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VOORWOORD
Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar dfe factoren die een voortvarende aanpak van de vuilemissies uit riooloverstonen en regenwateruitlaten, in de weg
staan. Bovendien worden in dit rapport aanbevelingen gedaan voor de oplossing van
gesignaleerde problemen.
Bij dit onderzoek zijn elf gemeenten en drie waterkwaliteitsbeheerders geïnterviewd
over hun rioleringsbeleid in het algemeen en over de aanpak van riooloverstonen en regenwateruitlaten in het bijzonder. Opdat een geschakeerd bedd van de landelijke overstortproblematiek zou kunnen worden opgebouwd, is een groot aantal criteria gehanteerd voor een wdoverwogen selectie van deze veertien organisaties. Het onderzoek
diende geen kwantitatieve doelstelling - dat is ook niet verantwoord als niet eerst een
aantal bepalende aspecten wordt opgespoord. Daarom is door middel van een nauwkeurige selectie van gemeenten èn het formuleren van een uitgebreide enquête getracht
inzicht te verkrijgen in zoveel mogelijk aspecten van de riooloversrortproblematiek.
Er is gekozen voor het houden van enquêtes met ambtenaren die nauw betrokken zijn
bij het rioolbeheer. Om van maximale openhanigheid verzekerd te zijn, is vooraf volledige anoitimiteit toegezegd - de ondervraagde gemeenten en waterschappen worden
derhalve nergens bij naam genoemd.
Zonder uitzondering hebben alle geselecteerde gcmeenten en waterschappen veel tijd
en aamiacht besteed aan Uit door de Stichting Natuur en Milieu gesteunde onderzoek.
Ik wil alle geïnterviewden dan ook danken voor hun bereid\\'illigheid tijd en energie te
besteden aan mijn onderzoek en - m~ér nog - voor hun openhartige opstelling, waardoor mij de gelegenheid werd geboden dit complexe werkterrein kriti sch te onderzoeken.
Voorafgaand aan de interviews kon ik de nodige basisinformatie over riolering en daarbij betrokken milieu-aspecten vcrzamelen dankzij gesprekken met
Provincie Noord-Holland, Bureau Oppervlaktewater
Miehiel Tromp
Ton 13cenen
Stichting RlONED
Arno van 13reemen
RlMH-Utrecht
Mieke 13randjes,
Naomi van Eersel,
Annemarie van de Vusse
Wèlenschapswinkcl Delft.
Daarvoor hartelijk dank.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van StielHing Natuur cn Milieu en hcgelcid
door
Dart van Gcleuken
team Schone Stad
Anton Kiewiet
team Groene Ruimte.
Ik dank hen beiden hartelijk voor hun bijdrage aan de nuancering van de onderzoeksvragen, de rorn1Ulering van een aantal resultaten en de structurering van het concluderende deel van deze notitie.
Hoewel vrijwel alle objecten van dit onderzoek ondergronds zijn, is er door de medewerking van velen interessant materiaal naar boven gekomen.
De resultaten van dit onderzoek kunnen wellicht een bijdrage leveren aan een discussie
tussen alle bij het rioolbelleer betrokken partijen. Graag nodig ik u hiertoe uit,

Marleen Truijens

Bunnik, 31 juli 19Y7
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In I 994 2eeft de Evaluatienota Water aan uat de in ue uerue Nota waterhuishouuin!! 2Cformuleerde rcdu ctie-doelstellin 2en van uiffuse emissies van verontrdni2enue stoffe n
naar het oppervlakt ewater niet gehaald zijn en dat de emissie van vcro~llrcinigingcn
door lozin2cn via overstorten van riool stelsels hier mede debet aan is.
In november 1996 start de Stichtin!! Natuur en Milieu een onucrzock naar uc stand van
zaken van de aanpak van rioolovcrstortcn. Bij dit onderlOek wordt de riooloverstort niet
als afzonderlijk functi onerenu onucrdcel van de ri olering bezien, maar wordt tevens
aandacht geschonken aan het fun ctioneren van het ri oolstelsel in zijn geheel. Het functioneren van de riolering i s immers mede hepalenu voor ue vuiluitworp van overstort en.
Bovendien is ni et alleen de riooloverstort van het gemengde stel sel maar ook de regenwateruitlaat van het gescheiden stel:-;el helastend voor het oppervlaktewater.
Voor het functioneren van de overstort is de gemeente verantwoordelijk, maar ue waterkwaliteitsheheerder vcrvult in deLe ook een belangrijke rol door zijn verantwoordel ijkheid voor de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop gcloosl1 wordt.
De strategische heleidslijncn van het rijk, aangegeven in uc derde Nota waterhui shouding , houden een tussendoe lstelling voor 1995 in, waarhij ue vuilemissic ten opLichte
van 1985 met 501# moet zijn teruggedrongen, en een einddoelstelling voor 2000, \Vaarin alle Nederlandse oppervlakt ewateren aan lk Algemene Milieukwaliteit moeten voldoen. Dit beleid i s uoor elke provincie ve rtaald in een eigen provinciaal hcleid (Waterhui shoudingsplan ) . De watcrhcheerders stemmen hij het opstdlen van hun Waterhe heerplannen vcrvolgens ar op het provinciaal beleid van de provi ncic(s) waaronder zij
ressorteren. Het is uus heel wel mogelijk dat tussen de v.:aterhcheerplannen van de di verse waterhchccrdcrs onderling vcrschillen optreden. Voor gcmeenten bepalen provincie
en waterbeheerder de - rc!! ional c - kaders waarbinnen aan het riolcrin!!shclcid moet
woruen vormgegeven. Het Si nds I YY-l wettelijke verplichte <lemecntclijk JÜolerings Plan
(G RP) kan getien worden als ee n planningsinstrument voor het gemeentelijk riol cnngsheleid .
Het o ndefl.:oeksge hi cd hl! va t de hchcergchiedcn van drie wa terkwalitcit shcllcerdcrs (dri e
reg io's ) met in totaal elf gemeenten. M et uc urie watcrkwaliteitsheheerders en de elf gemeenten Lijn interviews gchouucn over hun riolcringshcleid in het al gemeen en over de
aanpak van rioolovcrstort en en rege nwateruitlat en in het hijtonuer. Om van maximale
openhartigheid vert ckeru te zijn, i s vooraf volledige anonimiteit toege7egd - o ndervraaguc gcmcenten en waterhchceruers worden l1aarom niet hij naam genoe md . De intervi ews zijn gehouden met ambtenaren die nauw hetrukken tijn hij het helleer van de
ri olering.
H et onderzoek kende geen kwantitatie ve doelstelling. Door middel van een nauwkeurige se lectie van gcmeenten en het formuleren van een uitgebreide enquête-lijst i s getracht inzicht te vcrkrij gen in tovecl mogelijk aspecten van de overstortproblcmatiek.
De onderzoeksresultaten zijn langs urie rapportagelijnen ge formul eerd.
I• In het eerste deel wordt over beleidsmatige aspecten hij de opstelling van het GRP
(Gemeentelijk RioleringsPian) gerapporteerd.
2• In het tweede deel wordt beschreven in hoeverre het helciu reelis is !!ereali scerd en
worden di verse oorzaken gegeven voor vcrtragingen in uc aanpak va7J lk overstortproblematiek .
3• In het uerde uecl staal ue reductie van uc vuilemi ssic uit overstorten ce ntraal. Niet
alleen worut een overzicht gegeven van (aangetroffen) alternatieven voor het aan brengen van uure bergbezinkbassins bij elke overstort , maar oo k i s vermeit.! uf er,
en in welke mate, aandacht worut besteed aan het!!ccn in ue ri olerin !! terecht komt.
Tensl otte \VOrut het aspect van de vcrgunningverl~ning voor overstl ;rt en regenwateruitlaat en de llanuhaving uaarvan beschreven.

s tand van tak.:n. kndpunten .: n aanh.: vd111g.:n

resultaten
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I• Onderzoek naar heh!idsmatige aspecten laat zien dat de dour het rijk geformuleerde
doelstellin!!en wat inhoud betreft serieu s worden !!Cnomen, maar dat 1111.~n minder
serieus on1!!aat met de aan deze doelstellin!!en !!estelde termijnen. La!!ere overheden hebbe1-l veel vrijheid in het maken van -beleid, plannen e1i in de uitvoering ervan. Van deze vrijheid wordt bij de aanpak van de overstortproblematiek vaak gebruik gemaakt zonder duidelijke of aanwijsbare reden . Gemeenten, maar ook waterschappen mogen autonoom beslissingen nemen zo nder zich bij de werkwijze o f
doelstellin!!en van anderen aan te sluiten. Dit heeft niet alleen het mislukken van samenwerk.iil!! en venra!!in!!cn in de uitvoerin!! to t !!evol!! maar leidt bovendien tot
een, landelijk gezien, weifiig uniforme aanpak van de ovcrsturtproblemati ek.
- Milieudoelstellingen 7ijn ni et gemeenschappelijk geformuleerd.
- Er is geen eenheid van denken over de aart1 van de pruhlematiek.
- Eigen belangen prevaleren.
Het rijk biedt te weinig handvallen voor de lagere overheden om lokaal te kunnen
realiseren wat op nationa'-11 niveau al s dol!lstelling wordt geponeerd. Eén van de drie
regio's vormt hierop een uit7onllcring. Hier is al sinds 19HY spr'-lkc van ee n "Bestuurlijk Overleg Riolering" , dat de totstandkoming en uitvoeri ng van rioleringsheheerplannen stimuleert en hcgl!leidl.
Opmerkelijk i s de aftijdigc houding van de inspecties: slec ht s binnen één regio
toont de inspeetic hctrokkenJ1dd hij de opstelling van de GR P's.
2• Bij géén van de gcïntcrvil!wde gcmcenten i s de basisinspanning gereal iseerd. Als
oorzaak van het uitstel van de aanpak van overstonen nocmen de gcmeente-ambtenaren het ko stenaspect al s een van de voornaamste knelpunten hij de re al iseri ng van
de basisinsp;.lllning . Achterstand in onderhoud moet wnnkn ingt:lopen en vcr va nging van rioolstelsels moet eveneens plaatsvinden en daar ko mt hij dat ge nwenten
met veel aan te sluiten panden in het huitengebied voo r extra t.warc laste n staan.
Het rioo lrecht is zelden kostendekkend en de hoo!! IC erv an vc rtoo nt !!een relatie tot
de uilgaven aan het riuolhd1eer. Over de huugte ~~ an een maatschappelijk acceptabel ri oolrecht in de toekom st lupen de meningen nugal uiteen.
So ms valt een wat afwachtende houdi ng voor de aanpak van de overstortprohlematick te constateren. Veel techni sche discussies i n7ake de opti male vo rm gevi ng ,·an
bergbezinkbassins 7ijn nog gaanl1e en men acht het onverstandig op resultaten van
ondertoe k vooruit te lopen.
Gemcenten hehhen in het algemcc..:n weinig aandacht voor de milicu-aspc..:cten van
overstortc..:n en regc..:nwatc..:ruitlatcn. Het verschil in priorite itsstelling voor o mbouw
van geschcidc..: n naar vcrhetc..:rd gescheiden stel sel hij industric..:terrcin of woonwijk,
vcrsterkt de indruk dat slechts financiële argumenten ert oe doen en dat de k waliteit
van het ontvangend oppc..: rvlaktew ater huiten beschouwing blijft.
Zowc..!l de kwaliteit van het llpper\'laktewater als van de waterbodem ter plekke van
overstort en rcgc..:nwat eruitlaal Wllrth.:n nooit gemeten. Op uitspraken ovc..:r de vui luitworp-berekeningen ("'de reductie is 50'ii ") wordt te Lwaar gc..!lcund. Zondl!r vast
input-patroon op de ri olering c..:n zo ndL:r juiste gt:gevL:ns over de hoL:veelheid slib
( hij de meeste..: gcmc..:L:ntcn is de kwalitc..!it van het r ioo lstelsel nog niet op o rde) zijn
deze uitspraken duhieus, 7e kc..:r al s niet duidelijk is op wel ke..: paramc..: tc..:rs dete uitspraken herustcn (nzv, CZV, N-Kj, fosfaat, lood, zi nk, chroom, etc.).
De relati e tussen overstortc..:n c..:n gczondheidsklachtc..:n bij vc..:e wordt dan ook zonder
reden gebagatelliseerd.
3• In plaats van de aanleg van bergheLinkbassins hesleden gcmee nten ook aandacht
aan alternatieve..: oplossingc..:n. Een aantal gemcenten voc..:rt experimenten uit op het
gehied van afkoppeling en inlïltrercn, maar de normaing hiervoor is niet uniform.
V oorlichtin g over stoffen dil! niet in het riool thuis horen, over foutieve aansluitingen, over afkoppcling smogd ijklh.!den en het henuilen van regL:nwatcr, ontbreekt.
D e vergunningverlening vnur overston en rcgenwat~ruitlaat is nog lang niet op gewenst niveau : over de in de vc..:r!!unnin!! te stcllt:n voor~c hr ifle n heers t 110!! vaak
onduidelijkheid. De handhaving -van de vergunningen is up dit monh:nt op een
dermate laag peil dat hc..:t merc..: ndcc..:l van de gemeenten zich er 7elfs niet van he\vust
is over dergelijkl.' \'ergunningcn te moc..:ten böchikken. Volgens de w at erschappen
zal dil in de..: nabije..: tnckomst verandc..:ren.
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De huidige samenwerki ng word t geke nmerkt door een gro te vrijblij vendheid. O m bestuur lijke betrokkenheid te vergroten, continuïte it te garanderen en uit voeringstempo en
-kwaliteit re verbeteren, zullen àlle actoren (mi nisteri es. provi ncies, inspecties, waterschappen èn gemeenten) effecti ever moeten samenwerken en gezamenlijk tot verplichtende keuzes moeten komen in een nieuw "onwnisatori sch kader".
Uitgangspunt hierbij i s conse nsus over de gczalnenlijke doelstelling en een eensluidend
beeld van het onderh avige probleem: de huidige kwaliteit van het ont vange nde oppervlaktewater.
Binnen dit "organisatori sch kader" zu llen de taken en rollen van alle betrokken actoren duidelijker en meer verplichtend moeten zijn. Naar de lagere overheden moeten
naast 'incentives' ook sancties mogel ijk zijn . Bovendien moeten rapportages niet alleen
verplicht worden gesteld, maar ook doel en inhoud ervan dienen omschre ve n te zijn,
zodat de bewaking van (dus: rapportage over) doel conformit eit , plankwalitei t, uit voeringstempo, middelenbesteding , e.d. naar ee n effectief hestuurlijk ni veau kan worden
2ebracht.
Op lokaal niveau zal door waterschap èn gemee nte projectmatig gewerkt moe ten worden, waarbij afspraken die uit het project voort vloeien wtmJen vastgelegd in een convenant. De voortgang van projecten wordt be\vaakt en gel:valu eerd door de provincie en
na toetsing eventueel bijgesteld.
Verbetcri ng van het plannings- en u i t voerin gskader is slec hts moge! ijk als aan drie
randvoorwaarden word t voldaan : kennis, plansturing en financiering. In hoofdstuk 7
van dit rapport worden hierover in meer detail aanbevelingen gedaan.

stanJ van zaken. kne lpunten en aanbe velin gen
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INLEIDING
RiolerinQ kan beschouwd worden als één van de oudste milicutechnieken: al in 500 v.
Chr. bezat Rome een riolering. Toch wordt de eerste riol ering in ons l and pas in de
tweede helft van de 19e et.:uw aangelegd, dankzij een succesvol "hygiënjstisch" offensi ef van j onge sociaaldenkende artsen tiie schoo n water als sleutel tot ee n betere gezondheid zien. Interessant is dat men in die tijd nog onbekend i s met de besmeltingsQevaren door ziektekiemen, maar een verband leQt met sti nkend water, immer s: "vuil
wa ter stinkt en daar waar de lu cht vies i s dreiQl ziekte". De aanlcQ van ri olerinQen en
het doorspoelen van vervuild grachtwater wordt in opdracht van de gemeentehesturen
door de opkomende stand van ingenieurs uitgewerkt. Maar al gauw wordt duidelijk dat
het afvoeren van vervuild water het probleem niet oplost, doch alleen maar verschuift:
immers afvalwater van de ene stad hrenQt de schoonwater voorzieitinQ voor de stroomafwaarts gelegen steden in gevaar. De oPlossing wordt gevonden in het zuiveren van het
rioolwater alvorens het op tie rivier te lozen. In 1945 zijn nog pas enkele Ucntallcn ri oo lwaterzuivering sin stallaties (RWZI 's) in gebruik. Vooral in de jaren zeventig, na het in
werking treden van Je Wet verontreiniging opervlaktcwateren ( nove mber 196lJ) wordt
de verwerkingscapaci teit van de RWZI 's vergroot. Thans is het aantal zuiverings installaties gegroeid tot ver hoven de 500 1.
Jarenlang i s, bij de hevolkingsgrot.:i, de ri olering gestaag m eegegro~id met de uitbreiding van steelel ijk ge bied . Vooral hij een sncllt.: uitbreidi ng is dit ten koste gt.:gaan van
de kwaliteit ervan. De ee nmaal aangelegde ri oleri ng is in het al ge meen slecht o iK1crhouden. Pas in de jaren tachtig wordt meer aandacht bes teed aan de staat waarin de riokring verkeert: lekke rioleringen en vcrkeerde aansluitingen blijken vcrant\voordel ijk
voor bodem-, grondwater- en opper vtaktewatervero ntrcini ging.
In Nedertand is circa 97'Jr. van alle woningen en bedrijven aangesloten op de riolcri ng.
Niet alleen het afvalwater van hui shoudens t.:n industriële lozers maar ook l1et reQenwatcr dat afstroomt van daken, straten en ander verhanJ opper vlak komt voor een belangrijk dt.:el in het ri ool tert.:c ht 2. Er zijn Jiverst.: typen rioolstelsel in gebru ik, die onde r an dere in werking vcrsetti llen hij overaanbod.

overstortvraagstuk

1.1

Het water dat in de ri olering terechtkomt gaat namelijk 1tict altijd naar de zui vering.
I3ij gemengde stelse ls (§3. 1) kan in bepaalde omstandigheden Je capac iteit \'an het stelse l tekort schieten, waardoor \vater via een overlaat het rioolsystee m moe t verlaten. Men
spreek t dan van ee n "ovcrsto rtin g" en d~ plaats waar dit ge beurt noemt men een
rioo/0\·erstort. Bij gesc heiden stelse ls (§3.3) wordt het in het stelsel opgevange n regenwater via r egemrafemifl atell direct op het opp~ rv lakt ewater geloosd. In beide geval len
komt ongezuiverd wa ter in het oppervlaktewater terecht.
Ondanks onderzoek - al vanaf de jaren tachti g - naar de verontreini ging van oppervlaktewater door lozi nQen via overstorten en reQenwatcruitlaten \ en ondanks het sinds
1989 door de overheid~ Qc tormuleerde beleid ter vermi nderi nQ van de vu i luit stoot van
rioleringssystemen, i s nt)g steeds sprake van een voor de oppervlaktewaterkwal iteit ontoelaatbare lozing van milieubelastende sto ffen via hovcngeno~mde uitl at ~ n .
DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK

De Stichting Natuur en Milieu stelt zich ten doel door middel van dit onderzoek op
constructieve wijze ee n bijdrage te leveren aan een voort varende aanpak van de vui l emi ssies vanuit deze ri ooloverstorren en regenwateruitlaten.
Het belang van het onderzo~k is tweeledig. Aller~erst wordt beoogd de belangrijkste aspecten van de aanpak van ri oolo verston en "boven water" te krijgen. Daarnaast kan het
een discussic losmaken en voor gesignaleerde knelpunten wellicht oplossinge n aandrage n .
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1.2

VRAAGSTELLING VOOR HET ONDERZOEK

Hoewel voor het t eru!!drill!~e n van de vero ntrei ni !!iiH! door riooloverston en en rc!!enwateruitlaten technische- mogelijkheden voorhandei1 zD n en waterk walitei tsdoelstellingen
in kaart zijn gebracht , treedt toch ernstige vcrtraging op:
in het saneren van overstorten,
in de aanpak van de vuilemissie per overstort en rcgcnwatcruitlaat , en
in de soms noodzakelijke sanering van de door deL\.! emissies verontrl!inigde vvaterbodems.
Landelijk zijn elf ge meenten en drie waterkwalitcitsbchccrdcrs geselecteerd voor een in terview over hun riolcringsbeleid in het algemeen en over de aanpak van riooloverstorten en regenwateruitlaten in het bijzonder. Het onderzoek van een dergel ijk klein
aantal gemcenten heeft geen kwantitatieve doelstelling- dat is ook niet verantwoord als
niet eerst een aantal bepalende aspecten wordt opgespoord. Wel is door middel van ee n
nauwkeurige selectie van ge meenten (*4.1) èn het form ul eren van een uitgebreide enquête-lijst (bijlage I ) getracht inzicht te vcrkrijgen in zoveel mogelijk aspecten van de
riool(ovcrstort)problematiek.
Om van maximale openharti gheid vcrzckcnJ te zijn, is vooraf vulledige anonimiteit toegezegd; de ondervraagde gemeente n en waterschappen worden derhalve nergens bij
naam ge noe md. De interviews zijn gehouden met ambtenaren die nauw hetrukken zijn
bij het bcheer van de riukring.
interviewopzet

De vraa!!stellim! luidt :
H'elke belemmeT-ingen swan de om1pok ,·on de o1·ers1or1problenw1iek in de 1reg en 11·elke
op lossingen zijn hiervoor oon Ie drogen .

