spelen en kan
dan leiden tot de noodzaak van een planmatige aanpak (zie ad 2). Een
direct aandachtspunt is de bewaking van de kwaliteit bij de afzet. Dit
kan controle, danwel hantering van algemene richtwaarden voor de
kwaliteit inhouden, waaraan het beleid ten aanzien van verantwoorde
afzet richting zal moeten geven.
ad 4
Beperkingen bij de afzetmogelijkheden, zoals de acceptatie van slib
door boeren in slechts bepaalde perioden van het jaar, benadelen de
zekerheid van de afzetmogelijkheden. Dit behoeft op zich geen knelpunt
te zij n indien voldoende alternatieven beschikbaar zijn, doch het
aspect dient wel bij afweging van een te propageren beleid te worden
meegenomen. Het propageren van slibafzet in gebieden met beperkingen
houdt in dat alternatieven geboden dienen te worden om knelpunten door
de beperkingen te voorkomen.
~~

Controle op een milieuverantwoorde afzet van s lib van !BA-systemen is
organisatorisch moeilijk uitvoerbaar, gezien de hiervoor benodigde
uitgebreide administratie en de hoge kosten. Zelfs als dure analysekosten achterwege kunnen blijven door hantering van algemene richtwaarden
voor de kwalitei t van het slib, zal de overheidsinspanning voor controle aanzienlijk zijn: een totale omvang van 150 . 000 !BA-systemen (of alleen septic tanks) in Nederland, met een slibafvoerfrequentie van
gem~ddeld 1 x per
jaar, vraagt landelijk gezien, reeds om 150.000
controles op een verantwoorde afzet, gemiddeld ruim meer dan 10.000 per
provincie. Zou de afhandeling hiervan 1 uur per controle zijn dan
betekent dit gemiddeld ca. 6 personen met een volledige dagtaak per
provincie. Per gemeente zou dit gemiddeld 1 mandag per week vergen.
Om een dergelijke inspanning te voorkomen kan het beleid gericht worden
op een grote eigenverantwoordelijkheid van eigenaars van !BA-systemen,
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c.q. het stimuleren van afzet van het slib bij centrale inzamelcentra
(rwzi's, slibdepots).
Knelpunten bij de afzet van zuiveringsslib kunnen leiden tot ongewenste, of onverantwoorde afzetmethoden voor het slib.
Voorbeelden hiervan zijn illegale dumping van slib op land (zonder
toestemming van grondeigenaren) of in wateren (moeilijk te ontdekken).
Ook kan dit betreffen het l ozen van het slib in straatkolken, zoals dit
in de praktijk is aangetroffen. In dat geval wordt het slib via de
centrale riolering afgevoerd, zonder dat hiervoor betaald wordt. Het op
deze WlJZe lozen van grote hoeveelheden slib op kleine rwzi's kan
bovendien ongewenste stootbelastingen veroorzaken. In dat geval wordt
het probleem echter gesignaleerd, zodat maatregelen genomen kunnen
worden om herhaling te voorkomen, zoals informatie en betere bewaking.
Anderzijds kan dit een afzet op eigen grond of in de landbouw betreffen
die niet voldoet aan landelijke richtlijnen, en derhalve uit milieuhygiënische overwegingen ongewenst is.
10.3.
10.3.1.

Oplossingsrichtingen
Directe afzet van vloeibaar slib in de landbouw (c.q. eigen
terrein)
Bij afzet van vloeibaar slib op land kan in principe gedacht worden
aan:
verspreiding over het landoppervlak;
injecteren in de ondergrond;
depositie in geulen of op stortplaatsen.
Feitelijk is in Nederland echter alleen de eerste methode van belang.
Injecteren in de ondergrond zal door invoering van het Lozingenbesluit
Bodembescherming niet meer zijn toegestaan. Afvoer naar stortplaatsen
wordt veelal niet toegestaan door stortplaatsbeheerders.
Het verspreiden over het landoppervlak ofwel het uitrijden van
vloeibaar slib · met behulp van tankwagens is een eenvoudige en thans
zeer veel toegepaste methode. De landelijke ligging van individuele
behandelingssystemen werkt in het voordeel van deze afzetmethode, met
name voor de boeren zelf -op zich een groot deel van de verspreide
bebouwing vertegenwoordigend- welke reeds de beschikking hebben over de
geschikte apparatuur voor de slibafvoer, tankwagens en zuigslangen.
Leging van een septic tank bij de boerderij wordt veelal gecombineerd
met leging van de gier- of mestkelder en het uitrijden over het land
ten behoeve van bemesting. Echter ook andere bewoners van verspreide
bebouwing kunnen met regelmaat beroep doen op naburige, bevriende
boeren, voor de slibafvoer en -afzet.
Met name op microschaal biedt deze oplossingsrichting dan ook vooralsnog een goed perspectief. Bij grote afzethoeveelheden kan de afzetcapaciteit in de regio beperkend zijn. Een duidelijk nadeel van deze
methode is echter dat de afzet vaak geschiedt met onvoldoende aandacht
voor en kennis van de geschiktheid van het terrein en richtlijnen
of voorschriften omtrent de afzet in de landbouw. Het bewaken van een
veräntwoorde toepassing van deze methode is moeilijk uitvoerbaar zodat
uit , milieuhygiënische overwegingen nadelen aan deze methode zijn
verbonden. De milieuhygiënische bezwaren van verspreiding over land van
slib uit
septic tanks of individuele behandelingssystemen hebben
bijvoorbeeld in Duitsland tot strengere wetgeving geleid (Zuive-

