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C O M M I S S I E D I E R G E Z O N D H E I D E N RIOOLOVERSTORTEN
SLAAGDE N I E T I N B E M I D D E L I N G S P O G I N G

De strijdtegende
riooloverstort
Rioolwaterenrioolslibverontreinigensindsdeaanlegvanderiolering menigewaterganginagrarischgebied.Hogeconcentratieszwavelwaterstcif nitraten,sulfaten, ziekteverwekkers,zwaremetalen,organischemicroverontreinigingenentalvananderestoffen dieopderioleringwordengeloosd,
vormenvoorhetveedatlueruitgedrcnktwordtééntoxischecocktatl.Vorigjaarjebruan brachtde
CommissieDiergezondheidenRiooloverstortenhetrapport'Genezenenvoorkomen'uit.Deovereengekomenbemiddelingsoplossingen tussenwaterschappen,gemeentenenboerenzijnzondernamente
noemenweergegeven.Inhetrapportstaatdatdecommissieéengevalnietheeftkunnenvlottrekkcn.
Datenegevalbetreft hetbedrijfvanBosma. Watisersindsdiengebeurd metBosma?Eenpersoonlijk

Uit mondelingemededelingvanveehouders blijkt datbij hetindienenvaneen
klachtovertevaakfunctionerende overstortenoverhedenelke verantwoordelijkheid
vanzichafschuiven endevervuilingbagatelliseren,omdat"deoverstorteenvergunningheeft". Devergunning wekt kennelijk
deindrukdatdeemissievan milieubelastendestoffen wordtgelegitimeerd.Devergunninghouder heeft blijkbaar hetgevoeldat
hijmilieuvriendelijk handelt alshijzichaan
zijnvergunning houdt.Maarzowerkteen
vergunning niet:alsschadekanworden aangetoond, isdevergunninghouder weldegelijk aansprakelijk. Endesituatiewordtnóg
ernstiger alsmenzichmethoudtaanhetgeenindevergunning wordtgesteld.
Debij deoverstortbetrokken overheden
hebbeninhetverledendeveehouderszelden
ingelicht overdeaanwezigheid van overstortenenhebbenderisico'sdaarvan verzwegen.
Eénvandeboerendiehetnieteenswasmet
deaanlegvaneenoverstortopzijn slootis
SjoerdBosmauitDeWilgen(Friesland).
Hemwerdgezegddathij nietstevrezenhad.
Deoverstortzoudewaterkwaliteitnietof
nauwelijks verslechterenenvoordeeventueeltochopgelopen schadeverweesmen naar
devergunning waaringesteld wetddatde
vergunninghouder verplicht waselkeschade
alsgevolgvandeoverstort tevergoeden.Bosmaheeft schadeondervonden endezeis
nooit vergoed.
BijBosmaontstaan in 198tdegezondheidsproblemen methetvee.Inverbandmet
deplaatsvandestallen wordenzijn koeien
intweegroepen vanelk40stuksopaparte
grondbeweid.Eénkoppelkrijgt wateruitde
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ovetstortsloot, hetandereuiteenslootwaar
geenoverstort indebuurt is.Alsinhetvoorjaar deproblemen bijhetkoppelkoeiendat
uitdeoverstortsloot dtinkt beginnen,
onderzoekt deGezondheidsdienst voorDieren(GD)hetslootwatet.DeGDtoont zwavelwaterstofaaninhetslootwaterenadviseertBosmaditnietmeettegebruiken.
Sindsdien verstrekt Bosmaalleennogleidingwater aanzijn koeien.
DeGDheeft debedrijfsvoering doorgelichtenkomttotdeconclusiedatdeproble-

SjoerdBosmabijderiooloverstort.