Deze vraagstelling valt uitee n in de volgl!ndc dcclvragl!n:
o Zijn de belemmeringen van lou ter Jïnanciëlc aard?
o Is bdcid ten aanzien van overs torten en regenwateruitlaten vastgesteld?
o Wdkc rol spcd t prioritcitsstelling door de hetrokkl!n ovcrhdd (ge meenteraad of
waterkwalitcitshehecrder)?
o Hoe vcrloopt samenwerking en commu nicatie'?
o Wordt prioriteil gekoppeld Jan milieurendemcnt?
o Heen ml! n inzicht in de kwaliteit van het ontvangende opl!rvlaktcwater'?
o Is !!Cbrck aan inLicht in de te trefl'en lllaJtrl!Qelcn en de ervan te vcrwachten effecten
cci1 vcrt ra!!ende factor?
~
o Is kenni s <)ver alternatieve oplossingen aanwezig?
o Is bekend welke stoffen in de riolcrinQ terecht koml!n·7
o Zijn vergunningen ade4uaat?
De laatste maar zeker niet onbelangrijk ste vraag:
o Hoc is de voorlichting naar de diverse betrokken pi.!rtijcn gerege ld'?
1.3

OVERSTORTEN EN VERVU ILINGSEFFECTEN

Doorgaans wordt het rioolwater naar zui veringsinstall aties afgevoerd. Bij hevige of
langdurige regenval kan de bergingscapacitcit van het gemengde rioleringsstelsel (§3.1)
tekort schieten en verlaat het teveel aan af te voeren water de riolering op speciaal daarlOC ontworpen plaatsen , de zogenaamde rioolm·erslon en. Het overstortenL1e water bestaat uit met re!!enwatcr verdu nd afvalwater.
Echter, niet alleen bij zware regenval , ook bij calamiteiten in het rioleringssysteem kan
de riooloverstort in werking treden, waarbij onverdund afvalwater op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het ter plekke aanwezige oppervlaktewater - in droge tijden kunnen
dit ook greppe ls zijn - ontvangt daarbij ee n aanzienlijke hoevee lheid vervuilende stoffen van o nbekende samenstelling. Het is immers ni et voorspelbaar en ook niet altijd te
achterhalen wat eerder op de riolering is ge loosd en wat preLies de samenstelling van
het in de riolcringshuizcn geaccumuleerde rioolslib is.
Vasl slooi dal hel 1m1er uil een rioolover.lïOI'I s1erk is ,.erVIIild >. Naast organi sch arbreekbaar materiaal treft men anorganisch materiaal als zware metalen, lee m en zand
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aan. De afhraak van het organi sch materiaal gaat gepaard met het vrijkomen van nutriënten en verlaging van het zuurstofgehalte van het ontvangende water. D oor het zuurstoftekort kunnen vissen sterven. De nutriënten, zoals fosfaten, nitraten, ammonium e.d.,
veroorzaken sterke al!!en!!roei.
Dij anaërobe atbraak kunnen ook giftige en stinkeJKie gassen als methaan en zwavelwaterstof vrijkomen. Ook de vaa k toxische en persistente organi sche mi cro-verontreinigi ngen als olie, PCB's, PAK 's, bestrijdingsmiddele n, etc. en biologische verontreini gingen
zoal s Salmonella, Clost ridium , E.co li en lintwormeiere n, worden in het overstortwata
aangetroffen. Dovendien i s hekend dat verontreinigingen met verschill ende giftige sto ffen een cumulatief to xisch effect kunnen hebhen op mens, plant en dier.
Sommige van de hierhoven genoemde stoffen hebben een korte termij n- ver vu ilingseffe ct, dat enkele uren tot maximaal enkele weken kan duren, aflwnkelijk van breedte,
diepte en stroming van het ontv.angende water. Omdat veel van het rioolslib bezinkt , treden ook lange termijn-effecten op. Organische microverontreinigingen en zware metalen zijn vaak aan slib gebonden en accumuleren in de waterbodem. D oor nalevering uit
het bodemslib kan ook het zuurstofgehalte van het oppervlakt ewater gedurende lange
tijd negatief beïnvloed worde11. Aquatische leve nsgemeensctwppen worden aangetast
(nivellering) en ook ecolog i sche belangen huiten het wa ter worden indirect bl oo tgesteld: reptielen, vogels en zoogdieren leven immers van uit wa ter of van de llora en fau na ervan.
H et i s overigen s niet alleen de totale jaarlijkse emissie w aaraan de e!Tecten van overstorten kunnen worden toL:geschre ve n. Dl! emissie per overstort-gebeurtenis is vaak meer
bepalend voor de e!Tecten van de lo7 ingen, omdat circa XSrl! van de overstorten op
stag nant of beperkt doorstromenu water loost en omdat piekco ncentraties, méér dan de
(vee l lagere) gL: mitit1elde conce ntraties, van invloed zijn op de levensgemee nschappen.
Omdat de parametL:r BZV (zie al'kortingenlijst) L:en duidelijke indicatie is voor de zuursto lhuishoudi ng van het opper vlakt ewater wordt de vuikmissic vaak uitgedrukt in BZV.
H et blijkt dat de vuiluit\\'Orp die tijdens één overstortin g geloosd word t. meer dan SU'ii
van de gem iddelde jaarlijkse emissie kan bedrage n~ "·
Dij elke loz ing wordt ee n deel van het wa terbodemm ateriaal dichthij het lot.ingspu nt
weggespoeld. Het geloosde ri ools lib kan tut enkele lwndenk n meters verderop weer
neerslaan . De helleerder kan vervolgens hij bagger\\'erkt.aamheuen voor problemen lwmen te staan als de waterbodem zodani g verontreinigd is. dat de baggerspecie nie t meer
bij de aange landen mag worden gedepo neerd maar moet worden afgevoerd, in depot
worden opgesl age n en verwerkt.
1.4

REGENWATER EN VERVUILINGSEFFECTEN
Niet alleen de riooloverstort van het !!e men!!de stelse l , maar ook de re~enwateruitlaat
van het gescheide n stel se l (§3.3) zorgt voor ~ee n aanzienlijke vuilbelast iTlg van het oppervlaktewater. De vuiluitworp vanuit gemengde en gescheiden stelsels (respect ieve lijk
vanuit riooloverstort en regenwateruitlaat) li gge n op jaarbasis in dezelfde orde van
groottes. Het regenwater blijkt soms sterk vervuild te zijn. De door luchtverontreiniging
aanwezige stolTe n kunnen neers laan en met het regenwater worden afgevoerd. Hierbij
moet men denken aan vcrzuremie stollen als stikstof- en zwaveloxiden en ammo niak,
maar ook aan zware metalen als lood, kwik en zink en aan or!!a1lische sto ffen als PAK ' s
en dioxines. Ook straat vuil als hondenpoep, papier en de uo<) r plant soenendiensten gebruikte bestrijdingsmiddelen genereren ee n forse verontreiniging. Bovendien bestaat er
bij gescheiden stelsel s nogal eens de kans op foutieve aansluitingen van vuilwaterleidingen op regenwaterl eit1ingen en omgekeerd, met alle gevolgen van dien voor de werking
van die stelsels.
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BELEIDSONTWIKKELING
Begin jaren '80 wordt door de Nationale Werkgroep Riokring en Waterkwaliteit NWRW, opgericht door het ministerie van VROM - ondeuoek vcrricht naar de uitstoot
van riooloverstonen en naar <.Ie effecten hi ervan op het oppervlaktewater. Hieruit blijkt
dat een belangrijk deel van de ruim 12.000 overstorten in NcdcrlatK1 water en waterbodem verontreinigen '. In de toekomst blijkt het beleid gericht te 7ijn op een terugdring ing van deze vuilemissie.

2.1

DE DERDE NOTA WATERHUISHOUDING
In 1989 geeft de derde Nota waterhuishouding (> met betrekking tot riokring en riooloverstorten het volgende aan.
In provinciale waterhuishoudingsplanncn moet een uitgcwaktc visie \Vorden gegeven over de planmatige aanpak van ri oolheheer.
Er moet een plan van aanpak ter vcrmi nderi ng van <.Ie vuiluitworp van rü)lcringssystemcn worden opgesteld .
Knelpunt sit uaties moeten worden verbeterd.
In 1995 moet , als tusscndocl , de vui lemissie (ten opt.ichtc van 19H5) mct 50(A Lij n
ter u~ ~e<..lron ~en.
In hetjaar 2000 moetcn alle Nedcrlandse oppavlaktewaten.:n aan bepaalde streefwaarden (waarden waarhij geen nadelige eiTcctcn te vawachtcn t.ijn) voldoen, de
zogenaamde Algemene Milieukwaliteit (AMK ). Daartoe wurdt een geopt imali seerd
rioleringssysteem dat in goede staat van onderhoud verkeert, alom als essentiële
voorwaarde voor het watcrkwaliteitshehecr gezie n.

2.2
cuwvo

DE CUWV0-AANBEVELING EN
In 1992 publiceert de CUWVO-VI-commissie (Coördinaticcommissie uitvoering Wet
verontreinigi ng opperv lakt cwatercn) het rapport "Overstortingen uit rioolstelsels en regcmvaterlozi ngcn, aanhevel i nge n vom het beleid en de vergunning vcrlcni ng". Het rapport noemt een aantal maatrcgclc n die getro ffen kunnen worden om de verontrei nigi ngen ten gevo lge van overstortingen terug h.! dringen ~.
Naast een aantal algemene aan/Jel·e!ingen die op elk rioolstelsel van toepassi ng t.ijn,
formuleert de CUWVO het emissiespoor en het \\'Oterkll'o/iteitsspoor.

algemene
maatregelen

De "algemene {U/nbel·efingen" i'ij n:
- verbeter onderhoud en lay-out van het stelsel, opdat slibafzetting minimaal is;
- neem de berekende ovcrstortingsfrc4ue ntie op in de vcrgunning en vcrgelijk deze
met de gemt.:tt.:n frequentie. Dit gee ft een globale indruk van de werki ng van het
stel sel , t.odat daaruit dt.: nodige conclu sies kunnen worden getrokken;
- voorkom emissies op kwetshaar water door middel van verplaatsing of opheffing
van overstorteiL

emissiespoor

Het "emissiespoor .. is g\.!basecrd op de in de derde Nota waterhuishouding genoemde
emissiereductiedoelstel lingen van tenminste 50(/r (ten upt.ichtc van 19g5) voor nutri ënten, zware metalen en micro-verontreinigingen. De CUWVO stelt lliertoe een "hasisinspanning" vast, die zich richt op <.Ie emissie uit het gehele rioolstelsel. Dit houdt in dat
de te treffen maatregelen en de totstandgebrachte emissiereductie per loLingspunt kunnen verscllillen. De CUWVO stelt 1998 als einddatum waarop alle rioolstelsl.!ls aan de basi sinspanning moeten voldoen.
Teneinde 50~ vuilemissiereductie vanuit het rioolstelsel te hereiken worden onderst aande maatsta ven aangelegd:
- voor nie uwe rioolstelsels: een verbeterd gescheiden stelsel, met 4 mm berging en
0,3 mm/uur poe;
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- voor beswande gemengde stelsels: een vuil em issie L1 ie refereert aa n die van een
stelsel met 7 mm berging , 0,7 mm/uur poe, aangevuld met 2 mm berging in bergbezinkbassins achter elke overstort ;
- voor bestaande gescheiden stelsels: een ombouwen tol een verbeterd gescheiden
stelse l met 4 mm berging en 0,3 mm/uur poe. Deze ri oleringsmaalregel heen wel
tot gevolg dat de RW ZI vaker hoog zal worden belast.
( De begrippen ~berg ing, pompm·ercapacfteit (poe) en bergbezinkbassin worden in de afkortingenlijst kort toegelicht. )
H oewel de CUWYO nadrukkelijk ruimte biedt voor allernatieve oplossinge n, wordt dil
doelvoorschrift (emissiespoor=basisinspanning) vaak al s middel voorschrift ervaren. Alternatieve opl ossingen voor het realiseren van een 509t -reductie van de vuilemissie zijn
financi eel vaak veel aantrekkelijker en nemen minder ruimte in beslag. Ze verdienen
dus alle aandacht, maar worden nfet vaak in de afweg ingen betrokken. Om een indruk
te geven: als alternatief voor bestaande woonwijken Ts berekend dat 209'c atkoppeling
van het van verhard oppervlak arstromend regenwater dezelfde reduclie oplcvat als de
aanleg van bergbezinkbassins met 2 mm extra berging. De op deze wijze bereikt e redu cti e in vuiluitworp i s circa 40% ten opzichte van de huidi ge vuiluitworp va nuit gemengde rioolstelsels. De investerin !.!skosten van her !.!hezinkhassi ns met 2 mm her !.! in !.!
zijn ~becijferd op circa 2,2 miljard gulden. Bij 2lV.i( ~a fkoppeling bedragen de in veste'::
rings kosten circa I ,4 miljard gulden als het van verhard oppervlak arstromend regenw ater in de bode m wordt geïnfiltreerd en circa 5, I miljard als het arstromende water wordt
afgevoerd naar het oppervlaktew ater 7.
waterkwaliteitsspoo r

Resulteert de basi sinspanning niet in de gewenste watl!rkwal iteit , dan wordt het "H ·oterhraliteitsspoor" ingezet, hetgel!n inhoudt dat Vl!rdergaandl! maatrl!gclen getroffen mot:ten worden. Hi erhij di enen ook emissies van andl!re hrunnl!n (indien relevant) in hl!schouwing te worden genomen.

2.3

EVALUATIENOTA WATER
Ui 1 de Eva! u at i t:nota Water (ENW I 994) x hl ij kt een aclllerstand in het heilalen van de
reductied oel stellin gen voor l lJ95.
o D e 5U'lr -rl!ductil! van diffu se emissks van verontreinigl!nde stolTe n naar oppl!rvlak tewater wordt niet gehaald.
o De emissie van verontreinigi ngcn door lozinge n via overstorten van rioolstelsels i s
hi er mede dehet aan.
In deze Nota neemt men afstand van het begrip AM K (Alge mene Milieukwaliteit) en
worden de begrippen grens- en stree rwaanlèn ingevoerd. Naar verwachting zal i n de
vierde Nota waterhuishouding het begrip grenswaarde worden vcr vangen door het wetenschappelijk gerundeertie Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) .

2.4

GEMEENTE:
VERANTWOORDELIJK VOOR OVERSTORT EN REGENWATERUITLAAT
Ingevol ge de Wet milieuhelleer (Wm) zijn de gemee nten verant woordelijk voor het
goed functi oneren van de compl exe omkrgrondse rioleringsint'rastructuur. Zowel rioo loverstort al s regenwateruitlaat vallen, als onderdeel van die infrastructuur, derhalve
onder de verant woordelijkheid van de ge meente.

zorgplicht

juli 1997

Artikel 10.15 van de Wm gee ft gemcenten de zorgplicht voor een doel111atige inzameling en transport van afvalwater, dat vrijkomt hij de binnen haar grondgebied ge legen
percelen. V oor bepaalde gebi eden kan de provincie onthet'tïng van deze zorgplicht vcrl enen. De hierbij gehanteerde ontheffingscriteria hlijken per provincie nogal verschillend te zijn - of soms zelfs nog ni et vastgesteld. Vanwege de 1inanciële conse4ueiHics
van ee n o ntheffin!! voor de aanle!! van riol erin!! , heeft het onthefringenbeleid van de
provincie een grote impact op het ~ge mee ntelijk rioleringsheleid. Inmiddels is er in ver-
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schillende provindes consensus tu ssen provincie, gemeenten en waterschappen over de
te hanteren o ntheftïngscrit eria.
G AP

De artikelen 4.22 en 4.23 Wm noemen de verplichting van gemeenten om - vanaf I januari 1994 -een gemeentelijk rioleringsplan - GRP - vast te stellen. Bij de voorbaei ding hiervan moe ten zowel Gedeputeerde Staten als de beheerder van Lui veringstechnische werken, de bcheerder van oppervlaktewater waarop wordt geloosd en de inspecteur
worden betrokken.
Artikel 4.24 Wm geeft Gedeputeerde Staten bovendien de bevoegdheid de ge meenteraad een aanwij zing te geve n omtrent de inhoud van het gemee ntelijk ri oleringsplan.
Relevant voor de prohlematiek van riooloverstonen is artikel 4.22. lid 2 suh d W m,
waarin staat dat óók de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen en
aangekondigde activiteiten in het plan vermeld dienen te worden. D e gevo lgen van
overstortingen voor het ontvangende water en de waterbodem aldaar, moeten dus bekend en beschreven Lijn. De gevolge n voor het mi Iieu zu !Jen bij vergunning verleni ng
voor overstort en rege nwa teruitl aat door de waterkwalileitsheheerder moeten \.\'Orden
meegewogen.

2.5

WATERKWALITEITSBEHEERDER:
VERANTWOORDELIJK VOOR KWALITEIT VAN ONTVANGEND OPPERVLAKTEWATER
Al s uilgangspunt voor het waterhelleer heen het rijk in IYHY in de derde Nota waterhui shouding een " duuu.ame o ntwikk eling " uitgewerkt, waarhij wwe l afstemming
plaats vindt hinnen bestaande watl!rsystemen - riokring , drinkwater, oppcr vlaktl!water
en grondwater - als afstemming hinnen vcrschillende hekidsterrcinen - ruimtelijke ordening, milieu, natuur en landbouw.

•

functie

eisen

de derde nota waterhuishouding

Eén van de aandachtsvelden van dl! derde Nota is het toekennen van verschi llende runeties aan \\'atersystcmen, waarhij tevens wordt aangegl!ven wel ke normstelling voor elke
functie van toepassing is.
Onder functie verstaa t men de hestemming van het wa ter met het oog op de daarhij hetrokken belangen. Uit de voorhee lden van " belangen" blijk t hoc gescha keerd dete
kunnen zijn: natuur, hos en landschap, heholl\ving en landhouw, defensie , winning van
dclfstofTen, \·en1·ijdering \ 't/11 oj'nllslojjen n u 1 lluislloudens en indltslrie, drink- en industriewater voor ziening, sport - en heroepsvisserij , schelpdiert ec ll, ;wcmwater, water- en
oeverrecreatie, enz. El kc functie stdt ei sen aan de eigenschappen van het water.
D oor deze eisen kunnen verschillende functi es van een watcrhui shoudkunt1i g systeem
samengaan (natuur en sport visse rij ), confli cteren (afvalwaterlozing en zwemwa ter) of
concurreren (ruimt e voor schelpdierteel t en recreatievaart). Bij tegengestelde eisen moet
uit een afweging van helangen volgen in hoeverre het ene helang moet wijken voor het
andere . M oge lijk kunnen negatieve invloeden worden beperkt door het trefl'en van
technische maatregelen. Indien de ene gewenste runetie zwaardere eise n stelt dan de andere, zijn de zwaarste eisen maatgevend voor het waterhuishoudkundig systeem. Het
vast leggen van een runetie betekent dat aan de bijbehorende waterkwalitei tsdoe lstelling
in principe binnen de wellelijk geste lde termijn of planperiode wordt voldaan. In dete
Nota wordt een A lgemene Milieukwaliteit (AMK) geformul eerd, waaraan alle Nederl andse opper vlaktewateren in het jaar 2000 dienen te voldoe n. De 1\MK geen streefwaarden (waarden waarbij gee n nadelige effecten te verwachten Lijn) voor een groot
aantal als vervuilend hekend staande stofTen.
In 1992 wordt , in ee n Nota van wijzi ginge n op de derde No ta waterhui shoudi n!!. de
AMK-kwaliteitsdoelstclling 2000 (de zg n. ''stree fwaarden") gewijzigd in "gren s~aa r
den" voor het opper vlaktewater. Grenswaarden 1110e1en in acht worden ge nomen: zij
vormen een grens die niet overschreden mag worden. Op het aangegeven tijdst ip Uaar
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2000) moet de vcreiste mil ieukwal itei t zij n bereikt (art. 5. 1 lid 3 Wm). Grenswaarden
leggen aan de waterkwalitci tsbeheerders een rcsultaatsverplichting op.

•

waterbeheerplan

Op grond van de Wet op de waterhuishoudi ng moeten Provinciale Staten provinciale
waterhui shoudingsplannen vaststellen, daarbij rekening houdem1 met de geldende Nota
waterhui shouding. Hij deze vertaal slag van Iu mielijk naar provinciaal beleiu formul eert
de provincie haar eigen uitgJ.ngspuntt.:n t.: n bdeiuslijm:n. Bt.:langrijk voor dè ri ooloverstortproblematiek is dat de belangrijkste runeties van de regionale wuterhui sllOudkundi ge systemen in het Provinciaal Wuterhui shoudingsplun worden vastgelegd.
De zorg voor de waterhuishouding in een hepJ.ald gebied ligt bij wa ter- en zui veringsschappen. Ons land is opgedeeld in ongeveer 66 waterschappen, die belast zij n met de
zorg voor het keren van het water door opwerpen en o nderhoud van dammen en dijken
en met de afvoer van ovatollig water. Sinds de jaren zestig houoen de waterschappen
zich ook bezig met de zorg voor een goede kwalitei t van het wa ter (waterzuivering) t.:n
de beheersing van het wa terpeil. Hocwe l dit laatste ook een belangrijk facet is bij het
functi oneren van de ri olering hlijt't deze kwantitati eve taak hi er buiten beschouwing.
Een aantal prov incies heèft voor de k wal iteit szorg van het wa ter aparte sc happen inge steld, de zogenaamde zui veringsschuppen. Sommige provincies hebben de zuivering_staak aan zichzelf gehouden. Hierdoor is een vrij onoverzi chtel ijke situatie ontstaan. Of
een provincie, i'J f ee n waterschap, of een zuiveringsschap is dus helast met de waterkwaliteit szorg voor een bepaald gchi eu '~. In dit vcrslag wordt degene die deze verantwoordelijkheid draagt aangeduid als \lëllerhl'tl!itei ts!Jeheerder.
De waterkwalitcitsheheerder i s, eveneens op grond van de Wl!l op de waterhuishouding ,
verpli cht voor het eigen gehieu een waterbeheerplan op te stellen, met een meèr operationeel en programmatisch karakter. Dit pl an fungeert als leidraad bij de uitvoering van
zijn taak.
Daar waar opper vlaktewater al ernst ig belast is met verontreinigingen hee ft dil zijn weersl ag op ue aanpak van rio oloverston en. Op grond van milieurt.:ndement krij gt het aan brengen van dure voorzieni ngen hij overstonen op al ernsti g verontreinjgd water gee n
hoge pri orit eit, omdat het nuttig ellt.:c t van kosthare maatregde n zich ni et kan manil'c~
teren.
Voor grensoverschrijdende opperv laktewater-ve rontreini gi ng wordt i n uc derd e Nota
waterhuishoudin !! beleid !!eformuleerd ten aanzien van internati onale sa 1nenwerkjn !!.
Coördinere nde hil ateral e grt.:nswate ren-commi ssies dienen programma's op te stell èn
om de belasting va n kleine grensoverschrijdende wateren in I 995 met 50'/! te dot.: n verminderen ten OpLiCilte van J n5.

•

de Wvo-vergunning

D e Wet veron treiniging oppervlaktewateren (Wvo) ht.:vat een vergunningenstelse L Voor
lozing van afval stoffen op oppervlaktewateren door miduel van een "werk" moet men
een vergu nning hebbe n.
Aangezien r iooloverstonen en regenwateruitlaten "werke n" zij n, zijn ze vergunningplichtig. De waterk\val iteit sbchcerder van het betreffende oppervlakt ewater i s hierbij
bevoegd gezag en zal de Wvo-vergunning verlenen.
De rioleringen van de meeste gemeenten sluiten aan op de RWZI, waarvoor de verant woordelijkheid ligt bij l1e waterkwali teitsbehecrder. Deze geeft in een aansluit verordening de voorwaarde n aan waaronder op de RW Z I mag worden ge loosd. De gemeente
vertaalt deze voorwaarden naar degenen die loze n op het gemeentelijk riool in de "gem eentelijke Lozingsve rordening". In 1996 i s echter de Lozing sverordening van de
Wvoovergeheveld naar de Wm , v.:uarhij de lozi ngsaspecten in de V•/m-vergunning zullen
worden gcïncorporceru. De L ozingsvcrordcning i s daarmee komen te vcrvalle n "·
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RIOOLSTELSELS
De rioleringsstructuur is on1ichthaar, maar Jaarom niel onbe langrijk.
Er zijn vier verschillenl.le lypen riokringsstelsels, mei bellUlp waarvan huishoul.lelijk-.
induslrieel- en regenwa1er word! afgevoerd.

