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Einde ongezuiverde
lozingenin 2005niet
haalbaar"
"Deeinddatumvan ijanuari 2005voorherongezuiverdlozeninhetbuitengebiedisniethaalbaar.
Deuitvoeringstagneert,dewerkingvanhetwettelijkkaderisnietgoed,omdat onduidelijkheid
bestaatoverwiewatmoetdoenendecertijicering laatopzichwachten".DatsteldeFransDebetsvan
hetVanHal!Instituuttijdensdethemamiddag overafvalwater inhetbuitengebiedop21maartjl.
inUtrecht.Opvallendgenoeg kreeghijhierinsteunvanG. MartyrisevanhetministerievanVROM.
Martyrisesteldedatnatuurlijk moetwordenvastgehoudenaandedatumvan1januari2005,maar
dathijrealistgenoeg isomtevenvachtendatdezedatumniethaalbaaris.
Alvanaf19511 isbekenddatna 1januari
2005geenongezuiverdelozingen meer in het
buitengebied mogenplaatsvinden. Gemeenten hebben nu dekeusom ongerioleerde
woningen ófaantesluiten opderioleringóf
eenindividuelezuivering(IBA) te(laten)
bouwen.Belangrijkste overweginglijkt hierbij hetgeldtezijn.Daarwaaraanlegvanrioleringteduur is,kaneengemeentebesluitendateenIBAookvoldoet.Het omslagpunt
isafhankelijk vandegemeente,maarookde
kwetsbaarheid vanhetgebied enhet milieurendement vandegekozen IBA. Hiervoor
geldtdat hoehoger hettendementvande
IBA,desteduurder dezezuiveringuitvalt.
Totnu toewerdeenseptictank meteen
inhoudvanzeskubiekemeter alsvoldoende
beschouwd,maardaarinlijktverandering te
komen.
Maarwiemoetnu watdoen?Enwie
betaalthoeveel?Volgensdebetrokken partijen isdewetgevingonduidelijk. Ineen
briefvan4maartjl. heeft minister Pronkvan
VROMgepoogdduidelijkheid tescheppen in
dezesituatie.Maartijdens de themamiddag
bleekdatdatnogniet(helemaal)geluktis.
VolgensFransDebetsvanhetVanHallInstituut isernietsonduidelijks aandewetgeving.UitdeWetmilieubeheer endeLozingenbesluiten voorbodemenvoor
oppervlaktewatetblijkt datdegemeente tioleringmoetaanleggen of, waardareconomischniethaalbaat is,eenontheffing bijde
provinciemoet aanvtagen.Deprovincie
moetduseenontheffingenbeleid hebbenen
dat toepassen.Deburger moetwaarmogelijkaansluiten ophet rioolofeenIBA(laten)
plaatsen,meestaleenseptictank.Tenslotte
mag,ineenbeperktaantalgevallen,de
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waterkwaliteitsbeheerder nadereeisenstellenaandeIBA.Datgeldtmet namevoot
kwetsbaregebieden,waaieenIBAklasseIIof
IIIgevtaagd magworden.
Tochbestaatdiscussieoverwiewat moet
doen.Zokanhetgebeuren dargemeenten
meerofminder rioleringwilaanleggen,of
datgemeente ofwaterkwaliteitsbeheerder
eenseptictankniet accepteert.Ookkan het
zijn datdeoverheid nietwildatdebutger
zelfzijn lozingsaneert,ofhet omgekeerde:
deburger accepteertnietdat deoverheid
zijn ofhaarlozingniet saneert.
BrengtdebriefvanPronknu duidelijkheid?VolgensDebetsniet.Eenaantalvragen
blijft bestaan,zoalswateroverblijft vande
septictank, isfinanciële gewlijkwaardigheid
voormensendieeenIBAofriolering hebben
weleenjuist uitgangspunt, enwordtzuivetingnu eenonderdeel vandezorgplicht?
Debetsgingookkortinopdecertificering.Voordezomerverwacht hijdeeerste
tweecertificaten. Opditmoment worden
zessystemen bij hetVanHall Instituut
getest,waarvanvijfsystemenzichnoginde
eerstefasebevinden enéénsysteem inde
tweede(vanvier)fase.
T w e e d e Kamer
DetweedesprekerwasTweedeKamerlid
Klein-Molenkamp.Naaraanleidingvande
briefvanPronkheeft zijn fractie, deWD,
samenmetdePvdAeenaantal aanvullende
vragengesteld.Zowordtindebriefgesprokenovervrijwillige zorgplicht vootde
gemeenten, inconsensusmetdebettokken
partners,teweten provincieenwaterschap.
Maarslaatdeconsensusopde vrijwilligheid

