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"Alternatieven voor
septictank in
buitengebied missen
wettelijke basis"
InH,0 nr.2vanZT,januarijl.publiceerden
AdriaanMeli,KatarznaKujawa-Roelevelden
GrietjeZeemanhetartikel 'Alternatievenvoor
deseptictank inhetbuitengebied'.RobHopman,seniormedewerkerVergunningverlening
WvobijhetHoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartierschree/onderstaandereactie.
Hetartikel'Alternatieven voordeseptic
tankinhetbuitengebied'mistdeaansluitingmethetgeen wettelijk istoegestaanop
devolgendeaspecten:
Uitrijden vanmenselijke afvalstoffen
staatopgespannen voetmetdeWm/Wbben
deMestwetgeving.Vanaf1 februari 1995
heeft hetMinisterievanVROMde'Voorlopigerichtlijnen voorhetbevoegdgezagten
aanzienvanagratische afvalwaterlozingen'
paraat.Dezerichtlijn istweekeerverlengd
eninmiddels verlopen.Dejuridische grondslagontbrakoverigens.
Opdeinternetpagina vanInfomil staat
vermelddatinafwachting van definitieve
regelgeving(daarzijn enkelemensen bij
VROMnu meebezig]deaanbevelingen uit
derichtlijn gebruikt kunnen blijven worden.DitadviesvanInfomil kentgeenjuridischestatus.
Omuit tekunnen rijden opbasisvande
richtlijn iseenontheffing vandegemeente
nodig(eenontheffing diedusgeenjuridischegrondslagkent).
En:derichtlijn reptoveragrarisch afvalwater;huishoudelijk afvalwater vande
woningvalthierdusnietonder (dierlijke
meststoffen ishetgeenuitgereden magworden).Zoalsbij hetonderhoud vanseptic
tanksdedrijf- ensliblaagnaareenerkend
verwerkerafgevoerd moetworden,zou dus
ookdekelderinhoud naardeerkend verwerker moeten.
Derichtlijn noemt 18afvalwaterstromen
waardegemeenteontheffing voorkan
schrijven,zoalsafvalwater vanglastuinders,
melkspoelwater enrestantenvan dompelbaden.Dus:alsde richtlijn statuszou hebben,
biedtdezegeenmogelijkheid om huishoudelijkafvalwater uit terijden!Bijvariant 2of
3tredenderhalvedevolgendeaandachtspunten naarvoren:
Erwordtop/indebodemgeloosdbij het
latereuitrijden, hetgeenconflicteert met

-

hetLozingenbesluit bodembescherming.
Degemeenteisbevoegdgezagten aanzienvanhetgenoemde Lozingenbesluit.
Alsdelozerbedoeldepraktijk wilvoortzetten/toepassen,dientdegemeente
hiervooreenomgangsvorm revinden,
hetgeenvanwegedestrijdigheid metde
huidigeregelgevingten aanzienvande
afvalwaterstromen vandebedrijven (die
18soorten),geensinecureis.
Voorde waterkwaliteitsbeheerder
bestaateenbelangbij devorigetwee
punten,daar afspoeling/uitspoeling
plaatskanvindenenerzekerbijgedraineerdlandenigekansopbelastingvan
hetoppervlaktewateris.
Deveehouderij neemt hetstandpunt in
datoverstortenennooduitlaten leiden
totziekvee.Verspreidingoverlandvan
agrariërseigenfaecaliën isdan bevuilen
vanheteigennest.