3.1

HET GEMENGDE RIOOLSTELSEL

gemengd rioolstelsel
kolk

,, '

··o~

opp. water

,

noolstcbd .......... ~ ....•. ...._ ....... ,

Ongeveer 75C!r van de ri oleringsl.li slricten is van hel gemengde type (stichting Rioned,
1994). Dit percentage zal in de toekomsl geleidelijk dalen, aangezien er ee n duil.lelijke
voorkeur bestaat voor het aanleggen van verheterl.l gescheil.len sleise is in nieuwhouwwijken 10.
Bij het gemengl.le stel sel worlil Jmvel hel afval- als hel hemel\valer - Jroogweerafvucr
(D\V A) en regcmvalerafvuer (R \\' /\) - via één leiding-systeem afgevoerd. Voorl.lcel van
dit systeem is, l.lal aanleg en onderhoud goedkoper zijn dan wanneer voor Je DW 1\ en
RW 1\ afzonderlijke leiJingen "'·orden gehruikt (zoals hij het hierna te nocme n gescheiden sysleem het geval is). Toch kleven aan het gcmengl.lc sldsd twee nadt:len.
Ten eersic wordt schoner rl!genwaler vl!rmengd met afvalwater, wat een grotere belasting veroouaakt van de RWZI.
Ten tweede kan het huizenstelsel hij 1ware rl!ge nval overhelast raken, waardoor het
teveel aan water via een 7ijdelingse afvoer, de zgn. riool overstort, ongc1uiverl.l het
riool verlaal.

3.2

HET VERBETERD GEMENGDE STELSEL

1·erbeterd ~e111engd rioolstelsel

Di

~gl

Om dit laal ste prohlcem het hoofd te hieden, kunnen ranl.lvoorzieningcn hij de riooloverstorten 2etroffcn worl.len, zoals hv. her!!hczinkbassins en her!!bezinkriolen. Men
spreekt dan ~van een verbeterd gemengl.l stelsel. Deu randvoorzieningen kunnen Je
emissies vanuit rioolsleiseis bept:rken. Het kenmerk van randvoorzieningen is, dat zij in
staat zijn uil het binnenslromenl.le waler vuil Ie lalen bct.inken, waardoor het waler Jul
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uit een dergelijke voorziening alsnog overstort, meestal schoner is. Ook hier twee nadelen.
Een eerste nadeel is dat deze groten.! berging van het riool resulteert in een grotere
belasting van de RWZI.
Een tweede nadeel is dat juist bij zware regenbuien, door opwerveling van het vuil in
het bergbezinkbassin, een zeer grote vuilemi ssie kan optreden, hetgeen aanleiding
kan zij n tol ernstige problemen voor het ontvangende water.
Een gemengd stelsel hoeft niet per se door middel van deze rand voorzieningen verbeterd te worden. Ook allernatieve mogelijkheden ter vcrhetering van de werki ng van het
stel sel (bv afkoppeling verhard oppervlak en centrale sturing) zijn heel wel denkbaar.

3.3

HET GESCHEIDEN RIOOLSTELSEL

gescheiden rioolstelsel

rt:gl.!nw~terstel sel

On~cveer

22cx van de rioleringsdistricten is van het gcschci<..len type (stichting Rioned,
1994).
In een gescheide n rioolstèlsèl wordt hel at'val water naar dl! R WZI afgevoer<..l en het hemelwater reelHstreeks - via regenwateruitlaten - naar hel open water. Nadeel is dat ee n
dergelijk stel sel duurder is dan een gl.!ml.!ngd stelsel, omdat DW A en RW A dk v1a een
aparte buis wordt afgl.!voerd. Bovendien \'erhoogt dit ht:l risico van Vl.!rkeen.k aansluitingen, waarbij hcmch\·atcr naar de R\VZ I wordt at'gevoerd en at'val\.vater wordt geluo:--d
op o pperv laktewater. Zoals eerder heschreven <* 1.2) kan regenwater at'komst ig van <Jaken en straten sterk vervuild zijn . Eigenlijk kan uitsluitend regenwater vallend op verkcersarme woonwijken rechtstreeks op het opper vlaktewater worden ge loosd 1o.
3.4

HET VERBETERD GESCHEIDEN STELSEL
Bij het verbeterd gescheide n stelse l wordt het eerste regenwater, dat het meest vervuild is,
via het vui lwaterstelse l naar <..Ie RWZI at'gevoerd. Ee n terugslagkh::p voorkomt dat afvalwater in lH::l rl!genwaterstelsel stmomt. Alken bij gmte huien loost hl!t regenwaterstelsl!l
op het oppervlaktewater. Ml!n vl!ronth::rstell dat dan hl.!t ergste vui l al is argcspueld en
afgevoerd naar dl! zuivl.!ri ng.

\'erbeterd gescheiden rioolstelsel

vullwatc.:rstl.!lsc.:l
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H et ombouwen van ee n gescheiden stelsel tut ee n verbeterJ gescheiden stel sel hrl.!ngt
een !!rotere belastin!! van de RWZl met zich mee.
De literatuur vermeldt dat overstortingen van een verbeterd gescheiden stelsel de laagste
vuilemissie hebben. In het geval waarin op kwetshaar water wordt geloosd en in het geval van een nieuw aan te leggen stel sel geniet het verbeterd gescheiden stel sel de voorkeur s.
3.5

HET GEÏNTEGREERDE RIOOLSTELSEL
Een vijfde stel se l i s in studie en word t experimenteel toegepast als opvolger van het verbeterd gescheiden ste lsel. H et i s ht.:l geïntegreerd e ri oolstelsel , Jat gebruik maakt van infiltratievoorzi ening en. Voor infiltratie van rt.:genwater onthreken echter nog landelijke
ri chtlijnen. D oor het infiltreren van regenwater wordt de RW Z I minder snel met piekarvoeren geconfronteerd en wordt de vuiluitworp verminderd. Een ander gunsti g ef fec t
i s dat het de ve rdro!! iiH! te gengaat. In Je inlïltrati evoorzienin!!en worden verontreinigingen tege ngehoudèf1 en voor -een groot deel afgehrukenll. Er-zijn echter Je volgende
risico's aan verhnnJen:
helasting van hoJem en grondwater door verspreiding van veron treiniging uit vervu ild regenwater
!!rondwateroverlast door verho!!i n!! van de grondwaterstanJen,
~ate r op straat door Jichtslihhcn van de voorziening.
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4

ONDERZOEKSMETHODE
Landelijk zijn elf gemeenten geïntaviewu naar hun rioleringsbdl.!iu in het algemeen en
naar de aanpak van riooloverston en en regenwateruitlaten in het bijzonder. Vervolgens
zijn gesprekken gevoerd met de hij deze gcmcenten hetrokken waterkwali tcitsheheerders. Zowel gemeenten als waterkwaliteilshehcerdcrs worden niet bij naam genoemd

(§ 1.2).
De gemeenten zijn geselecteerd op grond van een aantal hieronder te noemen crit eria.
De voor het onderzoek gcselecteerde gemeenten en waterschappen bleken 7onuer uitzondering bereid medewerking te verlenen aa n dit o nderzoek. Gesprekken zijn gevoerd
met ambt enaren die nauw betrokken zijn hij llet beheer van de riole ring.
4 .1

SELECTIECRITERIA VOOR DE TE ONDERZOEKEN GEMEENTEN

Uit landelijk onderzoek naar de stand van zaken van GRP's ~ ~. blijkt dat op I januari
1996 slecht s 42c.lc van alle ge mee nten over een vas tgesteld GRP beschikt en dat voor dit
lage percentage - een GRP is al si nds' 1994 vcrplicht - niet alleen de ge meenten maar
ook de hetro kken waterkwal itcitsheheerders verant woorddijk zijn . Het is interèssa nt om
dit aspect in dit onderzoèk te hètrekken.

•

gemeenten uit diverse regio's

Een aantal gemeenten is geselecteerd hi1111en het bcheergebied (regio I ) van ee n waterkwal itei tshcheerda met een \\'al lagèrc CiR P-score (mi nder dan 25 '!t van de gemèente n
in deze reg io heeft een dclïnitid GRP) . Een aantal gemee nten i s geselecteerd binnen
een beheergebied (regio 2) met een \\·at hogere GRP-score (meer dan 5(Jl.!( van de gemeenten in tkze regio heeft een delïnitief CiRP).
Aangezien de overstortproblematiek van rioulste lsd s in een vlak gehied beduidend verschilt van die in !!eaccidentecrd terrein, wordt ook dit re!! ionale verschil in het onderzoe k meegenome1'1. Stelsels in geacci denteerd terrein liggen vaak geheel o f gc(keltelijk
hove n de overstortdrempels, waardoor van de aan wezige ri oolinhoud slechts een beperkt percentage functioneert als berging. Een dergelijk struct urcd tekort aan herging
wordt bij het onderzoe k teru ggevo nden in regio 3, \Vaarvan ho vendi en hekend i s dat de
GRP-score ligt tu ssen die van regio I en regio 2.
De hovenbeschreve n regio's va ll en niet alleen om1er het reg i me va n drie vcrschi ll ende
wa terkwalitei tshehccrdcrs, maar t.:ijn ook gelegen in drie verschil knde provincies, Lotlat
het onderzoek plaatsvindt hinnl.!n drie versc hill l.!nde referenti ekaders. Het betrell ende
wa terhui shoudingsplan , het waterbeheerpl an en eve ntueel spccitïek helei <J ten aanzien
van riooloverstone n van de drie vcrsc hillende provincies en watcrkwaliteitsheheerders,
worde n als achtergrondinformatie gebruikt.
Bij het ki ezen van gemeenten zijn criteria gehanteer<J die ert oe moeten leiden dat 7oved
mogelijk factoren waarvan veronderstel<J wordt dat ze de overstort -aanpak kunnen beïnvloe<Jcn, hij het onderzoek in heelt! komen.
heffinghoogte
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Eerste sel ectiecriterium is de lwogle mn de rioolliefjïng. In vcrband met veronderstelde
financiële knelpunten is de vraag gerecht vaardigd o f gemeenten met ee n lage heffi ng
minder aandacht aan riolering - inclusief overstonprohlemaliek - hesreden dan gemeenten met een hogere helïing. Wellicht is deze relatie niet dominant en spelen andere
factoren een bepalenoer rol. Het thans aanwezige verselul tu sse n ·geen heflïng' en jaarlijkse heffingen tot hoven I 250,- vraagt ni euemin om een verklaring.
o Minstens één van Je te ki ezen !!emeenten heen ee n la!!e, en éé n ee n ho!!e rioolhdfing.
~
-
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stedelijkheid

kwetsbaar
gebied

Tweede selectiecriterium is Je 11/li/(J Hili sJede!ljkfleid.
Hierbij is gebruik gemaakt \'an de CBS -publi catie "l3evu lking lkr gemeenten van
Nederland" 13. Deze is gebaseerd op de adressendichtheid van de omgeving en beoogt
de mate van concentratic van menselijke activiteiten (wonen, werken , voorzicningengebruik) weer te geven.
Verondersteld wordt dat naarmate de stedelijkheid toeneemt , oo k lie hoeveelheid verhard oppervlak (wege n, parkeerplaat sen) toeneemt waardoor het ri ool stel sel in toe ncmende mate belast wordt met hemelwaterafvoer afkomstig van dit verharde oppervlak,
hetgeen verhoudingsgewijs zal kunnen leiden tot een toename in het aantal regenwa teruitlat en en/of ri oo loverstorten. M en onder scheidt 5 catcgoril:ën, waarbij categorie 1 de
hoogste omgevingsadressendichtlleid heeft (2500 adressen of meer per km ~) en categori e 5 de laagste (minder dan 500 adressen per km").
o Elke categorie moet ten minste eenmaal vertegenwoordigd zijn.
o Drie van de elf Qemeenten moeten vallen in de cateQori eën I of 2.
o Drie van de elf gemcenten moeten vallen in de ca tegorieë n 4 o r 5.
Derde selecti ecriterium is de 0{/11\l"ez.igfleid 1'(111 hre1sbore gehieden. Verondersteld
wordt dat gcmeenten met uitgestrekt!.! kwe tshare gebi eden relatief meer aatlliaclll ht.:stedcn aan hclcid ten aanzien van ri oo lo verstorten. Het is dan interessant om te zien of dit
heleid oo k op de elders in c1c gemeente aan wezige owrsrort en wordt toegepast.
o Bij minstens twee van Je te onderzoeken gcmeenten moet sprake zijn van Je aanwezigheid van kwetshare gebi eden (natuur-, hodemhescllermings- of grondwaterhescllermingsgehied), waarhij één gemeente in hezit is van ee n GRP t.:n L1e andere gemt.:entc nog niet.

.knelpunten

V ierlie se lectiecriterium is de am111·e::.igfle id \"{111 gesignalee r de knefp un len. Een aantal
gemeenten wordt gekozen up grond van de door de waterk waliteitsbcheerdcrs vastrekte
informatie over probl emati sche si tuaties. Dit hetrt.:ft ni et all een probleemsituati es hij
riool overston en op vij vers t.:n ander st agnant water ur in kwetshaar gehi ed, maar ook
probleemsituaties bij gemcenten met veel op de ri olering aanlesluiten panlicn in het
buitengebied, en probl eemsi tuati es hij gc mcenten waarbij de communicatie tusse n \.Vaterkwalitei tshclleerdcr en gemeente in een impasse is geraakt.
o Deze situaties worden in vcrhand met Je ano nimiteit hier niet vermeld.

innovatie

Vijfde selectiecriterium is de C.ï"I!Oiie1·e aanpak door gcmcenten hij de reductie van de
vuilemi ssic uit ovcrstorte n.
o Minstens twee gemeenten worde n gèselectcen.1 vanwege ue door hun aangedragen
crea tieve oplossinge n voor de riuoloverstortproblematiek.

GAP-status

Zesde selectiecriterium is de s1m1d mn ::.aken \"llll lief CRI-'. Het is waarschijnlijk Jat - nu
de gevolge n voor het milieu van ovcrstortingen en regenwateruitlat en in het GRP beschreven moeten zijn - gc mcenten die al een GRP hebben aan de overstortproblematiek
méér aanli acht besteden dan gemee nten zonder GRP.
Dij het onderzoek zullen gcmeente n \VOrden betrokken, die
o nog niet ver gevorderd zijn met de opstelling van het GRP,
o een convenant hebhen gesloten met de waterkwaliteitsheheerl1er,
o in het bezit zijn van een concept GRP,
o in het hezit zijn van een detïnitief GRP.
Met deze zes crit eria lijkt het ondeuoá van voldot.:nde bescl1ouwin!!.sbreedte ver zekerd
en kan de overstortprobl ematiek ge nuanceerd in beeld komen.
~

4.2

DE GESELECTEERDE GEMEENTEN
De vragenlijst voor de gemeenten is voora fgaand aan het onderzoek ge toetst bij twee
gemee nten. Deze proe f- enqu êtes hebben geen aanleiding gegeve n to t ingrijpende
verandering en, zodat na overl eg met deze twee gemeenten, hesloten is ze ook in de
o nderzoe ksresu ltaten op te neme n.
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Dl! geml!cnten wortien aangeLluiLl met een cijfer (van hun regio) en een letter.

regio 1:
Ja concept GRP
stedelijkheid 5
rioolrecht f 150,- tot I 200,oversto rten in natuurgehicd
uitgestrekt kwetshaar gebied

JC concept GRP
stcdelijkheHJ 2
rioolrecht tot f 50,Je GRP in bewerkin~
stedelijkheid ~ ri oolre-cht I 150,- tot

I b vasr~csteld GRP
stedclijkheiLl 3
ri oolrecht tot f 50,alternatieve oplossi ng
J<.l vastgestdLl CiRP

stedel i jkhetd I
rioolre-cht f 200,- tot

f

250,-

J 200,-

regio 2:
2a hier speelt gemeentelijke herindeling ; tlaarLloor een nog uit te \verken sa menvoeging van een ontwerp GRP van tic ene gemeente en een vastgesteld GRP van de anLlere ~emeente.
·
stet.lc lijkheit.l 4, rt.!sp. 5
rioolrecht f I 00,- tot I 150,2h conve nant met watersclwp gesloten
stedelijkheid 2
rioolre-cht I 250,- tot I ~00.
met water met een specifiek
ecologisch doelstelling

2c GRP in hewc rking
stet.lelijkhl!id 4
rioolrecht f 50,- tot f 100,met ecologische verh indings;one

regio 3:

4.3

~a

concept GRP
stct.lel ijkheid 3
ri oolrecht I 150,- tot I :wo,alternatie ve basbi n"panni ng

3C

vast ~esteld GRP
stedelijkheid 3
rioolrecht f I 50,- tot

I

3h ~een (iRIJ, word t aan !!.ewc r kt
stet.lel i jklleid 4
rioolre-cht I :wo,- tot I 250,groot huitengebied

200,-

DE INTERVIEWS
De intervi ews met de gemeenten hebhen plaatsgevonden aan de hant.l van een uitgebreide vragenlijst (bij lage I ) die van tevoren is opgestuurd.
De interviews met de ll'atersclwppen van de t.lrie regio's tijn gehouden aan de hand van
tevoren toegezonden vragenlijste n. DeLe vragenlij ste n zijn ont.lerling verschillend. We l
worde n dezelfde ont.lerwerpen hehandcld, maar de vragen Lijn bij elk waterschap toegespitst op het vigen;nde beleid.
Om de toe!.!ezc~de ano nimiteit te waarhor~cn worde n de !!.es telde vra!!.en hi er niet letterlijk weergegeven. De volgende onderwerpen Lijn aan hod geko men : de rol van t.le waterkwaliteitsbeheert.ler toegespitst op het GRP
dl! belangrijkste knelpunten bij de aanpak van de overstortproblematiek
priorit ei tsste lling
vergunningverlening
finan ciën.
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RESULTATEN EN CONCLUSIES
Hoewel bij het functioneren van ri ooloverstonen en regenwateruitlaten zowel waterkwalileits- als waterkwantiteitshehecrders hetrokken zijn, word t in dit onderzoek alleen het
aandeel van de waterkwaliteitshehecrder belicht. Rijkswaterslaal hchcen de kwalileil van
rijkswateren en het helleer van alle overige waleren is in handen van water- of zuivering sschappen, gcmeen1en (Amsterdam) or provincie (Groninge n). Rijkswatcrslaat - al::,
vcrgunningverlenende instantie voor een aantal bij het onderzoek betrokken riooloverstorten - is geen interview afgenomen. Bij navraag hlijkt dat Rijkswalerstaat in verband met overstortlozingen op Rijkswatcrcn de CUWVO-aanbevc lingen hanlecrt, dus hij
de overstorten een 50(if -reductie van tk vuilemissie nastree I'!.
Om de anonjmiteit te waarhor!lcn wordt in dit vers la!l de waterkwaliteitshcheerdcr van
elke regio aangeduid als "watérschap".
-

•

beleid

realisatie

alternatieven

5.1

leeswijzer

Om de grote hoevcelheitl informalic overzichlelijk te pre!'!el1leren is gekoze n voor de
volgende indeling:
In §5. 1 komen belcitlsmatigc aspcc1cn hij tle totslandkoming van het GRP aan de orde:
de rol van waterschap, inspectie en provincie, aanwezige overlegstru cturen, eventuele
raakvlakken met andere plannen, de male van overleg tussen gemcëntc en waterschap
bij ruimtelijk e ontwikkelingsplannen , priorileilsstdling, milieurendcmenl en Jïnanci~le
onderwerpen als suhsidies en rioolrecht.
In §5.2 wordt aangegeven in hoeverre het hèleid is gerealiseerd. De stantl van zaken van
de hasisinspanning, hel waterkwalileitsspoor en de kwaliteit van het ont vangend oppervlaktewater in het perspectief van de aan t1i t water toegekende runetic wordt onder de
loupe ge nomen. Er wordt ingegaan op de door gemeenten en waterschappen verstrekte
informatie over klachlen en gesignaleerde knelpunten. Vervolgens worden de oorzaken,
die genoemd worden voor hel uilslei van de aanpak van de overslone n, geëvaluecrtl.
In §5.3 word t een aantal allernatieve oplossingen genoemd en wortlt nagegaan or de
reductie van tlc vuilemissic ook mitldels prevcnlic en een adequate hantlhaving worLil
nagestreefd.
BELEIDSMATIGE ASPECTEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN GAP

<*-U)

Bij de opzet van het ontlerzoek
is uitgegaan van tk vl!ronderslelling tlal de rol
van de watcrkwaliteitshchecrdcr hij de tolstandkoming van het GRP zeer belangrijk is.
H et beleid van het waterschap, de hegekitling, het stellen van eisen en termijnen inzake
een GRP kunnen zeer bepalend 7ijn voor de opstelling van het GRP en dus voor de aanpak van de overstortprohlcmatick. Ook naar de in de Wet milieubcheer genoemde betrok kenheid van inspectie en provincie is lijdcns de gesprekke n gcïnfonnecn.J.
Aangezien riolcringsactivitcitcn een grote impact hehbcn op milieu, ruimtelijke ordening en de gemeentelijke hcgroting , i s nagevraagd in hocverre met merhij betrokken
interne sectoren overleg wordt gevocrtl. Tevens is geïnformeerd naar het raakvlak met
andere pi anncn en hoc daarmee \Vordt omgegaan.
De Provincies waaronder de drie regio's vallen benadrukken in hun Provinciale Waterhuishoudingsplannen het hclang van een vroegtijdig overleg hij ruimtelijke ontwikkelingsplannen tussen gcmcenten en waterschappen. Ook naar dit overleg is geïnformeerd.
Prioriteitsstelling, milieurendement en de hesehikbaar gcsteldl! Jinanciën zij n eveneens
bepalend voor een op te ste llen CiRP. In welke mate deLe factoren tle opstelling ervan
beïnvloeden komt l!vcneens ll!r sprake.
Daar waar regionale vcrschillen tot uiting komen worden deLl! ook beschreven.
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5.1.1
regio 1

de rol van het waterschap

Het waterschap in regio I hanteer! voor het voldoen aan de basisinspanning de door de
CUWYO aanbevolen termijn van 199X; termijnen voor het helialen van het waterkwaliteitsspoor blijven buiten beschouwing. Wel zegt het waterschap voorstander te zijn va n
een lange termijn visie, waarbij zowel het emissie- als het waterkwaliteitsspoor in het
GRP wordt aangegeven. Dit is echter geen vereiste. Soms stellen gemcenten in overkg
met het waterschap voor de reali satie van het emissiespoor termijnen vast in het GRP ,
maar vaak ook blijven termijnen buiten bescho uwing. Voorbeelden van vastgestelde termijnen zijn 2015 voor het opheffen van twee overstorten bij de ene gemeente en bij een
andere 20 11 voor de realisatie van een herghezi nkhak.
Naar eigen zeggen "bezoekt het waterschap alle gemeenten, maar heeft het verder geen
taken". De gemeenten vinden de samenwerking met het waterschap mager; van een
echte begeleiding van de gemeentelijke inspanningen is geen sprake. Wel worden de
nieuwe plannen ge toetst. In het alge meen vcrlangt men hij de opstelling van het GRP
ee n wat actievere bemoeieni s van het waterschap. Zonder uitzondering is men van mening dat het waterschap het waterk\val itci tsspoor nog verre van helder hee n geformu leerd, hetgeen het stel len van termijnen onmogelijk maakt.
Hi eronder een voorbeeld , waarui t de techni sche èn bestuurlijke complexiteit van het
vraagstuk blijkt.
,,

Door één gemeente, waar de vergrij zing van onze s;unenlcv ing duidelijk merkbaar is en du ~ het
inwonertal sterk dalend is. won.ll de tJu.:on.:tische pompovercapaciteit (poe) waarvan het waterschap uitgaat, aangevochten. Opdat de afvoer naar de RWZI voor;tJ door de werkelijke afv;tlwal crafvoer zal worde n bepaakl, drukt dit waterschap Je nDrmcn uit in liter per i .e. (inwoncrcquivalcnt) . Ook Je regenwaterafvoer word t gerelateerd aan het awl!ltl i .e. ·sen niet aw1 de gwouc
van het vcrhanJc opper vlak. a<UJgczicn " deLe laal~le vcrhoud i ng geen zuiveringst cchni ~ch helang heeft. Hel water::,chap rclatccf1 de poe van de zui vering aan 3 x de DW 1\ (droogwccrafvocr)
en deze lage poe i s voor de gl!mCellll! met het dalend in wonertal pmblcmalisch . I lel vl!rhardc
oppervlak blijft vcrhard en is lang niet w schoon als vroeger werd vcn mdersteld . Rigorl!u s afkoppelen is nicl vcr~tand i g . De lagen: poe noodzaakt tol een grotl!rc berging, hl!tgcen ~0\\' i l!:>U
al aw1 Je orde is omdat ten tijde van Je aanleg van het riuobtclscl achuien ovcrstortingcn per
jaar zijn toege::-lawl ter wijl nu hooguil vijf keer per jaar mag worden overgcslort ingevol ge de
ei sen vw1 het waterschap. De in het beleid van het waterschap genoemde optimalisati es tudie,
wwtrbij berekend wordt hoc een optimale afvoercapaciteit word t behaald tegen de laagstmaalschappelijke kosten (relatie berging:poc), geeft geen soe laas. Dij het vcrgroten vw1 de poe z<tl
de zuivering moe ten worden aangepast op kosten van hel waterschap; kosten worden gcha;tJd
uit de zui veringshcfling. De knsten voor het vergruien van de berging zijn voor rekening van
de gemeente; deze kosten worden be taald uit hel rioolrecht. Beide hentngen worden door de burger:> betaitld. die gcba<ll zij n met Je " l aag~tmaatsc happclijkc .. ku::, ten. De gemeente vindt het
onjuist dat de beoordeling vw1 deze ··taagst maatschappelijke" kosten in hw1den lig t van één
van de betrukken p<trlijen, l!n wel hel watcr::,chap. die ;tls beh eerder vw1 Je RWZ I Je normen bepaalt voor Je afvoer V<UJ de rinlering up de zuivering.