ofopdezorgplicht?VolgensdeKamer moet
hetomdeconsensusgaan.VolgensWD en
PvdAmoetditookverankerd wordeninde
Wetmilieubeheer.Devraagisof, enzoja
wanneer,dit teverwachten is.Eenandere
vraagisofnietmeetruimtegecreëerd kan
wordenvoorcreatieveoplossingen,zodat
nietvastgehouden hoeft tewotden aaneen
septictankvanzeskubiekemeter alseen
rioolaansluiting niet(financieel) haalbaaris.
zoo6o£2007
DebriefvanPronk,diedekernvande
middagvormde,werdbesprokendoorG.
Martijnse vanhetministerievanVROM.De
hoofdlijn vandiebriefis volgenshemdat
hetbeschrevenbeleideentoevoegingisvan
hetbestaandebeleid,datdeindebrief
genoemdepunten facultatiefzijn, dat
gemaakteafspraken gehandhaafd blijven en
datdebriefaandringt opintegrale oplossingengebaseerd opconsensus.
Martijnse gingookinopdedootde
TweedeKamergemaakteopmerkingen. Hijzelfzouhet liefst eenintegrale oplossing
voorhethelebuitengebied zien,waarbij de
regievoorsaneringvanlozingen bijde
gemeente ligt.Degemeente isinzijn optiek
dan verantwootdelijk voorplanning,realisatie,beheerendegeldstromen,uiteraard in
overlegmetdeanderepartijen. Ookmagde
gemeentebepaalde takenuitbesteden, maar
deveranrwoordelijkheid blijft bijde
gemeenre liggen.
Martijnse zeinietteverwachten datde
einddatum van 1januari 2005gehaald
wordt.Hij schat 2006of2007inalseenreëelereoptie,hoeweldathetstteven naardie
einddatum nietindewegmagstaan.

Waterschappen
DeBrabantsegemeente Sint-Oedenrode
isin2000uitgeroepen tothetgroenste dorp
vanEuropa.Datscheptverplichtingen,volgenswethouderVanGorp.Zijngemeenteen
hijzelfzijn eengrootvoorstandet vanhet
gebruik vanIBA's,dievolgenshemquarendementnietonderhoeventedoenvoorriolering.Hij hekeldedaaromdehoudingvan
veelwaterschappendierioleringalsdeultiemeoplossingzien.VanGorphooptdanook
datsnelduidelijkheid komtoverhet gebruik
vanIBA'sendathet'certificeringscircus' snel
wordtopgeheven.OverigenshadVanGorp
geenproblemen metdeeinddatum van1
januari2005.
Eenopvallendcontrast metVanGorp
vormdeG.Wientjens vanwaterschapDe
Maaskant Gelukkigvoorbeideherenligt
Sint-Oedenrodeniet inhet beheersgebied

vanhetwaterschap,wantWientjens isduidelijkgeenvoorstander vanhetgebruikvan
IBA's.Volgenshemishet milieurendement
vanriolering(veel)hogerenzijngevallen
bekendvanwaterschappen diedankzij het
effluent vanIBA'sdekwaliteitsnormvoor
oppervlaktewater niethalen.Maarhoewel
IBA'sinkwetsbaregebieden'secondbest'
zijn,gafhij toedatersituatiesbestaan waarindeaanlegvanrioleringecht teduur wordt.
Indiegevallen moeten IBA'sgebruikt worden,waarbij DeMaaskant bereid iseensubsidiebijtedragen vanmaximaal 1134euro.
Tenslottegafhijaandatdepartijen moeten
samenwerken enaandeslagmoetengaan.

Vrijwilligheid
Ontheffing vandezorgplicht isnog
steedsnodigalsdegemeentegaatzorgen
voordeburger.DatwasdeconclusievanW.
BosmanvandeProvincieOverijssel.Hijsteldeinzijn lezingdat maar weiniggemeenten
sinds 1993 zorgenvooreenoplossingvoor
burgersinbuitengebieden. Logischvolgens
hem,wantdeWetmilieubeheer spreekr
alleenovereenplichrtotaanlegvanrioleringalssprakeisvandoelmatige inzameling
enbeheer vanafvalwater. Het daadwerkelijk
plaatsenen/ofbeheren vanIBA'sisnergens
vastgelegd.OokindebriefvanPronk wordt
gesproken overvrijwilligheid; werrelijke
vastleggingvolgtpasopdelange termijn.
Hij hooprdanookdatdeminister snel komt
meteendergelijk besluit,mitsvergezeld van
eenduidelijk tijdschema ende beschikbaarheid vangeld.Alsdat niet hetgevalis,wordr
volgensBosmandegesteldeeinddatum niet
gehaald.
Stefan DaamenvanWaterway vertegenwoordigdeminofmeerdeleveranciersvan
IBA's.Voorhen ishetookvan hetgrootste
belangdater(wettelijke) duidelijkheid komt
overhetgebruikvanIBA's.Ookde certificeringvanIBA'siseenheikelpunt. Daamen
pleitteervoordat allepartijen, ookdemarkrpartijen,samenwerken omalsnogdeeinddatum van 1januari 2005tehalen.