Variant 1 kenteennogalpraktischprobleemwaaraannietgerefereerd wordt:stelje
eenbestaand huisvoorwaareengescheiden
huisriool(zwart/grijs) ligt,voorzienvaneen
betonnen vloereneengrotendeels niet-toegankelijke kruipruimte (dezesituatie komt
vaakvoor).Hierishetnietrealistisch het
keukenwater alsnoghetzwartesysteem inte
krijgen.
Variant4en5,diedannogoverblijven,
vragen tochnogeenstevigeinvestering,en
watkrijgjedaarvoor?Eenvoorzieningdie
mogelijkofvrijwelzekervoldoet,jeaangelegdetuin ligtervooroverhoopengelijk aan
de6-kuub'er,scoorjeeendramatisch slecht
rendement!Doehetgoed,ofdoehetniet:als
jezograagwiltgraven,plaatsdaneen
IBA2/IBA3;voorverhoudingsgewijs luttele
euro'smeerhebjedaneenbeter rendement.
Maarbeternog:vraageenseennieuwe
offerte voorriolering;aannemers offreren
tegenwoordiglagerdanenkelejaren
geleden, f
Rob Hopman

Naschrift
DeaanlegvanIBA'sofrioleringin het
buitengebied dievoor1januari 2005voltooid
behoort tezijn,iseenomvangrijke operatie.
Dekostendiedoorgemeentenenparticulierenopgebrachtmoetenworden,zijn aanzienlijkendrukkenbijgemeenten inhet
landelijkgebiedzwaaropdebegroting.Wij
achrenhetgeziendehoge maatschappelijke
kostenvolkomenlegitiemomtezoeken naar
goedkopereoplossingen.Dezekunnen ons
inziensvoorniet-kwetsbaargebied bijvoor-

beeldgevondenwordendoorslimgebruik te
makenvanbestaande infrastructuur en het
gescheidenhouden van afvalwaterstromen.
Eenaantaloplossingsrichtingen zijn
beschreven inhetgewraakteartikel(de
beschrevenstudiehadoverigenseenoriënterendkarakter).
Hetiscorrectdathuishoudelijk afvalwaternietdirectophetlandgebracht mag
worden.HetLozingenbesluitBodembeschermingishierduidelijk over.Inoprie3
wordtechtergesprokenoverafvoer van
zwartwater (toiletafvalwater) viademestkelder.Indatgevalgeldendevoorschriften van
hetBesluitgebruikdierlijke meststoffen en
zaleenontheffingsbeschikking aangevraagd
moeten wordenconform het Meststoffenbesluit 1977.Onsinziensishettoekennenvan
eendergelijke ontheffing redelijk, omdatde
samenstelling vanzwartwater vergelijkbaar
ismetdievandierlijke mestenhetbovendienomeenrelatiefkleinextravolumegaat.
Devergelijkingmetriooloverstörtengaat
nietop,omdat conventioneel ingezameld
rioolwarer componenten bevatdiezichniet
inzwartwater bevinden.
Eenmogelijkheid opboerderijen, die
aansluitbijdeopties4en5uit hetartikel,is
datbestaande,maarnietingebruik zijnde
opslagsystemen gebruikt wordenalsalternatiefvoor deverbeterdeseptictank.Bijeen
gelijkeverblijftijd kanheteffluent vaneen
dergelijke 'gelijkwaardige' voorziening
directophetoppervlaktewatergeloosd worden.Hierzijnexperimenten meeuitgevoerd
inRaalte.Hetprobleemdatdeschrijver aanvoertvooroprie1 valtteomzeilendoorde
afvoer viadekeukenmuur naarbuiten teleidenenvervolgensondergronds een(smalle)
pijp naardeseptictankaanteleggen.
Overigens wordtdedoelmatigheid van
deplaatsingvanverbeterdeseptictanks
momenteelopenlijk betwijfeld doorverschillendewaterschappen.BijVROMiseen
wetsvootstel indemaakomhetmiddelvoor
schrift, waarinhergebruikvaneenseptic
tankmeteeninhoud vanzeskubieke meter
wordtvoorgeschreven,tevervangendoor
eendoelvoorschrift met betrekkingtotde
bezinkingscapaciteit vanseptictanks.Het
bestuurvanhetHoogheemraadschap HollandsNoorderkwartier heeft vorigjaar oktoberalbeslotendatdeaanlegvaneenverbeterdeseptictanknietlanger verplicht
gesteldwordtvoorbestaandepercelenin het
beheersgebied,maardatalleenvoornieuwbouwofbijingrijpende verbouwingen
maatregelen nodigzijn. f
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