matiekniet aandebedrijfsvoering valtte
wijten.Opmerkelijk isdathetanderekoppel
deziekteverschijnselen nietvertoontendat
nieuw aangeschaft veedatnooituitdeoverstortsloot heeftgedronkengezond blijft. In
198tzijn tienvande40koeien uithetkoppel
datuitdeoverstortsloot dronkgestorven.In
dejaren '82totenmet'84zijn deoverige
koeienuitditkoppelopdrienaoverleden.
Deschadeisgroot.Bosmaheeft eengerenommeerd fokbedrijf Veelwaardevollefokprodukten zijn verlorengegaan.Derekeningenvandeveeartslopenhoogop.Hetwater
moer'szomersnaar dekoeiengebracht worden,watveeltijd vergt.Bovendien krijgt
Bosma,vanwegedeteruggelopen melkproduktie,eenlagermelkquotum toebedeeld
danwaarhijzijn bedrijfsvoering op heeft
afgestemd. Hoeweloversrortregisrraties ontbreken,berichtendeoverhedendeveehouderdatde"overstortconform devergunning
werkt"enalsBosmaomeenschadevergoedingverzoekt,krijgt hij tehotendathij
eerstmaareenshetcausaalverband tussen
zijnziekekoeienendeoverstortmoetaantonen-eenwetenschappelijkeklusvanWageningseafmetingen. Bosmaiséénvandeeersteboeren diedeoverstortproblematiek op
depolitiekeagendaweetteplaatsen.Delandelijke aanpakvandeproblematiek verloopt
moeizaam.Ookdeoverstortindeslootbij
Bosmablijft onacceptabelvaakoverstorten.
In t998spant hijeenrechtzaakaantegende

betrokken overheden.Hijeist vergoeding
vandedoorhemgeleden schadeeneensaneringvanoverstort ensloot.
Inoktober 2000verzoektTweedeKamerlidPieter terVeervanD66deregeringeen
commissievanwijze mannen inhetlevente
roepenomdeeeuwigdurende vendetta'sop
hetgebied vanderiooloverstorten optelossen.In2001 wordtdeCommissieDiergezondheid enRiooloverstorten ingesteld, met
hetdoelhet vastgelopen overlegtussen partijen opnieuwopgangtebrengen, waarbij
uiteenlopende meningen overoorzaakvan
hetprobleem,mogelijkeeffecten enoplossingsmogelijkheden gehoordzouden worden.Eénvandeveehoudersdiedoordecommissieisbenaderd engevraagd ommeete
werkenaaneenbemiddelingspoging was
Bosma.Decommissievroeghem deopgestartejuridische proceduretegendebetrokkenwaterschappen engemeente stoptezetten.Bosmaheeft duidelijk aangegeven dat
hijdaartoebereid isalsereengoed bemiddelingsresultaat optafel ligt.
Inhetgepubliceerde rapport noemtde
commissiealsuiteindelijke reden voorhet
falen vandebemiddeling inBosma'sgeval
de"terughoudendheid vandebetrokken
overhedenenhet feit datzeniet bereid zijn
hun eigenpositieteheroverwegen, vanwege
hetmogelijke risicoop precedentwerking".
Naardemeningvandecommissieisditrisicoechtervrijwel uitgesloten.Decommissie
concludeert danookdatindezaakBosma
voldoendeaanknopingspunten bestaan om
tekunnen sprekenvaneenmogelijk terechte
claimvandeveehouder alsgevolgvande
riooloverstort.

stortsloot isinmiddelsdoorhet waterschap
afgevoerd. Deoverstortzelfis"nogniet
geheelopgeheven".Tijdens het bemiddelen
blijkt dathetwaterschapervanovertuigdis
datdeoverstort voorheteind van 2002wordt
geslotenendaterindatgevalgeen vergunningmeernodigisvoordeoverstort.Ookde
gemeentegeeft inhetgesprek metdecommissieaandatdeoverstortwordtgesloten.
Bovendienstaatinhetgemeentelijk rioleringsplan datdeoverstortzalwordenopgeheven.Bosmawasdanookzeerverbaasd
toenopeengoededageengeheel nieuwe
overstortput geplaatst werdopdeplaatsvan
deoude.Onbegrijpelijk werdhertoende
gemeentedenieuwgeplaatsteoverstort vervolgenslietdichtmetselen. Bijnavraagwerd
duidelijk datdevoorkeurvandegemeente
uitgaat naareendichtgemetselde overstort
diebijcalamiteiten weerkanworden opengebroken.
Bosmahoudt zijn hart vast.Wordt het
dangeloosdeslibuitdeoverstort weeruit de
slootverwijderd? Wordtdeoverstort daarna
opnieuwdichtgemetseld? Enhoezit het met
deWvo-vergunning? Metdeoverstortgeschiedenisvandeafgelopen twintigjaar nog
versinhetgeheugen heeft hij weinigvertrouwen inhet handelen vanzowelgemeentealswaterschap, f
drs. M. Traijens-Hagesteijn
(Digitalis Milieu Advies)
INFORMATIE