Consensus?
Indeafsluitende discussiesteldeMartijnse nogmaalsdatdedatum van 1januari
2005dee'chteeinddatum is,endat iedereen
diemoet halen.Welgafhij aandatdie
datum,geziendebestaande onduidelijkheid,niet helemaal reëelis.Eenanderopvallendpunt wasdeafspraak tussen wethouder
VanGorpvanSint-Oedenrodeen Wientjens
vanDeMaaskant omgezamenlijk eenrapportoverdezuiveringsrendementen van
IBA'stebestuderen.Misschieneenvoorbode
vandeconsensusdievereistisomallelozingeninhet buitengebied tesaneren.•"
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STOWAbrengt overzicht maatregelen
rioolemissie uit
STOWAbrengteenbrochureopcd-romuitmet
daaropeenmaatregelenmatrixemissie-en
waterkwaiiteitsspoor.Ditiseenoverzichtvoor
waterbeheerdersvoorallemogelijkemaatregelenvoordeuitvoering vanhetemissiespooren
hetwaterkwaliteitsspoor.
Dediversiteitaanmaatregelen eneen
gebrekaanoverzichtzorgenervoordat(te)
sneleenkeuzewordtgemaaktvooreen
bepaaldeoplossingsrichring.Het uitwerken
daarvan brengtveelwerkmetzichmee,
waardoorhetmoeilijkwordtalsnogeen
andereoplossingtekiezen.Ofdegeïmplementeerdemaatregelblijkt achterafnietde
meestgeschiktetezijn.Datwasderedenvoor
STOWAendeWerkgroepRioleringWestNedetland(WRW)Arcadisopdracht tegeven
omdemaatregelenmatrix teontwikkelen.
Dezematrix iseeninstrument waarin
een totaaloverzicht wordtgegevenvanalle
maatregelen dieinzetbaar zijn binnen het
emissie-enwaterkwaliteitsspoor. Binnende
matrix kanopeenvoudigewijze demeest
effectieve maatregel wordengeselecteerd.De
cd-rombevatookeen internet-applicatie
waarmeesnelinformatie gezocht kanwordenoverdeeffecten, kosten, toepasbaarheid,
betrouwbaarheid enduurzaamheid vande
maatregelen.Daarnaasr besraatde mogelijkheid ommaatregelen teselecterenopbasis
vansysreemkenmerken. Dematrix isookte
vindenop www.stowa.nl/matrix/index.htm
Decd-rom wordtverstuurd naaralle
watwerbeheerders inNederland.Overige
geïnreresseerdenkunnen eenexemplaar
bestellen bij Hageman fulfilment, Postbus
110,3300CCZwijndrecht o.v.v.ISBN-nummer90-5773-158-4en/ofSTOWArapportnummer 2002.3 f
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Zeewolde en Hydron
Flevolandsamen in
riolering
DegemeenteZeewoldeenwaterleidingbedrijf
HydronFlevoland hebbenopz6maarteen
overeenkomstgetekend omdekomende driejaar
hetrioleringssysteemvandegemeentegezamenlijkteinspecterenentereinigen. Dirisde
eersteconcretestap naarsamenwerkingbinnen
dewaterketen.Meerprojectenwaarbijook
WaterschapZuiderzeelandisbetrokken,zullen
volgen.
Sinds 1999wordtaloverlegdrussenZeewolde,WaterschapZuiderzeeland en
HydronFlevolandomsamenwerking binnendewaterketen vormtegeven.Alledriede
actorenindewaterketen willen gezamenlijk
aandeslagopprojectbasis.Doordezewerkwijzelerendeparrijen elkaarsteedsbeter
kennen,watindetoekomst kanleiden tot
eenformele bekrachriging.
Erisgeensprakevaneen opdrachtgeveropdrachtnemerrelatie.Deverschillendeactiviteiten binnen dewaterketen worden in
onderlingoverlegverdeeld,waarbij gekeken
wordt naardeaanwezigeexpertisevande
partijen. Concreet heeft ditomtebeginnen
geresulteerd inondersteuningvanhet
waterschap bij het beheerenonderhoud van
rioolgemalen ennu dusookininspectieen
reiniging vanhetrioolstelsel door Hydron.
Het rioolstelselzalplanmatig wordengeïnspecteerd engereinigd.De daadwerkelijke
inspectieenreinigingzalworden gedaan
dooreennogteselecteren bedrijf Deresultaten vandeinspectieworden opdegebruikelijke wijze vastgelegd inhet beheersysteem vandegemeente, f

Kopijsluiting
AlsueenbijdragewilleverenaanHz0,dan
moetdezeminimaaltweewekenvooreventueleplaatsingopderedactiebinnen zijn.
Dekopijsluiting vooreenvolgend nummer
isdusaltijdopdedagdatH20uitkomt.
Foto'senandergrafisch matetiaalbijeen
artikels.v.p.perpostopsturen!
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