1) Brm: A1V-F'adEussduss 2.10: Eehan:il.U"Xj url Eeseitigt.nj" va1 Schlamn
aus Kleinkläranlag:n. Arl:eitsblatt A123; 4. Arl:eitsenbM.lrf, starrl
April 1983:
Al ParNrer slib in re afval.....aterlijn van een zeer laagtelaste
aktief slib-installatie rret sl.ibnireralisatie:
- extra telast.irg biolcg.i.scre trap: Skg BZV5 {:Er rrr slib {:Er

<Bg.
P2 ParNrer slib in

re afval.....aterli jn van een a::nventiacle rrec:h3nisch:-biolcg.i.scre riool.....aterzuiverin3sinstallatie rret anaer~
slil:::stabilisatie:
- extra l:::e1.astin:J' biolcg.i.scre trap: 2, Skg BZV5 {:Er rrr slib {:Er
<Bg.
- extra gist:in3stankvolure bij 20 dag:n verblijftijd:
0, 7:nf {:Er -d slib {:Er <Bg.
B ParNrer slib in re sliblijn rret rresq:hiele anaer~ slit:stabilisatie:
- extiÇI. l:::e1.astin:J' biolcg.i.scre trap: l,Skg BZV {:Er rrr slib {:Er
5
<Bg.
- extra gist.i.n:jst.ankmure bij 20 dag:n verblijftijd: ln' {:Er rrr
slib {:Er <Bg.
c ParNrer slib in een screid:i.n:jstank; m in::1:i.kJti.n3 50% naar .....aterli jn a1 50% naar sliblijn van een <XllVE!1tiacle nec::h3nisdrbiologiscre rwzi rret an::~erà:e slil::stab:i.lisatie:
- extra l:::e1.astin:J' biologiscre trap: 2kg BZV5 p:r rrr slib {:Er
<B:J.

- extra taxrlig:l gist.i.n:Jstankvolure bij 20 dag:n verbli jftijd:
1,5 rrr {:Er -d slib {:Er <Bg.
va::>rl:::ezinkirq een ëlëli"l\ICer van slib
re .....aterli jn, re in::likkers
zulla1 extra l:::elast v.orà:!1 a1 re c:ar;aciteit van re vel:t:Ère sJ.ib;erw:rJ<in:3s:inst:atie dia'lt vol.cb::n:E te zijn.

2) 1.\B:\torts zal · een event::I.Ele

m:eta1 kun:n ver:v.erken bij aarM:Er in

3) N:lar Pirerikaans cn::Erzcek (EPA: Altermtives for STail vaste..ater
treat:rlalt syst:ars, 1977) is bij actief slibinstallaties rret va:>~
zirlk.in; een extra Zll.list.oft:.c::eo..r van 4, 8 a1 bij installaties 2'.0'l:Èr
vc:orl:::ezinkirq van 9, 6 k9)2 {:Er rrr slib n:x:rlzakeli jk.
'D:lb:ll 10.3. :