Bovenstaande problematiek heen duidelijk van doen met de wijze van communiceren.
Doordat take n nadrukkelijk bij verschillende overheidsinstanties zij n vastgelegd (rioolbeheer bij de gemeente en zui vering bij het waterschap) en ee n ieder zijn eigen belang
nastreeft en zijn deel wi l leveren tegen zo laag mogelijk kosten, zijn er verselullen in
zienswijze en ontstaan er vaak fricties in de uitvoering.
regio 2

juli 1997

Het waterschap in regio 2 hanteert haar "13eleidsnotiti e overstortingen ( 1994)", waarin
hoge prioriteit aan de terugdringing van overstortingen wordt gegeven. Het waterschap
conformeert zich met betrekking tot de basisin spanning aan de CUWYO-aanheve lingen,
hocwe l ze voor het verbeterd gc~c he ide n stt.:Isel ee n lagere berging en poe advi seert.
Echter voor oppervlakt ewater met een specifiek eco log ische doelstelling worden aanzienlijk strengere eisen gesteld, dan voor wateren waarvoor de AM K doelstelling van toe-
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passing is. Het waterschap hanteert in haar hcleid de in de derde Nota waterhuishouding
gestelde termijnen 1995 en 2000. Termijnen worden in de GRP's vas tgelegd. Het waterschap veronderstelt dat middels afspraken de S()l,lc -reducLicdoelstelling in 2000 is gehaald en dat waarschijnlijk in 2004 tk aanvull ende voorzieningen (waterkwalilci tsspoor)
voor waternatuur gerealiseerd zijn.
Zonder uitzondering zijn de gcmcenten in regio 2 zca tevreden ove r het gevoerde
overleg. Tu ssen één van de gcmcenten en het waterschap is ee n bestuursaccoord gesloten, waarbij zowel de gemeente een inspanningsverpli chting heeft (vee l overstorten opheffen en veel overstort en aanpassen voor 2003) als het waterschap (een uitbreiding en
een renovatie van de RW ZI resp. vöór I 999 en 2003). Er is ee n zes-we kelijks overleg en
jaarlijkse tussenrapportages bewaken de voort gang van het bcs tuursaccoord.
regio 3

conclusies

H et waterschap in regio 3 hee ft een overgangsbeleid geformuleerd. In de eerste periode
wordt aandacht besteed aan de basisinspanning en de termijnen waarbinnen deze gerealiseerd moet zijn. Uitgangspunt is realiseren van de basisinspanning vóór 199!\, maar
indien goed gemotiveerd, wordt uitstel tot 2001 geaccepteerd. Zijn de problemen groter
en kan de gemeente aantonen aan een hcpaalc1e kostenontwikkeling ( ui tgav.;n patroon)
voor ri oleringszorg te voldoen, dan \vortlt middels een bestuurlijk convenant een oplossing op maat vastgelegd ter realisering van de hasisinspanning.
De invulling van het waterkwalitcitsspoor is nog niet afgerond. Het waterschap tal hieromtrent pas een standpunt innemen als hi ervoor computermode llen hesehikh aar zijn
(§4.2.2 "waterkwalitcit sspoor).
De samenwerking wordt door de gcmeenten als goed er varen, op één gemee nte na , die
vindt dat de door het waterschap gcstelde eisen vee l te hoog 1ijn in vc rhand met de aan
te leggen randvoorzicningen, zoals herghezinkhassins en de aansluitinge n in het buitengebied. Er i s hier een duidelijk spanningsveld tusse n w at erschap en gemeente waardoor
de totstandkoming van het CiRP vertraagt. Volgens de gemeente moet deLe vcrt rag in g
op hestuurlijk ni veau worde n opgelost.

o
o

o
o
o

5.1.2

regio 1

regio 2

regio 3
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Waterschappen flanteren vcrschi llentle termijnen voor de realiscri ng van hasisi nspann ing en watcrkwaliteitsspoor.
Er zijn in het beleid verschillen in toleranti e voor verl engi ng van de gc~te l dc termijnen. àls er al van helcitl sprake i ~.
De begeleiding hij de opstelling van het GRP is per waterschap verschi ll cnd.
De invulling van het wa terkwaliteitsspoor is verre van uniform .
D e afweg ing tu sse n "verhoge n van de poe door het waterschap" o f "verg rot ing
van de berging door de gemeente" voor het hereiken van de 50(h -emissiereductiedoclstclling, wordt door het waterschap gemaakt, hetgee n extra eisen aan de afstemming stelt en kan leiden tot moei lijk te accepteren probleme n voor een gcmt:ente.

de rol van de inspectie
Hocwel bij de tots tandkoming van het GRP ook de inspectie hetrokkt:n moet worden
gebeurt dit in werkel ijkheid niet altijd.
Bij het opste llen van ee n CiRP kunnen gc meente n als hul pmiddel het modu le " Inhoud
en opLet GRP" van de Leidraad Riolering 11 gebrui ken. Omdat milieu-aspecten hieri n
niet in een apart hoofdstuk worden aangegeven - het blijft een techni sch verhaal - heeft
de inspectie van regio I in grote lijnen aangegeven hoe milieu-aspecten in het GRP verwcven zouden kunnen worden. De inspectie heen met de gemeenten overleg gevoerd.
In regio 2 vervult het waterschap teve ns de rol van de inspectie; hierover Lijn bestuurlijke afspraken gemaakt. De inspeetic houdt in verband met tijdsgebrek afstand, maar
neemt wel steekproefsgewijs een plan door. Bij de beoordeling van het delïnitieve plan
speelt de inspectie wel een rol.
In regio 3 toont de inspectie, volgens het waterschap waarschijnlijk uit tijdsgchrek, geen
betrokkenheid. De vraag van het waterschap aan de inspectie waarop bij de beoordding
van het GRP ge let moet worden, is nooit beantwoord. Dit waterschap zou graag op de

~ l ilnd
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hoogte zijn van hetgeen tie inspecli e van regio I ove r de m il ieu-aspecten heen opgeschreven .
conclusie

5.1.3

o

Inspecties houden 7ich nog al een~ afi'iJdig hij de opstelli ng van het GRP en dus van
( milieu-aspecten van) de uverstortprohlcmutick.

de rol van de provincie
De provincies zijn niet geïntervie wd. Gcmcenten en waterschappen vcrst rekken tijdens
de interviews de volgentic informati e.
Bij de goedkeuring van het GRP zou de provincie met name aa ndacht besteden aan de
volgende twee punten. T en eerste controleert de provincie of het plan financieel uitvoerbaar i s en ten tweede wordt aandacht besteed aan de geplande aansluitingen in het
buitengebied. In regi o 2 zijn daarnaast bestuurlijke afspraken gemaakt over het feit dat
het waterschap de taak van de provincie op zich nee mt bij de opstelling van het CiRP.
Bovendien blijkt uit tic Provinciale Wut erhui slwudingsplunncn van de drie provincies
wuarhit111cn regi o I , respecti evelijk 2 en 3 gelegen zijn. dut de provincies vcrschi I lende
termijnen hunteren waarbinnen 1.ij de riolcringshehccrplunnen va n de gemeenten voltooid willen zien: respecti evelijk 1996, I 99 1 en 1994.
Of de pro vincie ooit gebruik zal maken van haar, volgens artikel 4.24 Wm verkregen,
aunwijzingsbevoegdheitl - waarhij tic gemeenteraad verplicht wordt bi nnen een gc~tc l tle
termijn het plan volgens de aanwijzing aan te pussen - wortil door alle drie de waterschappen zeer onwaarschijnlijk geacht. Naar de mening van één \'an l1C gemeenten
wordt weliswaar tic vrijhlijvendheid van het overleg door uit we tsartikel doorbroken,
maar het bl ijft moeilijk onH.lut de gcmeenten toch over de benodigde finan cië n moete n
beschikken.

conclusies

o

o
o
o
5.1.4

De provincie \VCrkt de regionale spreidi ng van termijnen in de huntl door het ste llen
van verschillentic termijnen voor het gcrel!tl tijn van rioleringshehccrplunnen.
Oe pro vincie coördineert nh!t overal de samenwerking tussen l agere ovcrhedetl.
De provincie laat fricties in de uit voeri ngsplannl!n kl!nncl ijk onge moeid, als Le er al
7iclu op hee n .
t:r is geen effectief afstemmingshelcid. ge let op de spreiding in opvat tin ge n, plannen en uitvoeringsprioriteiten en (Jl! onvolkomenheden daarin.

overleg
•

intern overleg

De opstelling van het CIRP vindt meestul plaats door de Afdeling Openbare Werken,
Dienst Stadsbeheer , Sector Cirondgchied Zaken, Sec til! C i vil:! Ie Techniek, o f ee n vergt.:!ijkbare afdeling . Het is duitlelijk een techni sche uangelcgenlleid. Vaak word t lll!t opstel ll!n van et.:n GR P uithcstel!d aa n el!n ingt.:nieurshureau.
L3ij navraag hij dl! gl!llll!l!nten met welke afdelingen bij ue opstl!lling van llet {iRP intern
overl eg is gt.:vot.:rtl, wordt in alle gt.:vullen de ul't1eling Milit.:u gt.:nuemd. Bij één gt.:mt.:t.:ntc i s ook met de afdeling Ruimtdijkc Ortlening overlegd, hij weer ee n andere gt.:mt.:t.:nte
tevens met de aftlcling Financiën en hij via gemeenten is er overleg met zowel tie aftlt.:ling Ruimtelijke Ordt.:ning als de afdeling Financiën.

•

raakvlak overige plannen

Het inter viewprotocol voorzag ook in et.:n vraag naar de relatie van het GRP met anuerl!
pl annen dan de derde Nota waterhuislloutling, het waterhuishoudingsplun en het waterbeheerplan .
H et waterbeheerplan van regio I is vrij lllllungs in conceptvonn vt.:rschent.:n. Lotlat gemt.:t.:nten in deze n.:gio dal vt.:rhuntl nog nkt ht.:hhen kunnen leggen.

juli 1997
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Zeve n gcmeenten leggen in het GRP alleen de rèlatie met het gemeentelijk milieubeleidsplan.
Drie gemeenten relateren het GRP zowel aan het gemeentelijk milieubeleidsplan als
aan andere plannen:
• bij één gemee nte aan het In vcsteringsschema wegenfonds (waarbij afstemming
plaats vi ndt van weg- en rioolrenovaties ter beperking van overlast en het terugdringen van de kosten) ;
• bij één gemeente aan het NMP (in verhand met het oplosse n en beheersbaar maken van de problemen binnen één generatie) en het provinciale grondwaterbeschermi ngsplan;
• bij éé n gemeente aan plannen met betrekking tot sanering van bodemlozingen,
plannen over stadsontwikkeling en plannen van de Dienst Openbare Werken.
Eé n gemeente is fervent voorstander van een Gemeentelijk Waterplan (GWP), dat
een kader zou bieden voor alle sectorale plannen. Het zou een door college van
Burgemeester & Wethouders vastgesteld beleidsplan zijn, dat niet alleen een interne
functionele samenhang tussen waterkwaliteit en -kwantiteit, grond- en oppervlaktewater waarborgt, maar ook ee n ex terne functionele samenhang door afstemming
van het waterbeleid op het helcidvan ruimtelijke ordening, vcrkeer en milieu.
•
regio 1

regio 2

regio 3

conclusies

Het waterschap van regio l hee ft tot nu toe geen probleem met het tijdstip waarop het
betrokken wordt bij nieuwbouwplannen: "Met het oog op de zui vering wil het graag op
tijd worden geïnformeerd en dat gebeurt inmiddels ook". Sim1s kort wordt het waterschap al in ee n vroeg stadium hij grote nieuwbouwprojecten hij het watersysteem hetro kken.
Het waterschap van regio 2 is niet tevreden over het tijdstip waarop het hij nieuwbouwplannen wordt betrokken. Het schap wordt té vaak met plannen geconfronteerd waarin
het waterbeheer niet vo ldol!nde is venwrkt. Eén gemeente is dit grondi g met het waterschap eens e n is voorstamier van een Geml!entelijk Waterplan (GWP), waardoor een
beter!.! relati e zou o ntstaan tu sl! n het sl!ctorale rioolhelleer en het integ ral e Liuurzamc
waterbeheer. Het waterschap noe mt de helloene aan stedelijk waterbcheer groot, maar
een GWP, dat vastgesteld wordt door de gemeenteraad , kan een bedreiging vorme n voor
het waterbeheer. Immers de fysische, chemische en biologische kennis over het milieucompartime nt water zit niet hij de gemeenteraad, maar bij het waterschap.
Het waterschap is over het algemeen wel tevreden over het moment van overleg. Toch
moet in de toekomst hieraan meer aandacht worden besteed. Men is voorstander van
een integraal wa tersysteemhenat1cring; de pruvincie is daar evenwel nog niet mee hezig.
o
o
o
o
o

5.1.5

overleg met waterschap bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen

Nauwelijks de helft van de geïnterviewde gemeenten voe rt tijdens de opstelling van
het GRP overleg met de afdeling Ruimtelijke Ordl!ning.
Afstemming met andere plannen is nog niet optimaal.
Er is behoefte aan helcid over Stedelijk Waterbeheer (integrale watersystccm-benadering), eventueel opgesteld door de provincies.
Bij de waterschappen is men beducht voor een grotere politieke invloed op het waterbeheer.
Er is re!!ionaal verschil in de (!!ewenste) mate waari n het waterschap hetrokken
wordt bij ruimtelijke ontwik kel il1gsplanncn.

milieu-rendement en prioriteitsstelling

Nie t alle overstort en en regenwateruillaten kunnen tege lijk worden aangepakt. Men zal
prioriteiten moeten stell en. Aangezien te treffen maatn.:ge len ingezet worden o m een
bepaalde gewe nste kwa litcit sdoclstelling va n hel on tvangend oppervlakt ewater te bereike n, lijkt het aannemelijk dat het ''milieu-rende ment " van deze maatregelen bij prioriteitsstelling uitgangspunt is. Met andere woorden, de vraag is in we lke verhouding de
gehoekte mi Iieuwinst tot ge maakte investeri ngcn staal.
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stand van laken , knelpunten t!n aanbevt!lingen

regio 1

regio 2

regio 3

conclusies

Het waterschap van dae regio vindt dat " met gezond boerenverstand" al veel valt te
zeggen over mili eu-rendement, maar dat dit uok mogelijk is mèl behulp van berek~.:Ilin
gen. In mei 1997 komt PRION ED beschikbaar, een co mputerprogramma voor prioriteitsstelling. Eé n gemeente bepleit meer onder zoek naar de milieu-effecten van ongeri oleerde panden en naar alternatieven voor de dure drukriolering waarmee de panden
in het buiten!:!ebiel1 worden aan~es lot e n.
Volgens het ~waterschap i s beoordeling van milieurendement ni et goed mogelijk. Immers: echte kemlis i s Ili et aanwezig. Strategiebepaling i s als volgt: eerst de aanpak van
overstorten daar waar overlast is , dan bij de uitvoering van overi ge plannen de overston
aanpak meenemen en daarna komen de resterende voorzieilingen.
In de eerste periode wordt prioriteit gelegd bij de aanpak van overstort en en aansluitingen in kwetsbaar gebied. Prioriteit krijgt dat wat het meeste rendement heeft , dus de
grootste vuilreductie. Vuiluitworp is dus bepalend en 1liet zozeer het milieurendement.

o
o
o

5.1.6

Het bepalen van het milieurendement van te treffen maatregelen ver schilt per regio.
Milieurendement speelt ni et altijd een rul bij priuriteitsbepaling.
M eer inzi cht in de huidige mili eu-aspecten van overstorten en regenwa teruitlaten is
vereist. Meer aandacht voor de mate waarin de kwaliteit van het ontvan!!ende water
wordt beïnvloed, hoe de huidige kwaliteit van de waterbodem i s, of het ~o nt vangend
water nog beantwoordt aan de toegekende functie en welke milicuhygi ëili sche aspecten aan de orde zijn (bijvoorbeeld vccdrcnking).

financieel aspect
•

kosten van de basisinspanning

De kosten voor de realisering van de basisinspanning zijn Iliet eenvoudig aan te geven,
omdat ook verheteringen en aanpassi ngen hij vcrvanging ee n onderdeel zijn van de basi sinspa nning. I3 ovendien kan in combinatie met stadsverni euwing of wegrenuvatic ~.: n
door afstemming met werkzaamhelkil van nutsbedrij ven en PTT kostenhespar~.:nd worden gewerkt. Voor sommige g~.:mec nte n is het kostenaspect geen belemmering . Vooral
hij gcmcenten met veel nieuwhouw komen voorzieningen als hclo fytenve ld en berghezinkhakken uit de grondexpl oi tatie. Ook hij de ge meente, die de basisinspanning realiseert door middel van sturing (zie afkortingen- en begrippenlijst) , blijkt het kostenaspect geen belemmering. Voor menig andere gemeente, die ee n oplossing ziet in de aanleg van dure randvoorzieninge n is dit wel het geval. Ook gemeenten met nog veel op de
ri olering aan te sluiten panden komen voor ex tra hoge kosten te staan .

•

kostendekking

toerekening

juli 1997

rioolrecht

Op grond van de Gl!mt:entcwe t kan een periodiek (meestal jaarlijks) recht gehev~.: n worl1en van ei!!cnaren en/o f !!ebruikcrs ter l1ck kin ~ van de kosten van het riolerin!!sbeheer.
Elke gemeente is vrij in 11et vaststellen van de~hoogte lliervan. Aan dit rioolrecht is een
maximum gebonden: ze mag nooit meer bedragen dan honderd procent van de kosten.
De huidi ge tendens bij alle gcmce nten is het streven naar een kostendekkend rioolrecht.
Op het ogenblik i s het ri ou lredll bij de meeste gemeenten nog niet kostendekkend en
komt het ~eld voor de werkzaamheden teve ns uit al!!emcnc middelen. Er i s ~ee n relatie
gebleken lusse n de hoogte van het rioolrecht en de uitgaven voor de basisinspanning en
het watcrkwaliteitsspoor. Een kostendekkend rioolrecht ligt voor veel gemcenten politi ek moeilijk. De bedragen liie men acceptabel vindt voor het rioolrecht lopen nogal
uiteen. Sommige gcmeenten zi en als maximum f 100,- andere f250,- en weer andere
gemcenten f450,- per aansluiting als acceptabel.
De waterschappen zijn voor een kostendekkend rioolrecht omelat dit duidelijkheid !!ee n
aan de burger en ziètH gee n op de financiële argumenten van de ge meeiltl!n hi(hun
rioleringsbeleid. Het waterschap van regio 3 vindt niet zo zeer de hoogte van het -rioolrecht interessant , als wel hl!t bedrag dat per jaar per aansluiting wordt uitgegeven. A ls
een gemeente kan aangl!ven dat dit rond de f 350,- is, kan wat het waterschap betreft
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een convenant worden gesloten voor Je realiscri ng van bas i sinspanning en waterkwaliteitsspoor en wordt uitstel van het realiseren van de basisinspanning bespreekbaar.

•

subsidies

De overheid kan ter o nders teunin ~ van haar beleid subsiJies verstrekken. SuhsidieverleIl.inQ voor maatreQelen die een en'iissiereductie van de overstort en en regenwaterui tlaten
beogen wordt niCt in alle Jrie de regio's ingezet en de regels voor subsidieverle nin g
zijn verschillend.
H et waterschap van regio I stelt tol 2005 een subsiJie beschikbaar voor de aanleg
van aanvullende voor7ieningen (waterkwaliteitsspoor) in kwetsbaar gebied.
Het waterschap van regio 2 geen een financiële bijdrage hij randvoorzieningen bij
waternatuur en heeft in het verleden al eens een bedrag van 30 miljoen gulden ter
bescll.ikking gesteld voor aanpak van overstorten in kwetshaar gebied.
Het waterschap van regio 3 heen tut nu toe voor overstortaanpak geen subsidies verstrekt, maar onJcrzoekt momenteel de mogelijkheden daartoe.
AangetekenJ moet worden Jat waterschappen ook subsidies verlene n voor andere emissiebeperkende maatregelen. De subsidieregelingen zijn per regio zeer verschillenJ. Zo
is bijvoorbeeld subsidie verleend voor de ombouw van een gemengd stelsel naar een
verbeterd geselleiJen stelse l op een inJustrie-terrein. Ook proefobjecten betreiTende afkoppeling en infiltratie-mogelijkhel1en kunnen worden gesubsidieerq. Daarnaast zijn er
voor de aansluitingen in het huitengehil!J subs idil!regel inge n, Jie per regio nogal verschillend uitpakken. Naast verschillen in hoogte van de subsidie, spelen verschillen in
het ontheffingenbeleid van provincies en de kwetsbaarheid-indeling ee n ro l. Dit alles
bepaalt in hoge mate de kosten waar een gemeente zich voor geplaatst kan zien.
Eén gemeente heen een subsidie-aanvraag lopen hij de EG (LIFE 2) voor afkoppelingen infiltratie-onder; oek, maar daarvan is de uits la~ nu~ nkt bekend.
Op de vraag aan gemeenten welke "derden" zc)udei'i kunnen hijdragen in de kosten
van randvoort.ieningen in die gebieden waar zij ook gebaat zijn met een doeltreiTende
aanpak van overstortprohlematiek, worden de volgende instanties genoemd: Staatsbosbeheer, Ministerie van Landbouw, Natuurhl!heer en Visserij, \\'aterwi nhedrijven en Stichtingen die een gebied tot natuurgebied \\'illen maken.
conclusies

D
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5.2

Gemeenten met veel (kwetsbaar) huitengebied staan in vcrhand met verpl icllte aansluitingen op de riolering voor extra hoge lasten.
Alternatieve oplossi ngcn voor dure berghezi nkbassi ns zijn zeker de overweging
waard.
Er is geen relatie gebleke n tu ssen l1e hoogte van ht!t rioolrecht en de uitgaven voor
de baSlsinspanning- en het waterkwaliteitsspour.
Gcmcenten vcrtonen grote spreidi ng in wat zij acceptabel achten voor de hoogte
van het rioolrecht in de toekomst.
Het waterschap heen geen exact beeld van de finam:ii!le armslag van gemeenten
voor de realisatie van de basisinspanning en eventueel verdergaande maatregelen.
Er zijn grote verschi llen in subsidieregelingen.
De subsidievcrlening is onoverzichtelijk.
Ook "derden" kunnen als zij baat hebben van door de gemeente getroffen emissi ebeperkende maatregelen, voor een tïnanciële bijdrage worden aangesproken.