Minicursussen
riolering

Verjaard
Derechtbank heeft inmiddelsdeschadeclaimvanBosmaverjaard verklaard.
Gemeenteenwaterschap zijn niet bereid in
tegaan opdebemiddelingspoging vande
commissie.Zijvinden datBosma tegen het
vonnis inhoger beroepmoetgaan endatde
rechter moetuitmaken ofzijalsoverheid
hebbengefaald.Zolangderechterdaarover
geenuitspraak doet,zullenzijgeen bijdrage
leveren ineenschadevergoeding. Gemeente
enwaterschappen leggendebeoordelingvan
dezevanregeringswege ingezettecommissie,dieoverdenodige deskundigheid
beschikt,dusnaastzichneer.Ondanks dat
deregeringomditonderzoek énoordeel
heeft gevraagd.Bosmavechtinmiddels in
hoger beroepdeverjaring aan.
Decommissieiserwelingeslaagd te
bemiddelen bijeenmogelijke oplossingvoor
deactueleproblemen.Hetslibindeover-

Speciaalvoordenoleringsbehecrdcrgeeft
StichtingRIONED op11 maartnegen korte
cursussenoverrioleringopééndag. Indeze
praktijkgerichtecursussenkomenalle/acetten
vanderiolering aanbod.

•

voorkomenvan regenwateroverlast.
Doordeklimaatsverandering komt overlastdoorovervloedigeregen indestad vaker
voor.Hoekanderioolbeheerder hiermee
omgaan?
• effectief beheervanpompenengemalen.
Aanschafvanpompen engemalen
vormtongeveer 20procent vandekostenvan
hettotalerioleringsbeheer.Indeleidraad
wordteenmoduleopgenomen overgemaalbeheer.Dezecursusvormt een voorproefje.
• drukriolering:kanhet beter?
Eencursusoverknelpunten enoplossingenvoordegevoeligedrukriolering.
•

communiceren metburgers.
Omdraagvlak tecreëren voor efficiënt
rioolgebuik isvoorlichtingaangebruikers
nodig.Dezecursus biedthandvatten voor
beter communicatie.
• aanpakvangrondwateroverlast.
Praktijkvoorbeelden omoverlast van
grondwater tevoorkomen ofrebeperken.
•

planmatigeaanpakvaninspectieenreiniging.
Praktischecursusoverhetefficiënt plannenvaninspectieenreinigingvanriolen.
•

praktischeenzorgvuldige aanbesteding.
Aanbestedinggaatgepaardmetvele
regels.Dezecursusgaatinopallevalkuilen,
praktische oplossingenen kansen.
Decursussen vindenplaarsin Utrecht.
Eenhalvedag(ééncursus)kostvoor begunstigers vanRIONED200euro,voor nietbegunstigers400euro.Eenheledagkost
voorbegunstigers 300euro,voor nietbegunstigers 600euro.Deelnemersdiezich
vóór 1 februari opgevenkrijgen 50euro
korting. f
Voormeerinformatie:
StichtingRIONED(0318}631111.

Dedeelnemers kunnen opdezedagtwee
cursussen volgen:één'sochtendsenéén
'smiddags.Belangstellenden kunnen uitde
volgendeonderwerpen kiezen:
•

wadi's:ontwerpen onderhoud.
Wadi'sgedragenzichinelkewijk anders.
Indezecursus komen technische grondslagenaandeorde,maarookfinanciéleafwegingen.
• gebruik vandeLeidraadRiolering.
DenieuweLeidraadRioleringisuit(zie
pagina 10).Indezecursus leertdedeelnemer
efficient werken metdeleidraad.

Kopijsluiting
AlsueenbijdragewiltleverenaanH20,
danmoetdezeminimaal tweewekenvoor
eventueleplaatsingopderedactiebinnen
zijn.Dekopijsluiting vooreenvolgend
nummer isdusaltijd opdedagdatH20
uitkomt.Foto'senandergrafisch materiaal
bijeenartikels.v.p.perpostopsturen!

H 2 0 '( 2-2004

41