\tor:l:::eelà;n van l::a'x::dig:E uitbrei~ van rwzi ' s bij

aarM:Er septic-tank-slib.
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ringsslibverordening 1 apri l 1983), waardoor de mogel ijkheden voor
directe afzet in de landbouw verder zijn ingeperkt.
Een overzicht van voor- en nadelen van deze oplossingsrichting is:
Voordelen:
in het algemeen lagere kosten;
geen beslag op de bestaande verwerkingscapaciteit van centrale
slibverwerkingsinstallaties;
geen vergroting van de slibafvoer vanaf rwzi's;
gebruikmaking van t hans gehanteerde methode voor een redelijk aantal
locaties mogelijk (boerderijen), die met eigen middelen kan worden
verzorgd ..
Nadelen:
we1n1g mogelijkheden voor een planmatige, regionale aanpak voor de
slibafzet;
kwaliteitscontrole slib en controle
op verantwoorde slibafzet
moeilijk uitvoerbaar;
afzet slechts mogelijk in bepaalde jaargetijden;
milieuhygiënische bezwaren aanwezig (geur; pathogenen; zware metalen; overbemesting).
10.3.2. Verwerking en afzet van slib via centrale rwzi's
Bij afstanden tot centrale rioolwaterzuiveringsinrichtingen van minder
dan ca. 15 km (zie li t.4.) is transport van het slib met tankwagens
financieel zeker nog goed uitvoerbaar. Het fijnmazige netwerk van de
ca. 450 rioolwaterzuiveringsinrichtingen in Nederland maakt dat voor
vrijwel al le locaties met verspreide bebouwing deze vorm van slibafzet
vanuit dit oogpunt goed uitvoerbaar is.
Het slib-watermengsel bij afvoer van slib uit individuele behandelingssystemen bevat dezelfde bestanddelen als huishoudel ijk afvalwater, maar
is vele malen meer geconcentreerd (10- 100 x). De hoeveelheid slib uit
individuele behandelingssysternen die op een centrale rwzi meebehandeld
kan worden is gebruikel ijk gelimiteerd door de aanwezige beluchtingscapaciteit en/of de slibverwerkingscapaciteit
van
de
rwzi. Grote
hoeveelheden slib die op een relatief kleine rwzi worden aangevoerd en
in korte tijd in het systeem worden gebracht, kunnen een aanzienlijke
stootbelasting veroorzaken. Bij een grootschal ige toepassing van deze
oplossingsrichting zal derhalve nader onderzoek noodzakelijk zijn
omtrent:
de beschikbare capaciteit op rwzi's voor verwerking van slib van
!BA-systemen;
de geschikte wijze en plaats van invoer van het slib op de rwzi's:
toevoeging aan de waterstroom;
toevoeging aan de slibstroom;
toevoeging aan zowel water- als slibstroom.
Een indruk van benodigde uitbreidingen per m3 septie-tank-slib aangevoerd op rwzi's, afhankelijk van de wijze van aanvoer is gegeven in een
over~icht (tabel 10.3.).
In het Duitse ATV-Arbeitsblatt 123 is de maximale toegestane toevoer
van s'e ptic tank slib naar rwzi 's gesteld op 20 m3 /d per 10.000 i.e.
capaciteit van de rwzi. De rwzi dient minimaal 10.000 i . e. te zijn.
In 1985 waren in Nederland aan openbare zuiveringsinrichtingen, groter
dan 10.000 i.e., aanwezig:
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capaciteit 10 . 000
25.000 i . e .
25.000
50.000 i.e.
50.000
100.000 i .e .
meer dan 100.000 i.e.
11
11
11