REALISATIE VAN HET BELEID: DE STAND VAN ZAKEN
Met de doelstellingen van de derde Nota waterhuishouding als richtlij n hebben de provi ncies de Provinciale Waterhuishoudingsplannen opgesteld en daarop afgestemd zijn
door de waterschappen waterbeheerplannen gemaakt. In deze paragraaf wordt aangegeven welke termijnen de vcrschillendt: waterschappen aangeven voor de realisatie van de
basisinspaniling en het watcrkwaliteitsspoor (resp. 1995 en 2000 volgens de derdt: Nota) . Tevens wordt onderzocht in hoeverre de gcmcenten op de hoogte zijn van de rune-
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tietoekenning van hl!l oppervluktl!wata waarop wordt overgcston en of de huidige oppervlaktewaterkwaliteit nog stl!rk afwijkt van de gewenste kwaliteit.
Ter afsluiting wordt genotl!er<.J welke factoren worden gcnol:!md als oortaak van het uitstellen van de aanpak van dl! overstortprohlematiek.

5.2.1

de basisinspanning, het emissiespoor
Veel gemeenten zeggen te voldoen aan de basisinspanni ng omdat "de basis hocveelheid berging overal in het stelsel aanwezig is" (7 mm berging volgens het CUWVO-advies).
De CUWVO-commissie hcschrijfl de basisinspanning echter als "de minimale inspannin!! die moet worden !!eleverd om ervoor te zor!!en dat l1e vuilemissie uil het !!.ehele rioo lstel sel ten opzichte -van 19!)5 met 5071 wordt~teruggcdrongen" (§2.2). Deze- basisinspanning wordt ook wel het emissiespoor genoemd. Bij geen van de geïnterviewde gemeenten is de basisinspanning gcn:uliseer<.J.
Tijdens de interviews is informatie over juiste aantallen en gegevens van overstorten l:!n
regenwateruitlaten - als overstorti ngsfrequcnti c, milieu-aspecten en voorgenomen activiteit en - niet volledig voorhanden. Hocwel de enquêtelijsten tevoren zij n toegestuurd, is
men op l1eze vragen vaak het antwoord schuldig en wor<.Jt soms verweten naar het (concept)-GRP. Het i s onmogelijk uit <.Jete GRP's een helder beeld te vorml!n. Bij één gemeente begrijpt de betrokken ambtenaar ze lf ook niet goed wat er precies bedoei<.J
wordt met bepaai<.Je opmerkingen over overstorten in het door een ingcnieurshurau geschreven (concept)-GRP. nij een un<.Jcre gemeente staan bijna twee keer zoveel overstorten vermeld dan er in werkelijkheid zijn. Betrokken ambtenaren komen trouwens pus
tijdens het interview to t den: constatering. Soms i s het aantal overstort en onbekend
maar is men wel hekend met het aantul dat uiteindelijk nu sanering nog overhlijrt.
Het aantul overstonen van geml!ngde stelsels varieert hij de ondcr7ochtc gemcenten van
On!!.eVCCr 6 tot 156.
Het aantal regenwateruitlaten i s otH.Iuidclijk. Bij sommige amhtenarl!n zijn <.Je aantallen
bekend, hij ander\.! niet en één gl!meente t.l!gt daarvan nog gcl!n inventarisatie gemaakt
te hebben. Wel hlijkt uit alle gl!sprekken dut men bezig is invulli ng te geven aan de
basisinspunning.

regio 1

juli 1997

In regio I is de basis i nspunni ng volgens het waterschap - die als termijn 199g hunteert nog maar bij heel weinig gcmcente n gereuliseer<.J. Dij geen van de geïntervicw<.Jt: gt:mcenten is de basisinspanning afgerond.
l<l Deze gemeente realiseert in 1998 een groene berging in Je uiterwaarden en zal pas
in 2015 twee overstorten nphl!ITe n. Er zijn geen gescheiden stelsels.
I b Bij deze gemeente vo ldoen acht van dl! tien gemengde stelsels aan de husisinspanning dankzij twl.!c hclufytl.!nvi.! I<.Jcn. Voor de overige twee stelse ls mol.!ten nog Je
noodzakcl ij kc herckeni ngcn gemaakt worden voor rand voo rzieni ngcn. Er gelde n
geen termijnen. De twee gL·-;chei<.Jen stelsels voldoen niet aan de busisinspunning.
I c Bij twee van de liertig stelsels is de basisinspanning nog niet gerealiseerd. Men is bezig met berekeningt:n. Gescheiden stel se ls worden nog niet omgl.!bouwu. Er Lijn
vijfhonderd tot dui7cnd regenwateruitlaten van verbeterd gescheiden stel sel s.
1d Bij deze gemeente i s in 1988 een besturingsprogramma in gebruik genomen, dut
een aantal rioolgcmalen uanstuun op basis van restberging in vcrschillende districten tijdens regen, waardoor overstortingsfrequenties zijn teruggedrongen. Ook heeft
deze gemeente een programma tot 20 I 0 ontwikkeld voor het vergroten van de berging. Voor ran<.Jvoorzieningen Lullen nog berekeningen worde n uitgevoerd nadat
een juiste schutti ng is gedaan van de hocveelheid vcrhard oppervlak. De vier gescheiden stelsels met in totaal zeven regenwateruitluten, worden niet omgebouwd.
Men vreest dat dit erg ingewi kkeld en dus duur zul zijn.
I e In deze gemeente wordt gedacht aan het koppelen van overstorten om vcrvolgens
het probleem geconcentreerd aan te pukken. Er zijn al drie berghl.!zinkhassins geplaatst bij overstorten, maar hl.!t slih duurachter is naar zegggen "niet optimaal , voldoet niet aan de nonnen, maar is wel acceptabel". Men is bezig met berekeningen
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voor een nieuw plan , dat over anderhalf jaar is afgerond. Overschakeling van gescheiden naar verbeterd gescheiden stel se l heeft geen hoge prioriteit. D e gemeente
ziet zi ch - vanwege de lage poe van de zuivering - in de toekomst ge noodzaakt
regenwater afkomstig van vervuilde vcrharde oppervlakken recht streeks op oppervlaktewater te lozen. Op welke termijn en op welke wijze wordt niet vermeld.
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regio 2

Volgens het waterschap van regio 2 -die als termijn voor de basisinspanning 1995 hanteert - i s bij ee n klein aantal gcmce nten de basisinspanning gereali seerd, dankzij ee n
bijdrager egeling in het verlec1e11. V oor deze bijdrageregeling had het waterschap een
bedrag van f 30 miljoen gereserveerd en de bijdrage bestond uit een bedrag van 50 1k
van de kosten van randvoorzieningen bij overstorten in waternatuur. Op enkele plaatsen
i s hiermee zelfs het waterkwaliteitsspoor ingevuld.
2a Deze gemeente is bezig met herberekeningen van de hoeveelheid verhard oppervlak. Er blijkt ongeveer 30 1/i meer vcrhard oppervlak te zijn. Pas al s dit onderzoe k
i s afgerond zullen de berekeningen voor de rand voo rzieningen in gang worden gezet.
2b Deze gemeente geeft aan in 2002 aan oe basisinspanning te t.ullen voldoen. Tussen
gemeente en waterschap is een bestuursaccoord gesloten en wordt vanwege de specifiek ecologische doelstelling achter de te handhaven overstort en een gesloten bassin gepland van 5mm berging. D eze rand voorzieningen zijn er overi gens nog niet ze zijn gepland voor 2003. Ook zullen voor uezc datum tweeëntwintig oversto rten
huiten werking worden gestdd en tien overstorten aangepast.
2c Dij deze gemeente zal de basisinspanning in 2002 gerealiseerd zijn. Er is veel aandacht voor aanvullende voorzieningen achter de bergbezinkbassins in de vorm van
rctentievij vcrs, waarvan er al twee gerealiseerd zijn, met een herging die veel groter
is dan het vereiste aantal kubieke meters.
Voor het verbeterd gescheide n stelsel hantee rt het wa tersc hap andere ei se n dan Lk
CUWVO auvisecn , nl. 2 mm herging en 0,2 mm/uur pt>c. Er zijn onderzoeken gedaan
naar de vu iluitworp van de regenwateruitlaten, maar er moet nog meer aan gerekend
worden.
De ombouw van gescheiden stel se ls i s door hel waterschap hij inuu strie- en beurij ve nterreinen verplicht gestt.:ld. Dit heen al éé n keer plaats gevonden, maar de hetrellende
gemeente i s nog niet tevreden o ver llct resultaat : er zijn teveel foutieve aansluitingen.
Door tic ombouw is wél een vuilreL1uctie van ca. 2091 bereikt. Bij een andere gemee nte
zal o mbouw in 2002 voltooid zijn.
Dij woonwijken moet eerst modelmatig bere kend worden welk effect het ombouwen zal
hebben, eer de beslissing valt over waL er te gebeuren staal. De ombouw van gescheiden
stel sels wordt vaak niet hoogst noodzakelijk geacht , hoewe l veel fouti eve aansluitinge n
hij zware regenval aanleiding geven tol overbelasti ng van de RWZI en Lot vervui lingen
zoals bijvoorbeeld een roomkleurige sloo t naast de koffiernelk fabriek in één der gemeenten.

regio 3

De in het heleid van het waterschap van regio 3 voorgestane termijn 1998 word t mi sschien door een enkele gemeente gehaald. Een realisatie voor 200 I acht het wa terschap
acceptabel , mits goed gemoti veerd.
3a De gemeente voldoet in 1998 aan de basisinspanning al s na het inbouwen van interne ovcrstorten, door middel van sturing - 'real time contrul' - de berging optimaal
benut wordt. Het resultaat is 507c -reductie van de vuilemissie, uiteraard gerelateerd
aan de kwantiteit van de overstonin Q en niet aan de kwaliteit. Om aan de reductie
van 50% te voldoe n i s wèl vere ist dat de huidige poe va n het hoofdgcmaal ( 1,0
mm/uur) kan worden gehandhaafd. Dit i s een probleem, omdat het waterschap zi ch
conformeert aan het nieuwe CUW YO beleid en de poe terugbrengt tot 0,7 mm/ uur
als de pomp vcrvangen moet worden. Volgens heL waterschap " heeft dit meer va n
doen met de capaciteit van de RWZ I, dan met financiële argumcmen. De overweging
om de RWZI aan te passen wordt niet gemaakt , immers de kosten worden toch door
de hurgcr betaald". Deze burger betaalt inderdaad via de zuiveringsheflïng oe aanpassing van de RWZI, maar ook via het ri oolrecht het vcrg roten van de berging. Het
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waterschap moet er zich vo lgens lkt.e gemeente wel van hewust zijn dat de hurger
recht heef1 op een zorg vuldige afweging van te maken kosten.
3b De gemeente voldoet niet aan Lie basisinspanning voor de gemengde stelsels. Bij de
zesentwintig overstort en zijn nog geen randvoor7icningen. De helft er van ;al worden weggesaneerd door samen voeging. En voor de rest wil men alternati eve oplossi ngen aandragen. Men zal de hasisinspanning nfet voor 20 10 gerealiseerd hehhen.
Er zijn twee rcgc nwatcmitlatcn van een vcrheterd gescheiden stel sel, die op ee n rctentiebass in lozen.
3C Deze ~emecntc moet het aantal overstorten van de ~emem!de stelsel s hal veren en
probeèrt door overl eg uitstel te krijgen tot 2002. D e-omhouw van gescheiden naar
verbeterd gescheiden wordt onderwcht.
H et waterschap gee ft priori teit aan het ombou\vcn van gescheiden stelsel tot verbeterd
gescheiden srelsel voor industrieterreinen. V oor woonwijken 7al dit in een later stadium
ge beuren. T ermijnen worden niet genoemd. Men acht ondeuoek noodzakel ijk om financiël e consequenties van deze sanering smaatregel zichthaar te maken.
conclusies
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fun ctie

kwaliteit

inzicht
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De drie waterschappen hanteren voor de realisatie van de basisinspanning en waterkwali teitsspoor verschillende termijnen.
Bij geen van de geïnterviewde ge meenten is de basisinspanning gereali seerd, maar
men is wel he; ig met de invulling ervan. Termijnen lopen ;eer uiteen.
De in een GRP vcrstrekte informati e over overstorting sfrequenties, milieu-aspecten
en voorgenomen activiteiten hetre llende de overstortaanpak is niet altijd duidelijk
en correct.
Het vcrschil in prioriteitsstelling voor omhouw van gesc heiden stelsel naar Vl!rheterd
gescheiden stelsel hij industrieterrein or woonwijk, wekt de indruk dat slec ht s finan ciële argumcntl!n ertoe doen en dat de k waliteit van het ont vangend oppervlaktewater buiten besc houwing hlijft.
Ook hier (Lie §5. I. I ) stelt de afwegi ng van het waterschap tu ssen "verhogen van de
poe lioor het waterschap'' of "vergroting van de berging door de gemeente" voor
het hereiken van Je sor!t -cmi sskrcductic-Joc lstclling een gemeente voor ee n pro bleem, dat wellicht resulteert in onnodig hoge kosten voor de burger.

het waterkwaliteitss poor
Resulteert de hasisi nspa nning niet in de gewenste wa terk wali teit , dan wordt het "waterkwalitcitsspuor" ingcLct, hetgeen inhu uut dat verdergaamlc maatregele n getroffe n
moe ten worucn. Hierhij di enen ook emi ssies van andere hronncn (i ndien relevant) i n
beschouwing te worJen genomen.
Het is interessant om te onuert.oeken in hocvl.!rrl.! gemcenten hekend zijn met de aan het
ontvangend opper vlaktewater toegekende run etie en de huiuige kwaliteit ervan . Ook het
hebhen van inzicht in het etlcct van de overstorting komt aan de orde, waarhij tevens Je
vraag gesteld wordt or uit vvorut geml.! ten en of de kwalit ei t van de watcrhodem hij uit
onder zoek betrokken i s.
Vier van de el f gcmcenten zijn niet op de hoogte van de toegekende functie van water
waarop wordt ovcrgcstort. Toch is Jc;c informatie voorhanden in de waterheheerplannc n .
Geen van de ~cmcl.!ntcn is echt bekend met de waterkwaliteit. Eén ~emec nte zc~ t dat
wel te zijn: " deze kwaliteit is slecht omdat al het water gevoed wofdr door ovef..,tort water". Bij één gemeent e bestaat wel degelijk aandacht voor de waterkwaliteit , Lij het
niet door metinge n. Hier o nderhoudt men contact met de plaat selijke afdelingen van
natuurverenigingcn, die nau wleltend Je llora en fauna van en bij het opper vlakt ewater
in de gaten houden en daar verslag van uithrengen. ("ri ver- wa tch"-proj ecr).
De gcmeenten henhen weinig inzicht op effecten van ovcrstortingc n. Kenni s over de
vuil vracht van de emissie onthrec kt en de k\\'aliteit van het o nt van2end water is
o nbekend. Men veruicpt zich nie t in Jetl.! matcric en men ri cht Lich enkel naar Je eisen
van het waterschap.
Ook de watcrschappl.!n ?eggen te wl!inig inzicht te hebhen in de ze effecten. A ls er niet
aan de normen van de waterkwaliteit wordt voluaan, dan gaat men ee n verklaring zoc-
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regio 1

H et waterschap van regi o I heeft voorkeur voor het tegelijk in beeld brengen van het
emissiespoor en het waterkwaliteitsspoor, zodat gemeenten in staat zijn een lange termijn visie te ontwikkelen. Volgens het waterschap " i s de berekening van het emi ssi espoor bekend, de functietoekenning van het water ook, dus de gemeente weet waar ze
aan toe is". Termijnen worden niet gesteld.
De gcmeenten daarentegen zeggen umutiem dat het waterschap het waterkwalitcitsspoor
nog niet ontwikkeld heen en dat nog geen eisen zijn gesteld ten aanzien van aanvullende voorzieni ngen.

regio 2

Men i s in regio 2 hczig met hackeningen over het watakwaliteitsspoor bij opperv laktewateren waarvoor de A lge mene Milieukwaliteit (AMK) geldt. Het waterschap vindt dat
naast de basisinspanning van 7 111111 berging plus 2 mm herghe zinkbak hoog uit een
randvoorziening met een berging van maximaal 8 mm mag worden aangebracht. In
vcrband met het milieurendement worden namelijk grenzen gesteiL1 aan de omvang van
aanvu llende voorzieningen voor water van AM K . Het waterschap moet het traject van 0
mm tot 8 mm herging nog invulling geven.
Het waterschap in deze regio wordt geconfronteerd met gre nsoverscllfijdendc waterverontreinigi ng. Daarbij doet zich het volgende dilemma voor:
"Kostbare maatregelen treffen voor een lozing op water dat reeds ernstig vervuild is
hee n gee n hoog mili curcndcmcnt. Aan de andere kant kun j e als je zelf 1ticts doet,
1tiet aan het buurland vragen om lozingen te beperken".
Het beleid van het waterschap voor kwet share wateren is dat , aanvul lend op 7 mm berging en 2 mm berghczinkbak , ee n 14 111111 open berging wordt gereali seerd of iets dat
daarmee gelijk waardi g i s. Gcmcenten zoeken naarsti g naar alternatieven voor die 14
mm .
Eén gemeente hee n al s aanvullende voorzieningen twee retentievijvers gerealiseerd, met
méér dan de vereiste hocveelheid bergi ng. Ook in de daar aanwezige ecolog ische verbindingszones worL1cn op den duur dit soort ret entievij vers aangelegd. Bij de gemeente
met het bestuursaccoord tu ssen waterschap en gemeente, zijn open bassins binnen de
gemeente ongewenst. Het reali seren van de vereiste 16 mm berging in gesloten bassins
is naar men zegt peperduur. Vandaar het compromi s in het bcstuuraccoord : een gcsloten bassin van 5 rnm wordt geaccepteerd (gepland 2003) en als blijkt dat de waterk waliteit dan nog onvoldoende is, zull en aanvullende maatregele n worden getrotTen in de
vorm van afkoppelen en infiltreren.

regio 3

De beoordeling van aanvullende maatregelen in vcrband met waterkwaliteit seisen acht
het waterschap in regio 3 buiten haar <.:Ompe tentie. Voor het ontw ikkelen van ee n beoordelingssystematiek i s de STOW A (S tichting Toegepast Onderzoe k WAterbeheer) benaderd . Pas als een modelinstrument bcscllikhaar is, zal het watcrkwaliteitsspoor worden
ingezet. Het waterschap heeft in 1993 een interimbel eid geformul eerd : gemeenten krijgen de keuze te wachten met de invulling van het waterkwaliteitsspoor totdat het onderzoek van STOWA is afQerond, Of ~cmeenten kunnen het beleid van reQiO 2 vol~ e n. Echter dit laatstgenoe mde beleid is (~at het waterschap betreft) te wei1tig onderbouwd. De
geïnterviewde geineenten hebben het waterkwaliteitsspoor in verband met de afwachtende houding van het waterschap nog niet ingevuld. Het waterschap vcrwacht niet dat
de in haar beleid gestelde termijn van 2008 gehaald kan worden.

conclusies
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ken; zijn er veel overstorten dan i s het verband redel ijk zichtbaar. Verder weet men dat
bij kopsloten en slecht doorspoeld water de vuiligheid langer aanwezig blijft - een onQunsliQ effect.
In relatie tot de ver vuilim! door de ovc rstonim~e n wordt nooi t iets Qemeten. Geen waterkwaliteit en Qeen waterbodcm. Ook zullen er ~Qee n mctinQen verricht worden om te bezien of aanvUilende maatregelen - voor watcrkwaliteitsspoor - vereist zijn. Daartoe worden uitsluitend technische berekeningen gemaakt.

o

Gemcenten tonen te wci1tig interesse in het opperv laktewater waarop wordt overgestort.

stand va n zaken. kne lpunte n e n aanbevelingen

o Een "river-walch'"-prujcct geeft een indicatie van de huidige oppervlaktewaterkwaliteit.

o Er wordt in relatie tot de vervuiling door de overstorti nge n nooit gemeten, noch
o

o
o
o
5.2.3
klachten

knelpunten

conc lusie

overstorten: klachten en knelpunten

Dij navraag hij zowel gcmccn1cn als waterschappen blijken er niet veel klachten te zijn.
Soms is er wat rommel zichtbaar, soms vissterfte, heel soms stank. Slechts twee van de
elf gcmeenten zegt wel eens klachten te ontvangen. Maar er 7ijn ook slechts twee gemeenten die een klachtenprocedure bezitten. Klachten worden dus nauwelijks systematisch vastQc leQd .
Alleen reg io 3 hee ft soms ook klachten van agrariërs als vee drinkt uit sloten waarop
overstort en uitkomen. Het waterschap benadrukt dat er geen causaa l vcrband bestaat
tussen overstortingen en gezu ndlleid sklacllten bij vee. Het waterschap zegt veehouders
erop geattendeerd te llehhcn als er een overstort op een sloot ligt, aangrenzend aan hun
weiland. Ook worden veehouders 10 snel mogelijk op de hoogte gebracht als te ngevolge van calamiteiten in het rioleringsstelsel (pompui tval) op een dergel ij kc sloot is overges tort. Toch meent het waterschap dat gemeenten niet ge noeg aandacht hestellen aan
pompuitval , terwijl het toch hun taak is storingsmclders te plaatsen die goed werken. En
ju ist bij pompuit val zal onverdund riool water via de overstort op de sloot geloosd worden.
Geen van de waterschappen heeft een inventarisatie van problematische overstorten op
papier, maar men zegt wél te weten waar de meest vervuilende overstorten zitten.
Veel overstorten monden uit op stagnant water. Bij vijvers waar overstorten op loLen
moet de brandweer no!.! wel eens komen beluchten. Soms moet ook vanweQe de stank
en de viezigheid het slib uit dergelijke vijvers verwijderd worden.
~
Dij één gemeente wordt alle aanwezige oppervlaktewater gevoed door overstort water. In
deze gemeente vinden veel prohlemen hun oorsprong in grondwatersaneringcn, waardoor de berging van het rioolstelsel extra wordt helast.
o
o
o
o
o
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door de gemeenten noch door de waterschappen.
Op de uitkomsten van het cijferwerk over de vuilemissie van overstorten wordt te
zwaar geleund, enige twijfel is op zijn plaats:
- bij de meeste gcmeenten is de kwaliteit van het rioolstdsel nog niet op orde: vaak
is er sprake van een achterstand in noodzakelijke vcrvanginge n en is er nog teveel
slibafzetting;
- zonder vast input-patroon op de riolering en zonder juiste gegevens over de hocveelheid sl ib , zijn uitspraken over de vuiluitworp-berekeningen ("de reductie is
SO'k") dubieus als niet duidelijk is \Vclke parameters (BZV, CZV, N-Kj, fosfaat ,
lood, zi nk, chroom, etc.) het betreft.
Waterbodemkwaliteit ter plekke van riooloverstonen en regenwateruitlaten wordt
niet Qemeten, hoewel dit in de beleidsstukken wel wordt aanbevolen.
Waterschappen geven nog geen of geen uniforme invulling van he t waterkwaliteitsspooL
Grensoverschrijdende watcrvaontre ini gi ng is hij de invulling van het waterkwalitcitsspoor een bepalende factor.