99
73
61
58

stuks
stuks
stuks
stuks

+

Totaal

291 stuks

Hieruit blijkt dat het aantal potentieel geschikte zuiveringsinrichtingen voor ontvangst van het slib van !BA-systemen en septic tanks ruim
voldoende is. In een aantal gevallen zullen wel uitbreidingen en
aanpassingen van rwzi's noodzakelijk zijn. Hierdoor nemen de gemeenschapskasten toe, tenzij de extra kosten gedekt worden door kostendekkende betalingen bij de slibaanvoer. Een goede schatting van de extra
kosten is slechts te verkrijgen door meer toegespitst onderzoek.
Onafhankelijk van de plaats van aanvoer op de rwzi zal de slibproductie
van de rwzi's toenemen, hetgeen huidige problemen in de afzet van het
slib naar een definitieve eindbestemming kan vergroten .
Milieuhygiënisch biedt deze oplossingsrichting echter meer voordelen
dan directe afzet in de landbouw. Bij een verplichte afvoer naar rwzi's
zal tevens de controle op een verantwoorde afvoer van het slib eenvoudiger zi jn. De .afvoer van het slib zal hierdoor gedurende het gehele
jaar zijn zekergesteld, hoewel de mate van spreiding in de slibaanvoer
op de rwzi's aanleiding kan zijn (extra)slibbuffers te realiseren op de
rwzi's teneinde een gelijkmatige toevoer te creëren.
Onderstaand zijn voor- en nadelen kort samengevat:
Voordelen:
goede mogelijkheden voor een planmatige, regionale aanpak;
controle op verantwoorde slibafvoer eenvoudiger;
milieuhygiënische aspecten in de hand te houden;
afzet gedurende het gehele jaar mogelijk;
duidelijkheid eigenaars !BA-systemen ten aanzien van slibafvoer:
geen kennis nodig van diverse geldende voorschriften, c.q. richtlijnen.
Nadelen:
hogere kosten voor eigenaars !BA-systemen of voor gemeenschap;
wijze en plaats van aanvoer slib op rwzi nader te onderzoeken;
uitbreidingen/ aanpassingen rwzi's veelal noodzakelijk;
grotere druk op WKB's ten aanzien van vinden van definitieve afzetgebieden.
10 . 3.3. Verwerking en afzet van slib via centrale slibdepots
Centrale slibdepots per regio, in beheer bij de overheid (bijvoorbeeld
Provincie), met voorzieningen voor verwerking van het slib van !BAsystemen in de regio, kunnen als centrale inzamelpunten fungeren. De
voo r zieningen kunnen variëren van eenvoudig (sliblagunes, droogbedden)
tot meer geavanceerd (aerobe
of anaerobe stabilisatie, chemische
beha~deling, biologische behandeling, mechanische ontwatering, etc.).
Ook de verwerking met mobiele ontwateringsinstallaties roulerend langs
de slibdepots is een aantrekkelijke mogelijkheid.
Deze slibdepots zijn nog niet aanwezig, aangezien centrale rwzi's thans
(nog) in de behoefte kunnen voorzien. De in 10.3.2 . genoemde noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit op de rwzi's, bij verplichte afvoer
van slib van !BA-systemen naar centrale inzamelpunten, kan ook vertaald
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worden in het creëren van slibdepots, aangepast aan het specifieke
toepassingsgebied. Hierdoor kunnen uitbreidingsproblemen op bestaande
rwzi's worden voorkomen, en speelt het aspect van wijze en plaats van
toevoer in een bestaande installatie geen rol.
Voor het overige geldt hetzelfde als genoemd bij verwerking en afzet
van slib via centrale ~NZi's, met de kanttekening dat de voorzieningen
van de slibdepots direct zijn ontworpen voor de specifieke toepassing .
Nadeel is wel dat geen gebruik wordt gemaakt van bestaande voorzieningen, zoals rwzi's, terwijl een complete behandelingsinstallatie voor
slib- en waterlijn gerealiseerd dient te worden. Hierbij dient nog
bedacht te worden dat de totale omvang in Nederland relatief gering is.
De totale aanvoer bedraagt ruwweg 1000 - 6000 m3 /d. Bij regionale
spreiding houdt dit kleinschalige en relatief kostbare voorzieningen
in.
Combinatie met bestaande voorzieningen, als rwzi's, zal derhalve
voordeliger zijn. Dit kan ook ten gunste van de bedrijfsvoering zijn,
door personeel van de rwzi's in te schakelen. Bij plaatsing van de
slibdepots naast rwzi's kan derhalve op voorzieningen en personeel
worden bespaard. Nader onderzoek zal nodig zijn om plaats, capaciteit
en type voorzieningen van de slibdepots te bepalen.
Zelfstandige slibdepots komen meer in aanmerking naarmate de afstanden
tot centrale rwzi's zeer groot ZlJn, zodat transportkosten sterk
toenemen, terwijl de dichtheid aan individuele behandelingssystemen
groot is. Deze situatie komt in Nederland niet of nauwelijks voor. Het
voordeel van centrale slibdepots ten opzichte van afvoer naar centrale
rwzi's valt hier al snel weg, zeker als uit oogpunt van efficiëntie
slibdepots gecombineerd worden met centrale rwzi's. De afweging tussen
beide alternatieven zal dan berusten op de financiële gevolgen van
uitbreiding c.q. aanpassing van de centrale rwzi ten opzichte van
nieuwbouw van voorzieningen. Hiervoor is nader, meer toegespitst
onderzoek benodigd.
Samengevat zijn de voor- en nadelen van de optie met slibdepots :
Voordelen:
goede mogelijkheden voor een planmatige, regionale aanpak;
controle op verantwoorde slibafvoer eenvoudiger;
milieuhygiënische aspecten in de hand te houden;
afzet gedurende het gehele jaar mogelijk;
duidelijkheid bij eigenaar ·rBA-systemen ten aanzien van Slibafvoer:
geen kennis nodig van diverse geldende voorschriften, c.q. richtlijnen;
geen beslag op de bestaande verwerkingscapaciteit van centrale
rwzi's.
Nadelen:
hogere kosten, voor eigenaars rBA-systemen en evt . voor gemeenschap;
onderzoek naar plaats, capaciteit en type voorzieningen van de
slibdepots nodig;
t raagpunt welk orgaan het beheer van het depot dient te voeren;
geringere Nederlandse ervaring met de zelfstandige verwerking van
deze specifieke afvalstof (slib-watermengsels van rBA-systemen en
septic tanks); wel kan gebruik worden gemaakt van buitenlandse
ervaringen.
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10.4.
Aandachtspunten
Onderstaand ZlJn kort enige aandachtspunten aangegeven die van belang
kunnen zijn bij een nadere afweging van de alternatieven.
a. Thans wordt reeds in de meeste situaties met verspreide bebouwing
-zonder riolering- gebruik gemaakt van septic tanks. Dit houdt in
dat in de huidige situatie reeds een aanzienlijke hoeveelheid slib
uit septic tanks dient te worden afgevoerd. Aangenomen mag worden
dat het grootste deel hiervan wordt afgezet door verspreiding over
land (directe afzet in de landbouw).
b. Diverse !BA-systemen (infiltratie- en filtratiesystemen) produceren
geen extra slib ten opzichte van alleen een septic tank. Alleen bij
grootschalige
toepassing van compactinstallaties (oxydatiebed,
biorotor, actief slibsysteem) wordt een aanmerkelijke hoeveelheid
slib extra geproduceerd ten opzichte van de huidige situatie met
toepassing van septic tanks.
c. Het aspect ten aanzien van verantwoorde slibafvoer vanuit septic
tanks speelt in de huidige situatie ook reeds, en hangt niet specifiek samen met grootschalige toepassing van individuele behandelingssystemen met een biologische zuivering. Dit 'knelpunt' past
derhalve in een breder raamwerk dan hier gepresenteerd, namelijk een
beleidsmatige visie op de huidige slibafvoer vanuit septic tanks.
Thans is hierin nog geen duidelijk standpunt ingenomen en ligt de
'taak van een milieuverantwoorde afzet' vee lal nog in de handen van
septic tank-eigenaars, al dan niet via derden (boeren, rioleringsbedrijven).
d. Mogelijkheden voor directe afzet van slib in de landbouw worden
steeds schaarser door een groeiende bewustwording van milieuhygiënische risico's. Bij goede naleving van voorschriften zijn de
risico's aanvaardbaar, maar de publieke opinie kan de acceptatie van
verspreiding over land verminderen.
e. Waterkwaliteitsbeheerde rs ondervinden steeds meer moeite afzetgebieden voor zuiveringsslib te vinden, mede door de vermindering van
mogelijkheden voor nuttig gebruik in landbouw of bij zwarte grond
producenten.
f. Eigenaars van individuele behandelingssystemen, met name particulieren, zijn in het algemeen niet op de hoogte van voorschriften
of richtlijnen voor een verantwoorde afzet van zuiveringsslib.
g. Naarmate de slibproductie van het individueel behandelingssysteem
groter wordt (grotere capaciteiten systemen) zal afzet door verspreiding over land steeds moeilijker zijn gezien de grotere
gebiedsbehoefte voor de afzet.