Bij overstortingen op stagnant water hlijrt het vaak bij symptoombestrijding.
Een klachtenregistratie en een procedure volgens welke lie klachten worden afgehandeld ontbreekt.
Een inventarisatie van probleem-overstorten ontbreekt.
De relatie tussen overstorten en gezondheidsklachten bij vee wordt zonder reden gebagatelliseerd.
Er bestaat oppervlaktewater dat enkel gevoed wordt door overstortwater.

© Jrs. M .L. TruJj.:ns- l lagesll!ijn
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5.2.4

oorzaak uitstel aanpak overstorten
Vragend naar de oorzaak van het zo langzaam op gang komen van de aanpak van de
overstonproblèmati ek, wordt bijna zonder uitzondering gl.!wezen op het gebrek aan Jï nancil:le middelen. Echter ook andere oorzaken worden gl.!noemd.

•
geld

staat van
onderhoud

aansluitingen

Bij de zorg voor de gemeentelijke riolering staat de aanpak van overstonen niet op zich
zelf. Reguliere vervanging - waarvoor pas in de jaren tachtig het besef groeide - en
aansluiting van ongerioleerde percelen in het buitengebied zijn eve n urgent.
Goed onderhoud en vervanging hebben in alle gcmeenten voorrang. V erb etering van
de lay-out en een efficiënt reinigingsprogramma resulteren in een miltimale slibafze tting en zijn mede bepalend voor de reductie van de vuilemi ssie door overstonen en regenwateruitlaten. Bove ndien moe ten verontreittiQ.ingen naar bodem en !lrundwater vernleden worden.
~ ~
V erb etering smaatregelen moeten volletlig gl.!tl nancierd wordl.!n uit opbrengsten van het
ri oolrecht of antiere geml.!entelijke nnancieringsbronnen. In sommige gevallen is wel licht een financiële bijdrage uit de uitkeringshijdrage voor studs- en dorpsvernieuw ing
mogelijk. Deze is immers oo k hcdoe ld voor de renovatie van ri o leringstelse ls. Bij
nieuwbouw worden alle riolering svoorziettingen betaald uit de exploitatiekosten.
Verrassend is het antwoord op de vraag naar de staat waarin het stelsel verkeert.
De beoordelingen " middelmatig","goed", of zelfs " uit stekend", worden bijna zonder uitzondering Q.evolgd door mededeling en als " maar de kwaliteit laat no!l te wensen
over , er is ee n -acl1lcrstand in nondLakeli}ke vervangingen", "huizen zijn tlCJg tradit iOnee l , daar zou meer aandacht aan bestceel kunnen worden", ··er is veel slibafzet ting
klasse IV doordat er jarenlang geen inspecti eplan en geen OtH.Ierhoud w as", o f "wa teroverlast eerst aanpakken". M et antiere woorden: er is we l vee l aandacht, maar er moet
ook nog veel gebeuren. Vaak is tie afgelopen jaren het om1erhoud onvoldoende geweest al s gevolg van prioriteit van andere acti viteiten. De lticrdoor noodzakelijke in11aal slag vertraagt de aanpak van de riooloverstoncn. Dit aspect speelt in de drie onderzochte regi o's in gelijke mate.
De gemee nt elijke zorgpli cht voor doe lmati g\.! inzameling en transpon van afvalwater
ge ldt ook voor de buitenge bieden. De provincie kan voor bepaalde gebi eden ontlldfing van deze zorgplicht verl enen. De hi erbij gehanteerde onthe!Tingscriteriu verschillen
per provincie en ook cle eigen hij t1ragc voor aansluiting van percelen is nogal variërend.
Aanleiding voor een ge meente met veel huitengebi ed in regio 3 om protest aan te tekenen: de hoge kosten vcrhonden aan de aunleg van voorzieninge n in kwetshare gebieden
betekent dat gemeenten met veel k we tshare gebieden bove nproportioneel worden aangeslagen. Men steil zich daar de vraag of gemeenten dergelijke lasten alleen voor hun
rekctting moe ten nemen; het lijkt niet onredelijk dut de gemeenschap, die "deze gebieden koestert en aanwijst", ook additionele kosten voor haar rekenÜH! neemt.
In reg io I vindt een wijzigi ng plaats in de subsidi eregeling voor niet-aangesloten panden. De voorheen voor all e gebieden geldende regeling concentreert zich nu alleen op
kwetshare gebieden. H et waterschap heen duurtoe besloten om zo ook een subsidieregeling voor aanvullende voorzieni ngen hij overstort en in kwetshaar gebied mogelij k te
maken - een strop voor de gemeente waar kwetsbare gchieden ttiet spelen en de provinci e toch een voorkeur uitspreekt voor aansluiting van het buitengebied.

•
bezit
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GRP

middelen?

vastgesteld GRP?

Als tweede oorzaak voor de vertragi ng van de aanpuk van de overstort probl ematiek
wordt het nog niet in bezit hebben van een gemeentelijk ri oleringsplan (GRP) genoemd.
Pas nu vaststelling van het GRP door de geml.!enteruut.l , komt het ge ld voor de, vaak
dure, voorzietüngen heschikbaur. Bovendien blijkt dut er vóör de wellelijke verplichting
van het GRP weini g aanJacht voor de aanpak van overstort en bestond. Voorul de finan ciële verplichtingen die uit het GRP voort vl oei en hrengt het ri oolhelleer onder de aandacht van de hcs tuurders. Muur deLe vorm van hetrokkenheiL1 leidt ni et zonder slag or

stand van zak<!n. knelpun ten e n aanbe\·elin gcn

ont.kr.wck>vcrslag

draagvlak

stoot tot het treffen van voor het milieu noodzakelijke maatregelen. Over termijnen
waarop het een en ander kan worden gerealiseerd, vinden hevige discussies plaats. Of
met de totstandkomi ng van het GRP ook een bestuurlijk draagvlak voor een aanpak van
de overstorten is gecreëerd, is de vraag. Bestuurlijke factoren kunnen in het traject van
concept GRP naar een door de raad vastgesteld GRP zeer bepalend zijn: zelfs van een
vastgesteld GRP kan een wethouder nog afwijken als hij van mening i s dat andere belangen prevaleren. Ook een lange termijn visie zou vaak ontbreken.
Opvallend is dat gemeenten in regi o 2 unaniem aangeven dat ri olcringsprohlcmati ek
thans hoog op hun politiek e agenda staat. Bij de regi o's I en 3 daarentegen ontbreekt
bij de helft van de gcmeenten een hestuurlijk draagvlak en komt het voor dat alsnog
van een vas tgesteld plan wordt afgeweken. Wellicht valt dit verschil te wijten aan het feit
dat het bestuur van het waterschap van regio 2 als enige voor alle gemeenten informatie-avonden heeft helcgd, waarbij aan gemeentebesturen voorli chting is gegeven over
het beleid inzake rand voorzi eningen hij de overstorteiL In regio 2 hestaal al sinds 19g9
extra aa ndacht voor riolcringshehcer, omdat in dat jaar de provincie samen met de provinciale waterschapshond en de pro vinciale afdeli ng van de VNG een "bestuurlijk overlegorgaan ri olerin g" installeerde, dat de totstant.lkoming en uit voering van ri olcringsbchecrplannen stimuleert en hegeleit.lt.

•
flexibiliteit

samenwerking

Een dert.le oorzaak voor de vcrtraging van de aanpak van de ovcrstortprohlematiek Liet
één gemeente in het onthreken van ee n tlcxihcle houding hij de vcrschillende diensten
die moeten samenwerken . Op uit vocri ngsni veau vcreist arstemming van plannen een andere manier van denkeiL

•

initiatief?

onderzoek

Tijdens de gesprekken i s een e ni g~? ins afwachtende houdi ng voor de aanpak va n Je
overstortproblematiek merkbaar. Er is nog vee l t.liscussie gaande inzake de opti male
vormgevi ng van hcrghet inkhassins en men acht het verstandi g de resu ltat en van onderzoek ar te wadll\!11. De \vi l om vt:rant woord en gedege n te werkt: n leidt misscllicn tol tt:veel bchocdzaamheit.l.

conclusies

0
0
0
0

0
0
0
0

0
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Er is ee n achterstand in onderhoud en vcrvanging van de r ioolstelse ls.
Vaak is het kostenaspect een knelpunt hij Je realisering van Lil! basisinspanning .
Gemeenten met veel aan te sluiten panJen in het huitengehict.l staan voor extra LWarc lasten.
Een nog niet door de gemeentcraat.l goct.lgckcurd GRP :wrgt voor de nodige vertraging o mdat pas bij Je goedkeuring van het plan oo k Je benodigde financiën beschikbaar kunnen komen.
Ee n vast!!csteld CiRP is no!l !!een !!aranti e voor de uitvoerin!! er van: het kom t voor
dat een ~c tho ud cr ervan ar~i}kt als andere plannen prevalere~l.
Vaak ontbreekt hestuurlijk draa!!vlak hij !!emee nten voor de Ie trerrcn maatrc!lelcn
ter reductie van de vuile1Ï1issie. · Er i s voldoende bestuurlijk draagvlak bij gemee nten in de regio waar een
"bestuurlijk overlegorgaan riolering" is geïnstalleert.l.
Een weitlig nexihcle houding tusse n t.lc vcrschillende diensten en gebrl!k aan samenwerking op uitvoeri ngs1liveau met ant.lere plannen hebben een negati eve uitwerking .
Het wachten op betere tcch1lieken is soms een argument om nog 1liet aan de slag te
gaan .

Jr~ .
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5.3

MOGELIJKHEDEN TOT EMISSIE-REDUCTIE VANUIT RIOOLOVERSTORTENEN
REGENWATERUITLATEN
In de CUWYO-YI-aanbevelingen wordt voor gemengde ri oolstel sels een basi sinspanning geformuleerd, waarbij redu ctie van de vuiluitworp wordt bereikt door vergroting
van de berging en/of het aanbrengen van randv oor zi eningen (bv. een bergbezinkbak) .
H oewel de CUWYO nadrukkelijk ruimt e bi edt voor alternatieve opl ossingen zijn deze
niet verder uitgewerkt-l . In hoeverre gemeenten op de hoogte zijn van alternati eve mogelijkheden is nagegaan.
Opvallend i s de louter technische benadering van een reductie van de vuilemissie. Het is
interessant om na te gaan in hoeverre aandacht besteed wordt aan een bestrijding aan de
bron.

5.3.1

alternatieve oplossingen
De CUWYO-aanbevelin!! van 2 mm her!!in!! in her!!hezinkhassins achter elke overstort
vergt vet:! ruimte en is ~kostbaar. Bovendi e71 kan hn zware regçnval door opwervç ling
van het slib tijdens overstortingcn meer vuil het bassin verlaten dan er binnenkom t 1:.
Voldoende redenen dus voor gemçentçn om altçrnatieven trachten tç zoekçn. In het
algemeen zijn gemcenten vrij goed geïnformeerd over de l1ivcrsc mogelijkheden. Hieronder een overzicht van voorkomende maatregelen.
bergbezinkri olen
parallclhcrgbezinklciJingen hij overstorten
aanpassingen in het systcçm zelf
reai-time-control (sturing)
infiltreren
afkoppelen conform L eidraad Riolering
grotere bermen en smallere stot.:pen
meer grond rondom homcn
poe len
retenticvelden
biezenvel den.
De volgende maatregckn wordt.:n ovt.:rwogc n:
flexo-tubes
wadi's.
D e mogelijkheid van afkoppelen wordt hcpaald door het aanwezi g zijn van schoon verhard oppervlak, de grom1waterstanJ ( in polder ni et infiltreren), waterdoorlaath aarheid,
!!rond waterbescherm i n!!s!!ebieden en ruimte .
Er wordt veel gcëxpcrin1cntcerd. lnlïltratiemogc lijkheden worden onderzocht, waarbij
men er zich va n bewust is dat dit gççn stru cturele oplossing is maar ee n versehui ving
van de verontreiniging naar een ander compartiment - de gevolge n en risico's diçnen
nauwkeurig te worden onderzocht. De afdeling Bode m van de provincie van reg io 3
heeft hier veel problemen mee; deze afdeling geeft bijvoorbeeld gee n toestemmi ng
voor de aanleg van een biezenveld voor de stikstof-v crwijdering uit het eftlu ent van Jç
RWZl.

conclusies

o
o
o

5.3.2

Er zijn veel alternatieve oplossingen bekend.
Een aantal gemcenten voert experimenten uit met afkoppelen en infiltreren, waarbij
soms met andere !!Cmeentcn !!C!!cvens worden uit!!ewisseld.
Gehanteerde norn1en voor afkoppelen en infiltrere n zijn 1liet uniform.

preventie van verontreiniging
Het lozen op de gemeentelijke riolering wordt een indirecte lozing ge noemd. Particuliere hui shoudens en kleine bedrijven hebben hier !!een ver!!un1lin!! voor nodi !!. Wel !!el den voor hen de re!!els
uit de· .._!!emçcntclijke
Lo~z in!!sver"(:;
rd e ilin!!. Deze re;c ls !!cl~lc n
......
.
._.

-
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ook voor grotere bedrijven, dil! wel vcrgunningpliclltig lijn of een ml!ldingsplicht hebben.
De "grote" lozers (bijvoorbeeld: de chemische industrie, Leefdrukkerijen, etc.) moeten
een Wvo-vergunning aanvragen bij het waterschap, en de "middelzware" bedrijven een
vergunning bij B&W. De "lichte'' bedrijven dienen zich bij B&W te melden en moeten
voldoen aan algemeen gestelde regels.

•
burgers

gemeenten

handhaving

conclusies

Voor de groep huishoudens en kleine bedrijven is goede voorlichting noodzakelijk.
Bij navraag blijkt dat bij geen enkele gemeente sprake is van een gestructureerde voorlichting naar de burgers toe. Foutieve aansluitingen door doe-het-zeivers zouden te
voorkomen zij n door de burger te attenderen op het stel sel waarop het pand is aangesloten . Ook heel belangrijk in dit verband is dat elke burger weet waar het chemisch afval wordt ingezameld en dat dit niet in het riool thuis hoort.
Uit onderzoek naar de concentraties van bepaalde pesticiden in arstromend regenwater 7
in stedelijk gebied blijkt dat deze aanzienlijk hoger zijn dan de normen van de AM K
voor oppervlaktewater. Ook gemce nten moeten beter worden voorgelicht over de gevolgen voor het oppervlaktewater hij gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen.
Hergebruik van water en verminderd watergebruik is geen taak voor de Dienst Openhare Werken, maar is ondergebracht hij de nutsbedrijven. Slechts één gemeente constateert
tijdens het interview dat het stimuleren van de7e nutsbedrijven in het geven van de juiste
voorlichting als taak gezien kan worden voor deze Dienst en neemt dit als agendapunt
op voor een volgend GRP.
De waterschappen hebhen veel aant1acht voor het temgdri ngcn van dl! Lwane lijst stoffen. 13ij de meeste gemeenten is de handhaving (dat is: het toezicht houden op de naleving van Wm-vergunningcn) van bedrijven die op het riool IOi'en op orde. 13ij een enkele gemeente loopt til! handhaving wat achtt:r t:n ook niet in elk liRP wordt aandacht aan
dit onderwerp gl!schonken.

o Aan voorlichting (over type rioolstelsel i.v.m. foutieve aansluitingen, over reductie
o
o

5.3.3

juh 1997

van de vuil-input) naar huishoudens, bedrijven, gcmeenten en waterleveranckrs
wordt geen aanJacht geschonken.
De pesticide-concentraties in alstromend regenwater in stedelijk gebied zijn strijdig
met het voorbeeldgedrag dat gcmeenten zouden moeten vertonen.
De handhaving van bedrijven die lozen op het riool is niet overal op gewenst niveau.

vergunningen van overstort en regenwateruitlaat en het handhaven ervan
•

overstort

voorlichting

de oude vergunningen

Volgens artikel 1.1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is het vcrhoden zonder vergunning met behulp van een werk afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen, in welke vorm dan ook, te brengen in oppcrvlaktewateren. Zowel riooloverstort als regenwateruitlaat van het gescheiden stel sd zijn "werken" en behoeven
dus een vergunning, af te geven door het waterschap (of Rijkswaterstaat)
De helft van de geïnterviewde gemcenten in alk drie de regio's is n.iet op de hoogte van
het bestaan van vergunningen voor overstorten. Het rioleringsplan is immers - vaak
mondeling - goedgekeurd en van handhaving door het waterschap is geen sprake. De
andere gemeenten zij n op de hoogte van het bestaan van vergunningen, waarin meestal
alleen de theoreti sch berekende overstorti ngsfrequen tie als vergunningseis genoemd
wordt. Soms is ook L1e berging van het stelsel en de hoeveelheid vcrhard oppervlak in
de vcrgunning vermeld, maar soms ook n.iet en wordt dit in het plan aangegeven.
Twee 2emeentcn bekennen dat sommi2e overstonen helemaal ~een ver!!u nnino hebben
en dat ee n registratie van alle overstorten nog moet plaatsvindcrt
~
NB: Het n.iet hebhen van een ver!!unJtin!! door niet Qere!!istrcerd te staan is weer iets anders dan het hebben van ce;) fictie~e vergunning. Övcrstorten met fictieve vergun-
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Jtingen zijn overstonen die al bestonden in I 973 toen de Wvo van kracht werd en
die vergund zijn op grond van een andere wet.
regenwateruitlaat

overstortingsfrequent ies

D e regenwateruitlaten van gescheiden stel se ls hebben geen vergu nning. Immers ten tijde van hun aanle2 nam men aan dat reQenwater schoon was. Re!!cnwateruitlaten van
verbeterd gescheiden stelsels zijn wel vergund en in de vergunning wordt een theoretische overstortingsfrequentie genoemd. Het blijkt dat in praktijk zelden wordt nagegaan
of deze berekende theoreti sche overstoningsfrequentie overeenkomt met de werkelijke
over stort ingsfrequent ie.
Ovcrstortingsfrcqucnties blijken zelden of nooit gemeten te worden!
In het kader van het optimaliseren van de berging in relati e tot het rendement van stu ri ng heeft één gemeente gedurende vijf jaar l1e werkelijke overstortfrequenti es van dertien overstort en ge meten. Deze weken soms belangrijk ar van de theoreti sch berekende
frequ enties, maar uaaraan werden geen consequenties vcrhonuen.
V olgens de waterschappen wordt alken hij aanzienlijke afw ijkingen overleg gevoerd
met de gemeente. Het zo u ee n imlicatie geven over de berekeningen, verstoppingen,
hoeveelheid dichtgeslibue berging, pompwerking, etc.
Al cleze oude of ficti eve of niet-bestaande vcrgunningen zijn ut: laatste tijd, of woruen
op kon e termijn, volgens ut: wa terschappen op oruc gchracht.

•

regio 1

regio 2

regio 3
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de nieuwe vergunningen

Uit de intervi ews met dt: drie w aterschappen hlijkt dat ue in Je toekomst gehant eerde
vergunningseiscn per reg io onderlin g vcrschillen zullen verlonen.
Het adequaat maken van uc vergunningen staat te gebeuren. Wat nu precies in uc vergunning zal worden aangegeven wordt uoor het watersc hap onderzocht. Gemce nt en
moeten van belangrijke overstorten de freque ntie en de umvang meten, de vu il vracht
moet bcn::kcnd zijn en er moet eventueel een plan van aanpak Lijn. Welke meetvoorzieJungen moeten worden aangebracht en in welke vorm het wa terschap de informati e aangekverd wil krijgen i s nog niet vastgesteld. V ergunning wordt verlee nd per riolcringsgebi cd en al s termijnen in uc vcrgunning worden aangegeven zal erop \VOrcle n gelet or
de gemeente van goede wi l is en er ook echt mee hezig is.
Vergunningverlening vindt plaats per stelse l dat op overnamepunt van de RWZI i s aangesl oten. In de toekoms t zal hanuha ving van ueze vcrgunning plaatsvi nuen en uc gestelde termijnen ook. Vanwege het GRP zijn vee l herb erekeningen uitgevoerd van het
aanwezige opper vlak dat vcrh ard is. In een tijdelijke vergunning wordt de huidige lozingssituati e vas tgclegu en een termijn aangegeve n waarbinnen een saneringsplan moet
zijn opgesteld. Vervolgens worden in dit plan weer maatregelen en termijnen genoemd.
In de beleidsnotiti e overstortingen ( 1Y<J4) formuleert het wa terschap uu ide lijk wat de
doel- en middelvoorschriften hij vcrgunningverlening zijn. Het wa terschap heeft hierhij
1tiet alleen aandacht voor overstortingsfrcquentie, het meten, registreren en rapporteren
ervan, maar ook voor zaken betreffende heheer en onderhoud van de riolering, die van
invloed zijn op de vuilemissie uit de overstort . Zo zijn reservepompen en storingsmel ders vcrplicht evenals maatregelen ter voorkoming van slibophoping. Deze maatregelen
zullen hij calamiteiten ernstige verslechtering van de kwaliteit van het oppervlaktewater
voorkomen.
Nadat een gemee nte bezwaar maakte tegen het dure ( leges) vergu nningverl ening per
overstort wordt tege nwoordig vergulllti ng verleend per stel sel.
Een groot aantal vcrgunninge n is al adeqaat; hi erin zijn theoretische overstort ingsfrequentic, drempelhoogte, overstorttell er en een registratieverplichting opge nomen. De
piekemissie kan nog niet altijd berekcnu worden en staat ni et vermeld.
De vergunninge n worden gehandhaafd. Er worut op toegezie n dat alles volgens plan is
aangelegd en o f er gee n beschadiginge n zijn (kapotte urcmpcl , gat in overstort mu ur).
Termijnen van inspanningsverpli clning zullen gehandhaafd word en, zodra daar een systeem voor ontwikkeld is.

s tanJ van zaken. knelpunten en aanbeveling .::n

tli1Jt:rzoeks vers lag

conclusies

o
o

o

5.4

Er zijn grote verschmen in de door L1e waterschappen gestelde eisen voor de "nieuwe", adequate vergunningen voor riooloverstorten.
De handhaving van de vergunningen van overstorten is ver beneden de maat:
• de helrt van de gemeenten is niet op de hoogte van het (in het bezit moeten) hebben van ver!!umlim!en voor overtorten en re!!enwateruitlaten;
• de theoretisch berekende overstortingsfrequenlies worden zelden of nooit getoetst; als er wèl wordt getoetst, worden er nooit consequenties (activiteiten) aan
verbonden;
• een enkele gemeente heeft geen inventarisatie van overstorten en regenwatcruitlaten;
• er is geen aandacht voor de staat waarin de overstort verkeert.
Gcmeenten en waterschappen besteden te weinig aandacht aan storingsmelders die
calamiteiten (rioolwater direct op oppervlaktewater geloosd) kunnen voorkomen.