BIJLAGE XI: Overige knelpunten

11.1.
11.2.
11 . 3.
11.4.

Nutriëntverwijdering
Knelpunt: ontbreken van een planmatige regionale aanpak
Knelpunt: ontbreken van richtlijnen
Knelpunt: ontbreken van voldoende infoomatie
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Enkele overige knelpunten worden slechts beknopt van commentaar voorzien. Voor deze knelpunten zijn niet of nauwelijks alternatieve oplossingsrichtingen te geven. Aan oplossing wordt reeds gewerkt, dan wel de
oplossingsrichting is duidelijk, maar zal nog nader vorm gegeven
moeten worden.
Nutriëntverwijdering
De meeste individuele behandelingssystemen hebben matige zuiveringsresultaten ten aanzien van nutriënten. Algemeen worden verwijderingspercentages voor N-totaal en P-totaal behaald van respectievelijk 20-70%
en 15-45%. Tot voor enige jaren lag hierin geen knelpunt, veruit de
meeste aandacht ging uit naar reductie van zuurstofbindende stoffen,
CZV, BZV, N-Kj, waarvoor de zuiveringsprestaties van !BA-systemen
redelijk tot goed zijn.
De nieuwe Nederlandse voorschriften aan effluentconcentraties voor
P-totaal voor grote centrale rwzi's, 1-2 mgP/1, kunnen door de huidig
best uitvoerbare !BA-systemen geenszins behaald worden. Een dergelijk
vergaande defosfatering is voor !BA-systemen te duur en vraagt teveel
deskundigheid. Voor systemen kleiner dan 20.000 i.e. gelden echter nog
geen landelijke voorschriften voor P-totaal effluentgehalten.
Hoewel relatief eenvoudige mogeli j kheden aanwez i g lijken te zijn voor
de reductie van de N-totaal emissie van ! BA-systemen, dient toch ook
hierbij aangehouden te worden dat een vergaande stikstof verwijdering
voor !BA-systemen een dure en moeizaam uitvoerbare techniek is.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat de nutriënt-emissies van overige
verspreide bronnen dan bebouwing in buitengebieden, zoals bemesting
van landerijen, verontreinigde waterbodems, etc., reeds aanzienlijk
kunnen zijn. Verbetering van de prestaties van !BA-systemen ressorteert
pas duidelijk effect als óók deze andere bronnen worden aangepakt.
11.1.

Vooralsnog is er van uit te gaan dat strenge effluenteisen aan N-totaal
en P-totaal thans slechts in een beperkt aantal gevallen duidelijke
struikelblokken vormen bij plaatsing van !BA-systemen. In de meerderheid van de gevallen zullen hiervoor nog geen (strenge) eisen in een
lozingsvergunning worden/zijn opgenomen.
De verschuiving van aandacht in het waterkwaliteitsbeheer van zuurstofbindende stoffen naar nutriënten is echter duidelijk en kan te zijner
tijd ook mogelijk de realisatie van !BA-systemen beïnvloeden.
11.2.
Knelpunt: ontbreken van een planmatige regionale aanpak
Het huidige beleid inzake sanering van ve rspreide lozingen in buitengebieden kenmerkt zich door regelmatige uitvoering van ad hoc oplossingen. Ad hoc oplossingen bieden op korte termijn veelal de enige mogelijkheid om tot actie over te gaan, hetgeen echter in de meeste gevallen ten koste gaat aan efficiëntie enjof effectiviteit. Een versnipperd
geheel van diverse ad hoc oplossingen kan leiden tot moeilijkheden bij
de organisatie van het beheer c .q. de contr9le hierop. Ook kan het
beschouwen van de problematiek op micro-schaal ertoe leiden dat in het
geh~~l geen oplossing kan worden gevonden.
Doelgerichte planmatige regionale aanpak van verspreide lozingen is
slechts tot op zekere hoogte uitgevoerd. Voor een regionale aanpak is
breed overleg noodzakelijk tussen betrokken gemeenten, waterkwaliteitsbeheerder, provincie, lezers en overige belangengroepen.
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De regionale aanpak zal echter slechts van de grond komen als een van
de betrokken partijen initiatief hiertoe neemt, voorts zullen alle
betrokken partijen constructief dienen mee te werken aan het overleg.
Thans ligt er echter in deze aspecten een knelpunt. Een van de hoofdoorzaken hiervan is de lopende discussie omtrent taakstelling tussen
gemeenten en waterkwaliteitsbeheerder
(zie
knelpunt: grenslijn
riolering (gemeente) en zuivering (waterkwaliteitsbeheerder), bijlage
IV), waardoor aanleiding bestaat het initiatief bij de andere partij te
leggen. De te dekken kosten, als gevolg van het initiatief nemen,
spelen hierbij een belangrijke rol.
Een regionale aanpak biedt echter onmiskenbare voordelen ten opzichte
van ad hoc oplossingen. Door de verspreide lozingen op regionale schaal
te beschouwen kan:
door centralisatie een aanzienlijke kostenbesparing worden bereikt;
individuele behandeling van afvalwater meer objectief worden vergeleken met riolering;
een groter effect worden bereikt met gelijke financiële inspanning;
een efficiëntere vorm van controle en beheer worden georganiseerd.
Inventarisatie van de huidige stand van zaken en haalbaarheidsstudies
voor diverse s~enario's van saneringsplannen in de regio vormen essentiële onderdelen in de planmatige regionale studie. Doelstelling van de
studie dient te zijn de korte, middellange en lange termijn strategieën
te bepalen ten aanzien van sanering van verspreide lozingen in een
regio, opdat een weloverwogen aanpak hiervan kan worden uitgevoerd.
Bundeling van deze regionale studies geeft tevens een beter inzicht in
de landelijke problematiek.
De kosten van deze regionale studies dienen in verhouding te staan tot
de te behalen kostenbesparingen. Aangezien centralisatie ook bij
individuele behandeling van afvalwater reeds snel enkele tonnen besparing op kan leveren voor een regio zal een dergelijke studie eenvoudig
terug te verdienen zijn. Desondanks blijven initiatieven voor regionale
studies in het algemeen uit, gezien de onduidelijkheid in de kostendragers van de te realiseren plannen en derhalve ook de onduidelijkheid
aan wie de bereikte besparingen ten goede komen.
Voordelen van de planmatige regionale aanpak voor de gemeenschap zijn
evident. Probleem is echter hoe het initiatief hiertoe gestimuleerd kan
worden en naar welke potentiële initiatiefnemers de stimulans gericht
dient te worden . Hierbij kan aan de volgende mogelijkheden worden
gedacht:
Als meest geschikte initiatiefnemers dient te worden gedacht aan
provincies of waterkwaliteitsbeheerders. In de tweede plaats kan
worden gedacht aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Ter stimulans van de regionale studies kan gedacht worden aan:
ministeriële brief van VROM en vw waarin wordt aangedrongen op
studie, gepaard gaande met voorlichting;
~- bijdrage vanuit de rijksoverheid voor deze studies;
bijdrage vanuit de rijksoverheid in de realisatie van gecentraliseerde aanpak van verspreide lozingen ter prikkeling van
onderzoek naar de mogelijkheden van gecombineerde verwerking van
het afvalwater van diverse lozingspunten;
bekostiging van 1 of 2 demonstratieprojecten van deze studies
door de rijksoverheid;
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creëren van mogelijkheden voor de initiatiefnemers om de kosten
van de studie te verhalen op derden. Dit is alleen zinvol als de
studie profijt oplevert voor derden in de zin van besparingen op
toch reeds uit te voeren plannen. Ingeval de initiatiefnemer
zelf kostendrager zou zijn van de uit te voeren sanering, dan zal
de studie zichzelf reeds terugverdienen.
Knelpunt: ontbreken van richtlijnen
Het ontbreken van Nederlandse richtlijnen voor ontwerp, uitvoering en
beheer van systemen voor individuele behandeling van afvalwater heeft
ertoe geleid dat veel van de thans toegepaste systemen niet naar
behoren functioneren. Dit heeft individuele behandeling van afvalwater
-ten onrechte- een slechtere reputatie gegeven.
het ontwerp, de
Vooroordelen ten aanzien van het functioneren,
uitvoering en de bedrijfsvoering van deze systemen doen in Nederland
reeds zeer lange tijd in alle vormen op grote schaal de ronde. Het kost
grote moeite de vooroordelen weg te nemen die in de loop der jaren
hebben standgevat. Enige voorbeelden:
De toegepaste septic tanks zijn vrijwel zonder uitzondering te
klein. Veelvuldig · zijn septic tanks van 1 à 1,5 m3 bij woningen aan
te treffen, terwijl de Duitse norm DIN 4261 een minimumwaarde van 4
m3 voorschrijft;
De toegepaste septic tanks ZlJn in allerlei uitvoeringsvormen
aanwezig, waarvan het overgrote deel verstoppingsgevaar met zich
meebrengt en onvoldoende waarborg geeft tegen overstort van slib en
drijflagen met het effluent;
Vaak wordt aangenomen dat septic tanks nooit of hooguit 1 x per 10
jaar geleegd moeten worden, met alle problemen van verstopping en
overstort van slib van dien;
De dode kip in de septic tank ten . behoeve van het opstarten blijft
een hardnekkig fabeltje in het volksgebruik;
Veelal wordt alleen zwartwater (toiletwater) via de septic tank
geloosd;
- Veel van de toegepaste biologische zuiveringssystemen zijn naar
huidige begrippen zwaar overbelast en;of regenwater wordt naar de
systemen afgevoerd;
vaak wordt/is het actief slibsysteem gekozen als biologische behandeling, door onvoldoende kennis van nadelen van dit systeem ten
opzichte van andere systemen.
11.3.