SAMENVATIING CONCLUS IES

beleid

Het onderzoek naar bekids mat igc aspecten laat i'icn dat de duur het rijk geformuleerde
doelstellingen wat inhoud betreft serieus worden genomen. Minder serieus wordt omgegaan met de aan deze doelstellingen gcstelde termijnen: waterschappen hanteren niet alleen verschillende termijnen voor de realisering van hasisinspanning en waterk waliteitsspoor, ze geven ook blijk van een vcrschil in toleran tie voor de verlenging van gestelde
termijnen. Bovendien is de invulling van het waterkwalileitsspoor verre van uniform.
Gemeenten, maar ook waterschappen, mogen autonoom be sli ssingen nemen zonder
zich bij de werkwijze of doelstellingen van anderen aan te sluiten, wat kan leiden tot het
mislukken van samenwerking en vatragingt.:n in de uitvoering. De provincies hehhen
geen effectief afstemmingshcleid, gelet op spreiding in upvallinge n, plannen en uitvoeringsprioriteiten en de onvolkomenhede n daariJL Eén van de clrie regio 's (regio 2)
vormt hierop een uitzondering. Hier is al sinds 1 9~9 sprake van een "Bestuurl ij k Overl eg Riolering", dat de totstamlkoming en uitvoering van riolcringsbehcerplannen stimukert en be!!eleidt.
Opmerke lijk is de afzijdige houding van de inspecties: slechts binnen één regio toont de
inspectie bt.:trokkcnhcid bij de opstelli ng van de GRP's.
Bij grotere gcmcenten leeft duidelijk de helloene aan hcll!id over Stt.:dclijk Waterhelleer
(integrale watersysteemhcnadt.:ri ng).

realisatie
van het beleid

13ij géén van de geïnterviewde gemcenten is de basisinspanning gerealist.:erd.
Als oorzaak van het uitstel van de aanpak van overstonen nocmen cle gt.:meente-amhtenaren als één van de voornaamste knelpunten het kostt.:naspect. Achterstand in onderhoud moet worden ingelopen en vervanging van rioolstelse ls moet eveneens pl aatsvinden en daar kom t hij dat gemt.:enten mél veel aan te sluiten panden in het huitengebied
voor extra zware lasten staan . Het bt.:stuurlijk draagvlak voor de kostbare maatregele n
ter realisering van de basisinspanning ontbreekt vaak (uitgezonderd regi o 2). Bovendien blijkt een vastgeste ld GRP nog geen garantie voor de uitvoering ervan: het komt
voor dat een wethouder ervan afwijkt als andere zaken prcvalèreil.
Tevens valt een wat afwachtende houding voor de aanpak van de overstortproblematit.:k
te constateren: het wachten op betere teeJulieken is soms een anwment om no!! niet aan
de slag te gaan.
Gemeenten hebben in het algemeen weinig aandacht voor de milieu-aspecten van overstorten en rcgenwateruitlaten. Een inventarisatie van probleem-overstorten ontbreekt.
Het verschil in prioriteitsstelling voor ombouw van gescheiden naar verbeterd gescheiden stel sel bij industrieterrein of woonwijk, versterk t de indruk dat slechts financiële
argumenten ertoe doen en dat de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater buiten
beschouwing blijft.
De kwaliteit van het oppervlaktewater èn de kwaliteit van de "'·aterbodem ter plekke van
overstort en re!!enwatcruitlaat wordt nooit ~t.:meten. De relatil! tusse n overstorten en ~ezondheidsk lacl-licn bij vee wordt trouwens zonder reden gebagatelli seerd .
Op uitspraken over de vuiluit v..:orp-hcrt.:keningcn ("de reductie is 50'/t ") won.lt te zwaur
geleund. E1lige twijfel is op zijn plaats. Zonder vast input-patroon op de riolering en
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zonder j uiste gegevens over de hoeveelheid sl i h (hij de meeste gemeente n i s de kwaliteit
v an het ri oolstelsel nog 1üet op orde) zijn deze uitspraken dubi eus, zeker als niet dui delijk is op welke parameters deze uitspraken beru sten (I3ZY, CZV, N -Kj, fos faat, lood, zink,
chroom, etc.).
H et ri oolrecht i s zel de n kostendekkend en de hoo!:!le er van vcn oo11l !lCCn relatie tol de
uilgaven aan het ri oolbeheer. Over de hoogte van een maatschappelijk acceptabel riool recht in de roe komst lopen de meninge n nog al uiteen.

reductie
vuilemissie

40

V oorli chting o ver stoffen die niet in het riool thui s horen, over foutieve aansluitingen,
over afkoppelingsmogeUjkheden en het benulten van regenwater , ontbreekt.
In pl aats van de aanleg van bergbezinkbassins besteden gemeenten oo k aand acht aan
alternati eve oplossingen. Een aantal gemcent en voert experim enten uit op het gebied
van afkoppeling en infiltreren, maar de norm ering hier voor i s 1üet uniform.
D e vergunningve rl ening voor overstort en regenwateruitl aat is nog lang niet op gewenst
1ü veau : over de in de vcrgu111üng te stellen voorschriften heerst nog vaak ondui de lijkheid. D e handha ving van de vcrgunningen is op dit moment op een derm ate l aag peil
dat het merendeel van de ge meenten zich er ze lfs ni et van hewust is ove r L1erge lijke
vcrgu111üngen te (moeten) beschik ke n

stand van zaken . knelpunten en aanb<!velingen

6
6.1

DISCUSSIE
VERANTWOORDING SELECTIECRITERIA
Onderzoek naar aspecten van ri ool overstort problematiek aan de hand van slechts elf
gemeenten zal geen compleet inzicht vcrschaffen in de landelijke situatie . Door de wijze
van selecteren van gemeenten en door het hanteren van uitgehreide enquête-lijsten is
getracht een zo breed mogelijk scala aan relev ante aspecten van de over stOrtproblematiek in beeld te krijgen (H4). Deze selectie is goed uitgevallen: veel ter zake doende
aspecten op talrijke ni veau's zijn aangetroffen . Zowel op hest uurlijk, politiek, bèl eidsmatig , planmatig en uitvoeringsniveau zijn aspecten en vcrschillen in beeld gebracht, di e
de problematiek in belangrijke mate kl euren en bepalen.
Onderstaande figuur geeft een indicatie van de resultaten van het onderzoek.

samenwerking
niet gcnrg<UJiseen.l
decentralisa tie l eidt tot
divergerende plannen

v~: rschilkn

iiH.licatic

w chni sch~:

in
nonnen

o ntlc rzoeb rc~u I Laten

vcrschillen in
tec hni sch ~: implementatie

voorlichting
onderbelicht
vcrschillen in
kennisniveau

6.2

algemeen:
untlerschatting
van d~: vuil-input

DOELSTELLINGEN VAN DE OVERHEID
De re su ltaten van het omlerzoe k laten zien dat de Lloor het rijk geformul ee rde doelstel lingen wa t inhoud hetreft serieu s worden genomen. Waarom de Ll oelstellingen toc h tli et
gehaald worden vraagt om een verklaring. Het onderzoe k leve rt dril: hoofdoorzaken.
1. Men gaat minder seri eus om met de aan deze dodstellinge n gcstelde termijnen en
aan het vc rl enen van prioriteit aan de aanpak van riooloverstortproblematiek
(§6.2. 1: termijnen).
2. H et rijk bieL11 te weinig handvatten voor de lagere overheden om lokaal te kunnen
realiseren wat op nati onaal ni veau als doel stelling word t gepo neerd (§6.2.2:
decentrali satie).
3. Lagere overheden hebben veel vrijheirl in het maken van bdeid, plannen en de uitvoering er van. Van deze vrijheid wordt gebruik gemaakt zonder duidelijke of aanw ijsbare reden (§6.2.3: beleidsruimt e).

6 .2.1
ministerie

provincie

juli 1997

termijnen
In de derde Nota waterhui shouding wordt aan de doelstellingen voor 1995 (het teru gdringen van de vuilemi ssie met 50(lr ten opzichte van I 9!:l5) en 2000 (alle Nederlandse
oppervlakt ewatere n voldoen aan de Al gemene Milieukwaliteit) de noodzakelijke ont wikkeling van een geoptimaliseerd ri oleringssysteem gekoppeld. H et rijk gee n ni et al l een aan wat er bereikt moet worden, maar ook hoe.
Deze doelstellingen van het mirlisterie van Verkeer & Waterstaat worden door de pro vincies in hun Provinciale Waterhuishoudingspi arm en vertaald, waarbij voor het berei ken van een geoptimaliseerd ri oleringssystee m het opstell en van ri oleringsbeheer plannen onontbeerlijk worden geacht en termijnen worden gesteld waarbinnen geml!e nten over een dergelijk plan dienen te hescllikken. Deze tl!nnijnen lopen zeer uiteen en
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waterschap

gemeenten

zijn voor de dri e provincies waaronder de beheergebieden van de drie bij het ondertoek
betrokken waterschappen vallen als volgt: provincie 1 noemt 1996, provincie 2 noemt
1991 en provincie 3 noemt 1994 als einddatum.
De waterschappen hanteren in de door hun opgestelde waterbeheerplannen vcrschillende termijnen voor de realisati e van de basisinspanning (emissiespoor). Waterschappen I
en 3 hanteren de door de CU W VO aanhevolcn termijn 1998 en waterschap 2 de in de
derde Notade gcstelde termijn 1995 .
Gemeenten laten bij de invulling van de hasisinspanning ee n grote spreiding in (geplan de) uitvoeringstermijnen zien. Gemeenten in regio 1 hebhen ni et altijd termijnen vastgesteld; als uiterste termijnen wo rden 20 I0 en 2015 aangetroffen. Gcmeenten in regio
2 noemen als uiterste termij n 2003 tenzij in een convenant anders is overeengekomen.
Gemeenten in regio 3 noemen 2002 als uiterste termijn , maar ook 2010 wordt als wrmijn aangegeven.
In onderstaande fi guur wordt langs een tijdsbalk de uitloop van de termij nen 7ichtbaar
ge maakt.
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decentralisatie

Bij de problematiek rond de aanpak van riooloverston en is onderscheid te maken tussen een beleidsvormingstrajc<.:l en een uit voeringstraje<.:t.
decentralisatie

Het bele idsvon ningstraject volgt een getrapt de<.:entrali satienwdl!!, waarbij vier bl.!stu ursniveau 's (rijk, provincie, waterschap en gemeente) betrokken Lijn om van een algemee n
geformuleerde, nationale emi ssiereductie-doelstelling tot ee n op de lokale situatie toegesneden oplossing te komen.
Dit proces zal all een effectief en effi ciënt verl open als het rijk de nodige randvoorwaarden biedt om een beleid "op maat" te reali seren. Dn e elementen zijn noodzakel ijk
om decentralisatie goed te laten verlopen: kennis, plansturing en 11nanciering.

twee actoren

Bij de uitvoeringsfase zullen twee verschillende acton.:n (waterschap en gemeente) de
door hun gekozen middelen inLellen. Zij zullen gezamenlijk de gewenste opperv laktewaterkwaliteit moeten reali seren. Hierin schuilt het gevaar dat maatregelen op elkaar
worden afgewent eld , zoals bij voorbeeld is geconstateerd bij de "poe-berging"- afweging (§5.1.1 en §5.2. 1).
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Hieronder wordt in een schema van het t1ccentrali satiemodel aangegeven, dat het verlenen van meer Ldfstandigheid aan lagere overheden gepaard gaat met drie elementen:
k ennis
•
plansturing
• fï nancicring

doebtcllingen
op provinciaal niveau
nonn-

·

~
.·............
.·
'\.

clemelllen om
decelll ralisutie
te laten »·erken:
• kennis
• plansturing
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~ tellin g

6.2.3

beleidsruimte
In tal van beleidsnotities, waterhui shoudings- en waterbeheerplannen \VOrdt het 111 het
beLit hebben van een vastgesteld C1RP als een geschikt midde l geLien o m mede vanuit
het ri oleringsbehee r de kwaliteit van het oppervlaktewater op het gewenste ni veau te
krijge n. Immers mili eu-aspecten zijn meegl!woge n, financi ën afgedekt, termijnen vastgelegd en maatrege len gl.!noemd . Helaas hlijkt dae voor de gemeente wl.! tt elijke verpli chting niet binnen de ges telde tamijnen lOl de gewe nste oppervlaktewatcrk\valiteit te
leiden, waarbij tevens opgemerkt kan \Vorden dat gcmcenten hij de opstel ling van het
GRP in het algemeen ni et geïnterl.!ssecrd tijn in oe k waliteit van het ontvangend oppervlaktewater bij overstorten (§5.2.2).
De vrijheid van lagen~ overheden geeft gemee nten, maar ook waterschappen de mogelijkheid tot autonome beslissingen, zonlier Lich bij de werkwijze of doelstellingen van
anderen aan te sluiten. Dit heen ni et alleen het mislukken van samenwerk.inQ en vertrag ingen in de uitvoering tot gevolg, maar het leilil hovendien tot een, l andel ijk geLicn,
weinig uniforme aanpak van de overstortproblematiek. Mili eudoelstellingen i'ij n niet
ge mel.!nschappelijk geformu leerd, er is geen eenheid van denken over de aard van de
problematiek en eigen belangen prevaleren.
Toch mag niet één ovt:rhcidsorganisatie (de gemeente) veran twoordelijk gt:steld worden
voor de practische uitvoering van het landelijk milieubeleid. Vormgeving en uit voering
van het beleid i s de resultante van een samenspel tussen verschillende actoren, zoals in
dit geval het rijk (ve rschillende mini sterie s), provincies, inspec ties, waterschappen èn
gemee nten.
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7

AANBEVELINGEN
In de toekomst zal meer aandacht moeten uiteaan naar heleidsondersteunende activiteiten op het gebied van het rioolheheer. Het formuleren van beleidsuitgangspunten blijkt
niet toerei kend. Op grond van het onderzoek kan een aantal aanbevelingen voor een effectievere aanpak van riooloverstonen en regenwateruitlaten worden gedaan.

Deze aanbc vclingcn riclllen zich op het planni ngs- c n u i 1voeri ngskadcr en op drie
daarin te onderscheiden dimensies: kennis, plansturing en financiering.

•

doelstelling

rollen/taken

project'lnpak
~

verbetering plannings- en uitvoeringskader

De samenwerking tussen de verschi ll ende overheden kent een (te) grote vrijblijvendheid. Om bestuurlijke betrokkenheid te vergroten , continuït eit te garanderen en uitvoeringstempo en -kwaliteit te verbetere n, 1..ul len àlle actoren (mi ni steries, provincies, inspect ies, waterschappen èn gemeemen) effectiever moeten samenwerken en gezamenlijk
tot verplichtende keuzes moeten komen in een nieuw ··organisatorisch kader" .
In meer detail eeformuleerd:
Omdat er consèl1sus nodig is over de gezamen lijke t1oelstelling dat de kwaliteit van het
opperv laktewater binnen gestelde termijnen aan bepaalde kwantitatieve grens- respectievel ijk streefwaarde n dient te voldoen, is het belangrijk dat àl lc betrokkenen in i eder
geval een duiddijk en eensluide nd beeld hehbcn van het onderha vige probleem: de
huidige kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater.
De verschill ende rollen van rijk, provincie, waterschap, inspectie en gemeente alsook de
taken die vervu ld moeten worden, zu llen duidelijker en me er verplichtend moeten
worden.
Als het rijk een rol wil vcrvullen in plansturing en financiering , clan zulle n de termen daarvan duidelijk moeten zijn. Hieronder kan men ook 'incentives' en sancties
richtin2 l agere overhede n rekenen.
Als de-pro~'incie regionale afstemming moet coördineren en lokale planvorming en
uilvoering moet bewaken, dan zull en de verschi llende taken duidelijker moeten
worden vastgestelt1. Ook doel en inhoud van de rapportage richting rijk moet worden omschreven; voor de hand ligt bewaking van (dus: rapportage over) doelconformitcit, plankwalitcit, uitvoeringstempo, middelenbesteding, e.d.
Als inspectie milieu-aspecten moet beoordelen moet haar rol duidelijk in beeld
gebracht zijn.
Omdat waterschap en gemeente moeten samenwerken, moeten doel en resultaat van
die samenwerking helder worden, zowe l om nodeloze lokale verschi ll en te vermijden als om beoordelingscriteria expliciet te maken.
Een projectmatige aanpak op lokaal niveau ligt, gezien de aangrijpingspunten voor
kwaliteitsbeoordeling, voortgangscontrûle en rcsultaatbewaking, voor de hand.
In een bollom-up benadering zijn waterschappen èn gemcenten bij opzet en uitvoering van het projectplan betrokken.
De afspraken die uit het project voortvloeien (met name ten aanzkn van beheer en
exploitatie) worden vastgelegd in een conve nant. (Di t punt i s geïnspireerd door de
ke~elijk effectieve aanpak in regio 2) .
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ondcr7\ •cks\'ers lag

randvoorwaarden

De voortgang van ilt:t project wordt door de provincie b~,;waakt en geëval ueerd om
na toetsing aan de te behalen doelstelling eventueel te worden bijgesteld.
Het projectplan is gebaseerd op voldoende gegevens over het betreffende rioleringssysteem en de gewenste kwaliteit van het ont vangende oppervlaktewater en gaat
uit van door de provincie uit te voeren toetsing .
Het projectplan voorziet in sluitemle financi ering, die niet meer tu ssentijliS kan worden ' bijgesteld'.
Verschillende randvoorwaarden spelen op di verse bestuurlijke niveau's een rol.
Financi ering speelt op landelijk, regionaal en lokaal ni veau . Landelijk beleid kan
niet verplichtend worden zonder de vaststelling dat er lokaal vo ldoende middele n
zijn.
Op lokaal niveau is er een grote spreiding in de kwaliteit van de bestaande rioleringssystemen, in de onderhoudsportefeuill e en in L1e plannen voor uitbreiding.
Evenzo verschillt:n de lokal e beiloerten aan financiering . Projectmatige lokale reali satie van landelijk beleid vergt afzomll:rlijke lïnancierings maatregel en, opdat na
verloop van de planperiode een uniforme situati e in kwaliteit t:n kosten van onderhoud kan optreden.
Opstellen van uit voeri ngsprojectplannen vergt zowel kenni s en instrumenten met
betrekking tot de oppervlakte\\'aterkwaliteit als inzicht in de specilïeke eigenschappen van het lokale ri oleringssysteem . Er kunnen geen reali sti sche plannen worden
opgesteld als er gee n toetshare en naar de lokal e situati e te vcrbijzonderen modellen
van effecti eve vcrbcteringsmaatrt:gele n hesehikbaar zijn.
Hieronder worden dezt: aanbevelingen uit gchrt:id t:n ven1cr uitgediept.
•

verbetering kennisopbouw en -on tsluiting

De kenni s over de invloed van afvalwatersystt:mt:n op wwd kwalitdt èn kwantiteit van
oppervlakte- en grondwater als op bodemvervuiling neemt toe. Bundeling en ontsluiting van deze kennis li gt voor de hand opdat op elk ni veau toepassing van actuele maatregelen en techni eken effectief kan plaats vinden. Het gaat hijvoorbeeld om experimenten omtrent diverse afvalwatcrsystemen, eflt:ctiviteit van systet:maanpassingcn, vvt:rking
en toepasbaarheid van alternatieven, juridische consequt:ntics van alternatieve systt:men
of om mogelijkheden voor hergebruik van water en voor waterheperking.
o Het rijk stimuleert en financiert op de overstortproblematiek gericht onderzoek en
rijk
zorgt voor de effectieve ontsluiting ervan. Men kan denken aan:
- bundelen van bestaande regionale en lokale plannen, uitvoeringsrapportages, e.d.;
- vcrzamelen en ontsluiten van nationale en internati onale publicaties;
n().., ~ ., ""
~d>---- - opri chting van een informaticcentru m rioolbeheer.
lf'
o Het rijk zal meer aandacht aan beleidsonderhouv..·e nd wetenschappelijk en technisch
onderzoek moeten schenken:
- simulatiemol1ellen moeten worden getoetst aan het werke lijke overstungedrag;
- de mode llen moeten woruen getoe tst aan de werkelijke concentratics van de vui lemissies;
pas dàn zijn het betrouwhare beleidsinstrumenten die ingezet mogen worden voor
een integraal waterbeheer.
o Het gehruik van een ecologische normstelling voor oppervlaktewater moet worden
be vorderd.
,. o Voorlichting naar burgers, bedrijven èn gcmeenten moet zo spoedig mogelijk worden ontwikkeld (door het rijk) en ingezet (door gemeenten, waterschappen):
voorli chting over type rioolstel sel in vcrband met foutieve aansluitingen;
voorli chting over gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen en andere stofren die
niet in het riool horen ;
voorlichting over afkoppelingsmoge lijkhedcn en over henuiting van hemelwater.
o De provincie onderzoekt de kwaliteit van de waterbodem in de directe nabijheid van
provincie
riooloverstort en rcgcnwateruitlaat. Ht::t effect van dure maatrege len wordt immers
in de praktijk verstoord door naleverend slib en lopende projecten moete n op uit
punt kunnen worden bijgestuurd . Mocht dit onderzoek en de daaruit voortvloe ien-

-_
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de consequentie~ beschouwd \VOrden als een taak vuur het waterschap of vuur de
gemeente (vervuiler) dan 7ullen verantwoordelijkheden moeten worden vastgesteld.
Alle inspecties moeten op de hoogte zijn van de milieu-aspecten bij rioolbeheer.
Het waterschap is l!rvuor verantwuordl!lijk dat bij de gcmeenten voldoende kennis
bestaat omtrent de (vereiste) kwalileit en functietoekenning van de oppervlaklewaleren binnen de !lemcen te!lren7en.
Het waterschap z-ou voorlichting kunnen geven aan gemeenten en waterleveranciers
over het door het rijk ontwikkelde preventiebeleid.
Het waterschap stimuleert de eerder genoemde "river-watch"-projectcn (zie ook
§5.2.2) en onderhoudt co ntacten terzake.
Het waterschap betrekt de op rijk sni veau vergaarde kennis bij de proefobjecten in
haar plannen en uit vueringswerkzaamheden.
Hel waterschap streeft meer uniformiteit na bij de invulling van het waterkwaliteitsspoor.
De gestelde voorschriften in vergunni ngen voor overstunen respectievelijk regenwateruitlaten komen lam-klijk overeen.
Het waterschap vergaart kc.nnis over het functioneren van overslort en regenwateruitlaat door een adequate handhaving ervan.
De gemeente vcrbetert de planvorming:
- de eigen situatie wordt met up-to-date kennis over het watersysteem in beeld
gebracht
- kennis wordt bij voorkeur opgel1aan bij hovengenoemde actoren, zodat bij het
opstellen van het CiRP de benodigde kennis in huis is èn blijft.
De gemeente stimuleert en omJcrl10udt con tact met ge noe mde "river-watch"-projecteJL
De gemeente gee rt voorlic hting aan huishoudens en bedrijven over ee n door het
rijk ontwikkelu preventiebeleid en vcrvu lt vant.c lfsprekend hierbij een vuurheeldfunctie.