Het ontbreken van Nederlandse richtlijnen en de geringe bekendheid met
mogelijkheden voor individuele behandeling van afvalwater -zeker bij
bewoners van verspreide bebouwing- roept knelpunten op voor en bij
toepassing op landelijke schaal van individuele behandelingssystemen.
Bestaande buitenlandse richtlijnen en normen (Duitsland, Engeland,
Frankrijk, USA) bieden wel enige houvast, maar ZlJn niet op elkaar
afgestemd , waardoor verwarring ontstaat, en zijn veelal onvoldoende
geschikt voor directe toepassing in de Nederlandse situatie.
In

f~se

4 van het onderzoeksproject van het Ministerie van VROM 'Indibehandeling van afvalwater bij verspreide bebouwing' wordt
thans een eerste aanzet gegeven voor landelijke richtlijnen, hetgeen
het probleem zal reduceren. Om echter te bewerkstelligen dat deze
richtlijnen effectvol worden toegepast zal een brede, landelijke,
acceptatie van deze richtlijnen noodzakelijk zijn. Hiertoe is discussie
in breed verband benodigd, waarin ministeries (VROM, VW), provincïes,

vidu~le
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waterkwaliteitsbeheerders (Unie van waterschappen), gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), deskundigen (RIZA/RIVMjanderen) en
belangengroepen (RECRON, SBB, etc.) participeren.
Dit overleg zal vanuit de rijksoverheid gestimuleerd dienen te worden.
Het zal echter nog geruime tijd kosten voordat deze richtlijnen in
staat zij n bestaande vooroordelen weg te nemen.
11.4 .
Knelpunt: ontbreken van voldoende informatie
De mogelijkheden van individuele behandeling van afvalwater zijn
slechts spaarzaam bekend in Nederland, aangezien dit tot voor kort
slechts in geringe mate als serieus alternatief voor aansluiting op
centrale riolering werd beschouwd.
De geringe hoeveelheid aan ~etrouwbare praktijkervaring ten aanzien
van kosten en effect van individueel behandelen van afvalwater heeft
een objectieve afweging van individuele behandeling versus bijvoorbeeld
drukriolering weinig mogelijk gemaakt. Gemeenten die voor een keuze
stonden bij de sanering van lozingen van kleine kernen gaven derhalve
veelal de voorkeur aan het meer vertrouwde drukrioleringssysteem, nog
afgezien van financiële voordelen door subsidies die deze keuze met
zich meebracht .
Het onderzoeksproject van het Ministerie van VROM 'Individuele behandeling van afvalwater bij verspreide bebouwing' draagt voldoende kennis
aan om een meer objectieve afweging tussen individueel behandelen en
rioleren mogelijk te maken. Hiertoe is het noodzakelijk dat de opgedane
ervaringen in dit onderzoek in voldoende mate via landelijke informatiekanalen worden verspreid. Dit betreft niet alleen informatie naar
overheidsinstanties -provincies, waterkwaliteitsbeheerders, gemeentenmaar ook informatie naar leveranciers en (toekomstige) gebruikers van
individuele behandelingssystemen.
Het destijds aanwezige knelpunt van onvoldoende informatiedragers,
wordt thans meer een knelpunt hoe de thans beschikbare informatiedragers onder de aandacht worden gebracht.
Rapporten van het onderzoek en daarvan afgeleide stukken (folders;
brochures; artikelen; brieven etc.) zullen in ruime mate onder de
aandacht gebracht moeten worden van de doelgroepen. In eerste instantie
is dit een taak van de Rijksoverheid, met name het verantwoordelijk
Ministerie van VROM. Vanuit de rijksoverheid kan zowel een taksgewijze
informatiestructuur worden gestimuleerd als een directe informatiestroom.
Bij de taksgewijze informatiestructuur wordt de informatie onder de
aandacht gebracht van een aantal hoofddoelgroepen: Unie van waterschappen, Provincies, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Karners van
koophandel, belangengroepen (RECRON, ANWB, SBB, etc.), van waaruit een
verdere distributie -naar de leden- gestimuleerd dient te worden. Dit
soort informatie dient zeer volledig te zijn.
Een directe informatiestructuur naar gebruikers toe zou bijvoorbeeld
aanvullend via
rijksoverheidskanalen kunnen worden opgezet via
bijVoorbeeld staatscourant, postbus 51, etc. Dergelijke informatie kan
zee~ globaal blijven en dient slechts als prikkel.
Andere indirecte vormen van informatieverspreiding zouden kunnen zijn:
wettelijke maatregelen vanuit de (Rijks)overheid.
Een voorbeeld hiervan is het komende Lozingenbesluit bodembescherming, waarin onder dwang 'verspreiding van informatie' plaatsvindt.
bijdrageregelingen vanuit de (Rijks)overheid .
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Onder invloed van subsidies wordt interesse voor het ondeDNerp
gekweekt, wat een informatiestroom tot stand brengt. Een voorbeeld
is de subsidiëring geweest van kostbare rioleringen (verfijningsregeling) waardoor de interesse in drukriolering is toegenomen.
Naast vakspecialistische informatieverstrekking op landelijk niveau
naar de betrokken instanties, is ook voorlichting gewenst naar de
gebruikers toe uit oogpunt van bewustwording van de lezers.
Een goed opgezette voorlichtingscampagne vanuit de Rijksoverheid zal
bijdragen tot het wegnemen van vooroordelen tegen individuele behandeling van afvalwater en toepassing van deze mogelijkheid kunnen stimuleren.
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