effectievere plansturing

Tussen de betrokken overhede n ;al er conse nsus moeten hestaan over hun belang hij de
probleemoplossing en over de wij7C waarop doelstellingen wurdl!n gl!realisccrd. Tl!vcns
zu llen zij zich bewust dienen te zij n van dl! ernst van het milieuprobleem en derhalve
samen moeten werken in een "orga ni satorisch kader" waarin verantwoordelijkheden,
bevoegdheden en taken hij de vcrschi llende actoren ee nduidi g zijn nel!rgl!legd.
o Het rijk ontwikkel t hckid èn regelgeving vuur een duurLaam (stcdclijk) waterberijk
heer.
o Hl!t rijk zict toe dat aan oppervlaktewater waar veedrenking plaatsvindt l!en passende
functie is tuegekend cn dat aan de daaraan gekoppelde eisen wordt voldaan, waarbij
twee onvolkomenhedcn een vuurtdurende aandacht vra!len:
- kwaliteitsdoelstellingen hebben betrekking op een beperkte lijst van parameters;
'" J. ~
sto ffen die niet zij n opgenomen in deze lij st mogen in principe onbegrensd
voorkomen;
- toxiciteitsgegevens voor iedere stof afzonderlijk zijn onvoldoende voor normering ; verontreinigingen met verschillende stoffen kunnen een cumulatief toxisch
effect hebben op mens, plant en dier.
o Het rijk wordt periodiek door de provincies, wellicht door bemiddeling van een
coördinerende projectgroep van het "organisatorisch kader", over de voort!!an!l
gerapporteerd. Het rijk evalueert deLe voortgang jaarlijks en stelt op grond daa'i"-van
middelen voor onderLOek, planvorming en -uit voering beschikbaar.
o Het rijk coördineert bilateraal grenswateroverleg in verband met grensoverschrijdende verontreiniging via het oppervlaktewater en evalueert de voortgang hiervan.
provincie
o De provincie integreert riokringsbckid in een "integrale watersysteembenaderin2.":
- dit voorziet in een interne functionele samenhan2. tussen waterkwaliteit waterkwantiteit, grondwater en oppervlaktewater
'
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- dit voorziet tevens in een externe functionel e samenhang , waarin afstemming
plaatsvindt van het waterbeleid op het beleid van ruimtelijk ordening, verkeer en
milieu.
De provincie kent aan oppervlaktewateren waarop veedrenking plaatsvindt een bij
dit belang passende functie toe.
De provincie coördineert de samenwerking tussen waterschap, gemeente en inspectie en rapponeert dienaangaande aan het rijk.
De provincie bewaakt de kwaliteit van gemeentelijke plannen: een actieprogramma,
dat periodiek geëvalueerd wordt, is noodza kelijk.
Ook de inspectie maakt deel uit van het "organisatorisch kader" \vaarbinncn rioleringsproblematiek wordt afgestemd.
Het waterschap hanteert termijnen voor emissie- en waterkwaliteitsspoor l!n sluit een
convenant met de gemeente; dit is een wederzijds verplichtende overeenkomst.
Het waterschap stemt af op de "integrale watersysteembenatiering" tiie door de
provincie is opgesteld.
Operationele uitspraken mogen niet louter geplaatst worden in het licht van dl! gemeentelijke begroting - het planningsaccent moet liggen op de (nog niet ) behaalde
mi lieuresultaten.
De gemeente is verplicht zich te houden aan de door het rijk gcstelde termijnen en
normen en sluit een convenant met het waterschap.
gerichte en evenwichtige financiering

Naar het zich laat aanzil!n is tie laatste en zeker niet de minst belangrijke taak voor het
"organisatorisch kader" het creëren van een draag vlak voor uitgaven aan het rioolheheer. De betrokken overheden (waterschap en gcml!cntc) moeten immers over voltioendc financiële middelen kunnen beschikken om uitvoering van de vaak kostbare maatregelen mogelijk tl! maken. Deze Jïnanciële middelen kunnen, gezien de verscheitienheid
in projecten en projectkosten door lokale verschillen, niet alleen afkomstig zijn uit de
rioolhcftïng (gemeente) en de zuiveringsheflïng (waterschap); subsidies of bijdragen
van tierden zullen nodig zijn om lokale vcrschillen voldoende snel te kunnen wegwerken en landelijk één kwaliteit sniveau te kunnen bereiken. Subsidieverleiting bewerkstelligt trou\vens niet alleen een snellere invoering van maatregelen, maar vergroot ook
de politieke aanvaartibaarheiti van milieumaatregelen.
o Vcrschillende mini steries (VROM, V&W, LNV , EZ) kunnen, all1ankelijk van de voorliggentie probiemat iek, su bsidics verlenen.
o Ook derden kunnen bijtiragen in de kosten \'all runtivoorLicitingen in dfe gl!hieden
waar deze dertien ook nH.:t Cl!n doeltreffende aanpak van de riooloverstort gehaat
zijn. Dertien kunnen zijn : waterwinbcdrijven, Natuurmonumenten en antiere stichtin!!cn die zich inzetten voor natuurbchoud en natuurontwikkelin !! maar ook
bai'lkcn die een groenfontis beheren.
~
o Zowel provincies als waterschappen kunnen subsidies verstrekken, waarbij meer duidelijkheid wenselijk is over de periode waarvoor de subsid ieregeli ng ge ldt en de
voorwaarden waaronder subsidie wordt verleend.
o In de toekomst een uniforme rioolheffing voor alle gemce nten is een nastrevenswaardi!! doel:
- elke Nederlander is gebaat bij "droge voeten" in alle gemeenten;
- elke Nederlander is mede vcrantwoordelijk voor passend beheerde kwetsbare
gebieden.
Uit oogpunt van algemeen belang en gelijkheid dient een deel van deze heffing te
worden gestort in een verevcningsfontis. Gcmcenten dic in het verleden wei1tig in
het rioolbeheer investeerden, mogcn echter niet worden bevoordeeld.
o Gemeenten die voor uitzonderlijk hoge lasten komen te staan in verband met extra
te treffen maatregelen in kwetsbare gebieden, moeten een beroep kunnen docn op
dit vereveningsfontis.

© Jrs. M.L. TruÏJl!lls-1bgt: ~ tcijn
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AMK

Algemene Milieukwaliteit, bepaalde- in de derde Nota waterhuishouding ge~ tc lde
- ~trecfwaarden waaraan alle Nederlandse oppervlaktewateren in het jattr 2000
moe ten voldoen.

Berging

Dit i s de maat voor de volumecapaciteit van het rioolstelsel, uitgedrukt in
millimeters ( I mm berging houdt in dal de inhoud v;ut het rioolstebel per hectare
a;Ulge~loten verhard oppervlak 10m3 bedraagt).

Bergbezinkbassin

Eén van de zugena:unde rand voorzi eningen. die emissies vanuit ri oolstcl~el s
kunnen bepcrken.De inhoud van een dergelijk bassin wordt ook uitgedrukt in
mm (x 10m3 per ha aange~loten verhard oppervlak).

BZV

Biochemisch Zuur~tof Verbruik: dil is een maat vm>r de biochemi~che alhreekbaarheid (m.b.v. aërobe micro-organismen) van zuurstolbindende vervui ling in
(afval)water.

CZV

Chemisch Zuurstof Verbruik: dit is een maat voor de vervuilingswaarde van
zuurstolbindende stolTen in (afval)water.

CUWVO

Coördinatiecummissie U itvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater.

DWA

Droog weerafvoer: de afvoer van het afvalwater van hui s houden ~ en hcdrijven
gedurende een perinde mndcr regenval en Ju~ m ndcr afvuer v;ul regenwater.

EZ

Ministcne \an Economische Zaken.

Ciren~waarde

J)c;e waarde mmchrijft het kwalit eitsniveau Jat op een aangegeven plaat~ en
tijd~tip tenminste moet wurJen hcreikt of gehandhaafd ; een grenswaarde moet in
acht genomen worJen door de uverheid~tCtl)ren die het a:Ulga.at.

GRP

Cicmeentdijk Riulcring~Pl:Ul .

i .e.

Jmvonerequi valent: de lmevcclheid zuurstolbindende stoffen die per
dag wordt geproduceerd (gemiddeld 5-t gr;un UZV).

LNV

Mini~terie

N-Kj

Stik stof, bepaald volgens Je methode van Kjeldahl.

PAK's

Polyaromatische koolwaterstoffen, de vco..amelna;un van enige honderden organische stollen die meerdere benLeenringen ah b:L,Ï!-.structuur hebben.

Poe

Pompovercapaciteit: maat voor de ex tra hocveelllcid water die bij zware regenval
uit het systeem kan worden weggepompt naar de zui vering. Deze is all1ankelijk
van de RWZI-capaciteit en wordt uitgedrukt in nun/uur.

Randvoorziening

Een op reductie van de vuilemi ssie gericht e voorziening in of achter een
rioobtelsel (bvc een bcrgbcLinkbassin).

Real-timc-cuntrol

Z ie Sturing.

RWZI

Riool waterwi vering~in~tallaLic .

STOWA

Sti chting Tocgep:t't OrH.laLoek Waterbeheer.

© drs. M .L. Trutjens-ll:.tgesh!IJil
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SLreefwaarde

Milieukwalitei tsniveau waarbij geen nadelige ef!Ccten te ven vachten zijn.

Sturing

Dij sturing, ook wel reai-time-control genoemd, worden beweegbare tussenschotten in het riool s t el ~e l geplaat~t . waardoor intern e overstorten onts taan . Een
centrale computer meet voortdurend de waterstand in de verschillende ril>Oibuizen
en bepaalt vervolgens welke schuiven open of juist gcsloten moe ten, opdat er
optimaal gebruik wordt gemaakt van de berging~capac iteit.

Overstort

VoorLiening door middel waarvan bij regen het t ~.:vee l <üUl neerslag, al of niet
vennengd met afvalwater, welke niet in het stcbel wordt gcborggen. kan worden
geloosd op het oppervlaktewater.

Overstorting

een ononderbroken lozing van riool- of regenwater uit overstort.

Overstortingsfrcquentie

liet (theoretisch) gemiddeld awlla.l malen per jaar <ttt rioolwater uit een stelsel
overstort op oppervlaktewater.

V&W

Mini~tcric

VROM

Ministerie van Volk~hubvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Wm

Wet milieubeheer.

Wvo

Wet verontreiniging oppcr\'laktcwatcrcn.

vw1 Vcrkeer en Waterstaat.
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ENOÛETE-VRAGEN VOOR GEMEENTEN

BIJLAGE 1

Het doel van de inter views is zicht te krij gen op de bel angrij kste knelpunten hij de
aanpak van de ri ooloverstortproblematiek en het verzamelen van informatil: over en
ideeën voor de oplossingen van gesignaleerde knelpunten.
D e onderwerpen I, 2, 6 en 7 hebben een meer beleidsmatig karakter ;
de onder werpen 3, 4 en 5 zijn meer van techni sche aard.

MILIEUBELEID
a
b

c

d
e
f
g
h

j
k

m
n
o

is gemeentelij k beleid ten aanzien van overstort en vastgestel d en diene n hierhij de
aanbevelingen van het CUWYO-rappol1 als richtlijn;
is het beleid ten aanzien van overstort en door de betrokken waterk walitei tsheheerder(s) vastges teld en welke termijnen wonJen hierin aangegeve n; zo ni et, is dat dan
een reden om de aanpak va n de overstortproblematiek uit te stellen;
bezit de gemeente het wellelijk verplichte GRP, zo niet:
- w anneer verw acht men dat het GRP wordt vast!lesteld;
- welke factoren vertra Qen de ontwikkelin Q van het CIRP;
- er vaart u deze vcrtraging als prohlcmatï'sch voor de aanpak va n rioolovcrstortprobl ematiek ;
- welke oplossing ziet u als moge lij kheid voor de aanpak van deze vertraging.
welke maatstaven worden geformul eerd in het GRP hij het dod "e missicrcduc tie
van overstorten en rcgenwateruitl atcn"; hoc wordt 50'A -reduc tie bepaald ;
gee ft het GRP een tijdsplatming aan ;
is het nog niet in bezit hebhen van ee n vastges tt: ld C~RP van inv loed op de aa npak
van de overstortprohlematiek ;
met welke diensten heeft overl eg pl aats gevomk n i n verband met de in ht: t C.J RP
Qestelde doelen;
~e lke i nstanti t:s zijn hetrokken bij het GRP en hoc vcrl oopt het overl eg; als bedoeld
overl eg niet naar we ns is, hoe denk t u dete samenwerktng te kunnen verbeteren;
op welke wij Le begeleidt de waterk waliteit sbehcerder dl.! gcmèetll elij ke inspannin!2C n; wordt ue keuLe van maatre!2ekn , miudelen en oo k uc berekenin!lstechniek
door tk wat crk w al it citsheht:adè r goedge k eurd '?; i s hèt w t:n selijk - da t tk tè
sa menwerking verhett:rt en kunt u hier voor oplossingen aandragen ;
hee ft de prov incie gebruik gcnw akt van de haar in art.4.24 Wm toege kende
aanw ij zi ngsbevoegdhl!id ;
zijn de vergunningen van de overstorten adequaat :
- overstort frequent ie, jaarl ijkse vuil vracht en pie kem i:-.sie meegeno men;
- termijnen genoe md en Lijn deLe haalbaar; worden deze al overtreden en zo ja wat
is daarvan de oorLaak ;
- w ordt - zoal s de C UWYO aanhevl!e lt - oo k dt: wa terbodem kw aliteit in dl!
vcrgunning meegenomen;
- i s onderzocksvcrplichting in de vcrgunning opgenomen;
hebben de rt:genwatt:rui tlaten een vergunning, wat staat d aar in vermeld;
hoc i s de stand van zaken met hetrekking to t de handhavi ng van deze vergunninge n;
we lke sancti es worden toegepast bij het niet voldoe n aan het i n de overstort vergunning gestelde;
hoc sluit preventi ef mili eubeleid aan bij het rioleringsbclcid'?
(hoc vaak worJen bcdnJvcn gccl>rltrolecrJ o p ti.: ha nd having van J..: L"zings v.:rordemng : s :mcti..:s?:
in welke vorm VIllUl voor hchlln g naar parti.;uh er<.:n e n bcJn jv.:n plaats: s treeft men naar ..:.:n b.:paalJ
perc..:ntag<.: walcrbc~pan n g : op welk..: wiJ7e'! ):

p

q
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op welke w ij ze is het G RP gcrelatt:crd aan het mili eubeleidsplan, het Waterhuishoudingspi all van de provincie, het waterbeheerspl an van de water kwal itei tshcllecrdt:r en
andere plannen?
i s door de waterb cheerder bij de voorbereiding van w aterbeheersplannen overl eg
gevoerd met de gemee nte en is vc r vol gens bij de opstelling van deze pl anne n
voldoende rekening gehouden met bedoeld overle g; kunt u dit aanduiden ;
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2

PRIORITEITSSTELLING
a in welke mate bepalen binnen Uw gemeente maatschappelijke en bestuurlijke factoren de aanpak van rioleringsproblematiek (zoals de ernst van bet probleem. de pl:.tats op
b

politieke agenda. het geschatte maatsch appelijk draag vlak. in zicht in de problematiek op langere
termijn, etc.).

op welke wijze zou een hogere prioriteit gegeve n kunnen worden aan de ri oleringsproblematiek (voorlic ht ing. subsidies voor bv. regen to nne n. regenwaterbassins, rioo lrec ht
gerelateerd aan watergebruik, etc.);

3

VERSCHILLENDE RIOLERINGSSYSTEMEN
a welke systemen in deze gemeente; en aantal stelsels;
b vcrkeert het rioleringsstelsel in goede, middelmati ge of slechte staat en wat is !tiervan de oorzaak;
c speelt in deze gemeente de overschakeling van gescheiden naar verbeterd gescheiden stelsel en wat is ltiervan de reden; zo ja, is men tevreden over de effecten van
deze verandering (metingen bekend) ;
d welk(e) stelsel(s) in nieuwbouw gerealiseerd ;
e veel aandacht voor alternatieven voor hemelwaterafvoer, zo ja wdke?;
OVERLEG OMTRENT AAN TE LEGGEN STELSEL:
f
is de waterkwaliteitsbeheerder al in een vroeg stadium betrokken bij plannen op het
gebied van ruimtelijke ordening, i.v.m. aan te leggen rioleringssysteem en het
"water vasthouden in de wijk" ; zo nee , waarom niet; zo ja, verliep dit overleg naar
wens of kan het beter?; kunt u daarvoor oplossingen aandragen;
g hoe is de relatie ml.!t de waterkwaliteitsbeheerder op dil punt;

4

RlOOLOVERSTORTING/REGENW ATERLOZINGEN
aantal overstortlokaties en rege nwateruitlaten.
b lokati eschets van water waarop wordt overgestort:: functievermelding ont vangend
water; op greppel, (semi)stagnant of arstromend water;
c is voor elke overstort ee n adequate vergunning afgegeven; periodieke inspecti e?;
gegevens bekend : overstortfrequenties, overstortingslweveelheden in kg 13ZV en
czv u aar- en pi ekemissies), l10orspoeldebietl.!n en fre4uenties van doorspoelen van
s tede lijk oppe rvlaktewat er waarop ove rstort i nge n plaat sv inde n; \Vo rdt
waterbodemkwaliteit in de vergunning meegenomen (C UWVO-advies);
d hoeveel problematische overstortlokaties zijn bekend; welke problemen;
c klacht enprocedure aanwezig: welke klachten in afgelopen jaren ;
we lke activiteiten zijn ontplooid naar aanleiding van deze klachten;
f
worden er re~e lmati ~ waterkwalitcitsmetinQen uit~evocrd; en door wie;
h idem voor waterbodemkwaliteit in omgevi l~g va n de overstort en door wie;

a

5
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EMISSIEREDUCTIE (CUWVO- VI-RAPPORT, 1992)
a welke maatregelen zijn i.v.m. reductie van dl! slibafze tting overwoge n (of uitQevoerd) ter verbetering van de lay-out van het stelsel ;
b zijn berekende overstortingsfrequenties opgenomen in vergunning;
c wij ken waargenomen overstortingsfrequenties hiervan sterk af? zijn daar consequenties aan verbonden? (gee ft globale indruk van de werking van het stelsel);
d zijn - i. v.m. de kwetsbaarheid van het ont vangende water- overstorten vcrplaatst of
opgeheven;
e wordt de basisinspamting (emissiespoor) vo lgens CUWVO gerealiseerd?:
nieuwe rioolstelsels: verbeterd gescheiden stelsel, berging 4 mm, poe 0,3 mm/h);
- bestaand ge mengd stelsel: refereert aan vuiluitworp van ri oolstelsel met berging
van 7 mm en poe 0,7 mm/ h, aangevuld met 2 mm berging in bergbezinkbassins
achter elke overstort ; of alternatieve aanpassingen, waardoor in ieder geval zowel
de jaar- als piekemissies kleiner of gelijk zijn aan gedcfi1tiëerde basisinspamting;
- bestaande gescheiden stelsels: gedelï1tieerd als verbeterd gescheiden stelsel, berging 4 mm en poe 0,3 mm/h; deze ombouw wordt vóór 1998 1tiet noodzakelijk
geacht, als vcrhard oppervlak slechts licht verontreiltigd is, er geen verkeerde aan-

s tanJ van zaken. knelpunten en aanbevelin gen

onderzoeksverslag

f
g
h
j

6

MrLIEURENDEMENT

a
b
c
d

e

7

hoe is de prioriteitsstelling voor aanleg riolering in het buitengebied en voor de
aanpak van riooloverstortproblematiek
is kemlis over de kwaliteit van het ontvam~ende water en over de vuil vracht van de
overstorting toereikend en op elkaar afgestemd; hee n u in zicht in de effecten van
een overstorting op het ontvangende water;
waarop berust de prioriteitsstelling bij een ge faseerde aanpak van de overstortproblematiek
is er sprake van strategiebepaling (prioriteitsstelling, met het oog op gefaseerde aanpak) op basis van milieurendement , waarbij naast de aanbevolen basisinspanning
ook aandacht bestaat voor alternatieve mogelijkheden voor de emi ssiereducti edoelstelling; is hiervoor volliocnde kennis aanwezig; zo ja, op welke wijze?
in hocverre is men op de hoogte van de creatieve aanpak van deze problematiek
door andere gemeenten (communicatie op overkoepel cm! ni veau, terugkoppelend
naar de gemeenten in de vorm van bijeenkomsten, tlicuwsbrieven, etc.);

KOSTENASPECTEN

a
b
c
d
c
f

g
h
j
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sluitingen zijn en er in de praktijk geen problemen geconstateerd worden met de
waterkwaliteit.
speelt de afweging tu ssen de grootte van de pompovercapaciteit en de hoeveelheid
berging een belangrijke rol en hoe verloopt daarbij het overleg tussen de betrokkenen; als dit overleg niet naar wens is, kunt u daarvoor oplossingen aandragen?;
wordt een verbeterd gescheiden stelsel per definitie als de beste oplossing gezien;
wat wordt verstaan onder "schoon en verhard oppervlak?";
zijn gegevens bescllikbaar over het aantal randvoorzieningen (bergbezi nkbassins,
biezenvelden, etc.);
wordt er aandacht geschonken aan alternatieve oplossingen voor bergbezinkbassins;
worden naast de basisinspanning ook aanvullende voorzieningen getroffen op
grond van door de waterkwaliteitsbchecrdcr gcstelde eisen (waterkwaliteitsspoor); zo
ja, welke en zo nee, waarom 1liet;

welke hedrag is de afgelopen jaren besteed aan de reali satie van de hasisinspanning,
in relatie tot het totale hedrag aan ri oleringskostcn ;
is er inzicht in de te verwachten in vesteringe n voor de basisinspamling in de komende jaren;
is er bestuurlijk draagvlak voor de nnanciële gevolge n van uit te voeren activiteiten
en wat vindt U er zelf van;
is er overleg tu sse n waterkwaliteitsbeheerder en gemeente over financiële afwegingen; verloopt dit overleg naar wens, zo niet hoe kan dit naar uw me1ling verbeteren;
hoe groot is de bijdrage van de waterkwaliteitsbeheerder zodra aanvullende maatre!lelen !letroffen moeten worden; bent u daaro ver tevreden or heen u hieromtrent
andere ideeën en zo ja, welke?;
is er zicht op bijdràgen door derden, zoals bv. waterwinbedrijven, natuurbeschermingsorganisaties, landbouw, subsidies, etc.;
is het kostenaspect een belangrijk knelpunt voor het realiseren van de basisinspanning
streeft U een kostendekkend rioo lrecht na en is dit te verwew nlijken;
rot welke hoogte mag het rioolrecht in de toekomst uitgroeien;
hoe staat U tegenover verschillende tarieven voor rioolrechten voor woningen waar
het regenwater wordt benut of gcïntiltreerd in de bodem en voor wotlingcn waarvan
het regenwat er wel wordt afgevoerd, en hoc tege nover tarieve n gerelat eerd aan
waterverbruik.
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